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 در این اماکن باید

 اکنون ماسک بزنید

  
 روز چهارشنبە، هیئت رئیسە شورای شهرداری تصمیمی اتخاذ نمود کە مبنی بر آن استفاده از ماسک در

 تعدادی از اماکن در تروندهایم الزامی می گردد. این دستور بیشتر در مورد فضای داخلی امکانی می

 باشد کە برای عموم مردم باز می باشند. این دستور از روز چهارشنبه ١٦ دسامبر اعمال می شود.

 تخلف از این دستور می تواند منجر به جریمه نقدی یا زندان شود.

  
 توصیه در خصوص استفاده از ماسک، آن تأثیری را نداشتە که مدیریت شهرداری امیدوار بود داشتە باشد. اخیرًا موارد

 مبتال شدن افزایش پیدا کردە است و بنابراین شهرداری اکنون اقدامات کنترل مبتال شدن را تشدید می کند.

  

 روز چهارشنبه ١٦ دسامبر، هیئت رئیسە شورای شهرداری به نمایندگی از شورای شهر، پیشنهاد مدیر شهرداری در

 مورد یک آئین نامە موقت در جهت کنترل عفونت را تصویب نمود.

  

 دستور استفادە از ماسک شامل مکانهای زیر می باشد:

 در فروشگاه ها ●

 در فضاهای مشترک در مراکز خرید ●

 در رستوران های دارای مجوز نوشیدن مشروبات الکلی و رستوران های بدون چنین مجوزی بجز ●

 مواردی کە فرد آنجا بنشیند. دستور استفادە از ماسک هم کارکنان و هم مهمانان را شامل می گردد.

 در آرایشگاه ها و سالن های زیبایی و سایر مشاغل کە هر نوبت با یک نفر تماس دارند مانند جاهایی کە ●

 خدمات مراقبتی از پوست، خال کوبی، سوراخ  کاری بدن (پرسینگ) ارائه می کنند. دستور استفادە از

 ماسک هم کارکنان و هم مشتریان را شامل می شود.

 امکان مذهبی ●

 مکان هایی کە در آنجا فعالیت های فرهنگی، ورزشی ، تمرینات و فعالیت های اوقات فراغت صورت می ●

 گیرند، برای مثال سینما یا سالن های ورزشی. این دستور شامل تمرین کنندگان هنگام انجام اینگونە فعالیت

 ها نمی گردد.

 در مناطق بیرونی پر از جمعیت (مانند بازار کریسمس) ●

 آموزشگاه های رانندگی و سایر آموزش های رانندگی. این دستور شامل هردوی کارکنان و کاندید یادگیری ●

 رانندگی می باشد.

 در اتوبوس ها و ترم، همە روزهای هفته بین ساعت های ٧ الی ٩ و ١٤ الی ١٧، و یا در صورتی کە ●

 مسافران نتوانند حداقل یک متر از یکدیگر فاصله داشته باشند. این دستور شامل تروندهایم  و همچنین

 خطوط اتوبوسرانی کە بە شهرای دیگر رفت و آمد می شود.

 کلیە حمل و نقل ها با تاکسی در شهرداری تروندهایم. هم راننده و هم مسافر باید ماسک بزنند. ●

 اتاق انتظار پزشک، دندانپزشک و سایر پرسنل بهداشتی. ●
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 فضاهای مشترک در ساختمان های دولتی کە بر روی عموم باز می باشند. ●

 

 این دستور شامل کلیە افرادی می گردد کە قبل از سال ٢٠٠٨ متولد شدەاند، اما شامل افرادی نمی گردد که به دالیل

 پزشکی یا دالیل دیگر نمی توانند ماسک بزنند. برای چنین استثناهای پزشکی، هیچگونه الزامی برای گواهی پزشکی

 وضع نشدە است.

 این دستور همچنین شامل دانش آموزان و کارمندان مدارس، مدرسە أوقات فراغت (SFO) و مهد کودک ها نمی باشد.

 

 توصیە می گردد کە مهد کودک ها تالش نمایند امکان تحویل دادن کودک و بردن کودک از مهد کودک را در بیرون از

 مهد کودک فراهم نمایند، با این وجود هیئت رئیسە شهرداری تصمیم نگرفتە کە استفادە از ماسک را هنگام تحویل دادن و

 بردن کودک از مهد کودک الزامی نماید. مهد کودک ها از طریق گفتگو با مدیر شهرداری اقداماتی را کە مناسب هر کدام

 از آنها می باشد ارزیابی می کنند.

  

 این مقررات از تاریخ ٩ ژانویە ٢٠٢١ اعتبار خواهد داشت، اما در صورت نیاز می تواند تمدید گردد.


