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 اآلن  یجب  علیك ارتداء الكمامة

Nå MÅ du bruke munnbind 
  

 أتخذت رئاسة المجلس السیاسي في البلدیة نهار األربعاء قرارًا یقضي بإلزامیة و فرض استخدام الكمامة في تروندهایم.

 یسري مفعول هذا القرار من نهار األربعاء الواقع فیه 16 دیسمبر/ كانون األول. یمكن أن تؤدي االنتهاكات إلى إنزال

 غرامات أو السجن بحق المخالفین.

  

 فالتوصیة القویة بشأن استخدام أقنعة الوجه و الكمامات لم تعطي التأثیر الذي كانت تأمله إدارة البلدیة. حدثت زیادة في

 العدوى مؤخًرا ، وتعمل البلدیة اآلن على تشدید إجراءات مكافحة العدوى.

  

 یوم األربعاء الموافق فیه 16 دیسمبر / كانون األول ، وافقت رئاسة المجلس السیاسي في البلدیة، نیابة عن مجلس المدینة،

  على اقتراح مدیر البلدیة بشأن إقرار الئحة قانونیة مؤقتة حول تدابیر مكافحة العدوى.

 

 یطبق قرار إلزامیة و فرض استخدام الكمامة:

 في المتاجر●

 في المناطق المشتركة في مراكز التسوق●

 في المطاعم مع وبدون ترخیص لتقدیم المشروبات الكحولیة ، إال عندما یكون المرء جالسًا على الطاولة. قرار●

 الفرض ینطبق على كّل من الموظفین والضیوف.

 في صالونات تصفیف الشعر و الحالقة وصالونات التجمیل وغیرها من األماكن التجاریة حیث یتم االتصال من●

 شخص الى شخص مثل صالونات العنایة بالبشرة و محالت رسم األوشام والتثقب. ینطبق قرار الفرض هذا على

 كل من الموظفین والعمالء.

  أماكن العبادة و ممارسة الشعائر الدینیة و فلسفات الحیاة.●

 أماكن لألنشطة الثقافیة والریاضیة واللیاقة البدنیة والترفیه ، على سبیل المثال في دور السینما أو القاعات●

 الریاضیة. بالنسبة للریاضیین ، هذا ال ینطبق أثناء ممارستهم النشاط نفسه.

 في الهواء الطلق في المناطق المكتظة بالسكان (مثل سوق عید المیالد)●

 في مدارس تعلیم قیادة السیارات والمركبات و في أماكن أخرى لتدریب السائقین. ینطبق هذا الفرض على كل من●

 الموظفین والطالب.

 في الحافالت/ الباصات والترام ، خالل أیام الدوام األسبوعي/ في بحر األسبوع بین الساعة 7-9 صباحًا و الساعة●

 14-17 بعد الظهر، عندما ال یستطیع الركاب االبتعاد عن بعضهم البعض بمسافة متر واحد على األقل. یسري

 قرار الفرض في تروندهایم، باإلضافة إلى خطوط الحافالت التي تشمل أیًضا بلدیات أخرى.

 جمیع التنقالت التي تتم بسیارة أجرة/ تاكسي في بلدیة تروندهایم. یجب على كل من السائق والركاب ارتداء●

  الكمامات.

 غرف االنتظار عند األطباء وأطباء األسنان وغیرهم من العاملین الصحیین●

  المناطق المشتركة في المباني العامة المفتوحة أمام الجمهور.●

 



 ینطبق أمر الفرض هذا على كل من ولد قبل عام 2008 ، ولكن ال ینطبق على األشخاص الذین ال یمكنهم ارتداء الكمامة

 ألسباب طبیة. لم تفرض أي شروط بخصوص الحصول على شهادة طبیة لمثل هذه االستثناءات الطبیة.

 

 ال یشمل قرار الفرض هذا أیًضا الطالب والموظفین في المدارس و مدارس أوقات الفراغ SFO وریاض األطفال.

 یطلب من ریاض األطفال أن تحاول تسهیل عملیة تسلم و تسلیم األطفال في الخارج / الهواء الطلق.

  

 یسري مفعول هذه الالئحة القانونیة المؤقتة حتى 9 ینایر 2021 ، ولكن یمكن تمدیدها إذا لزم األمر.

 

  إقراء القرار بأكمله هنا
 

 


