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تعليمات إدارة شؤون البيئة عن

قانون الحماية من إنتشار العدوى المؤقت ألماكن التقديم الخارجية
جائحة كورونا يجب أن يتم كبحها في المجتمع. لهذا السبب قامت الحكومة بإقرار قانون مؤقت للحد من إنتشار العدوى في أماكن التقديم. القانون 
ساري لغاية نهاية السنة الحالية ويشمل أماكن التقديم الخارجية للعامة حيث يتوجب عليهم تهيئة محالهم وكذلك أماكن التقديم الخارجية من أجل 

تجنب الزحام والحد من إنتشار العدوى.

إدارة مدينة هلسينبورغ تريد أن يستمر التقديم لديك وأن تستمر بتقديم الطعام مع أن فايروس كورونا ومرض كوفيد 19 متواجد في المجتمع. لكن لكي 
يكون لألمر وقع فعال فيتوجب عليك حماية موضفيك وزبائنك وكذلك مراقبة التقديم الخارجي لكي اليساعد على زيادة مخاطر إنتشار العدوى. وهذا 
األمر تقوم به عن طريق تهيئة البناء الذي تزاول فيه نشاط شركتك أو المدخل الرئيسي للبناء وكذلك المناطق الخارجية للتقديم لكي يستطيعوا زبائنك 

تجنب الزحام.

قانون الحماية من العدوى المؤقت في اماكن التقديم الخارجية الخاصة بك

بداية من 1 تموز 2020 تبدء إجراءات القانون المؤقت للحماية من العدوى في اماكن التقديم الخارجية الخاصة بك في السويد. مضمون القانون ينص 
على أن اإلشراف والقرارات تنتقل من طبيب اإلقليم المشرف على إجراءات الحماية من العدوى الى البلدية.

تستطيع البلدية أن تقرر مايستوجب عليك القيام به

في هلسنبورغ تعتبر إدراة شؤون البيئة هي المعنية بمتابعة ضوابط الزحام كما أن لجنة شؤون البيئة هي من تقرر مايستوجب عليك فعله وفي أسوء 
االحوال يمكنها أن تصدر قرار بإغالق مكان التقديم الخارجي الخاص بك وذلك من أجل الحد من أنتشار العدوى.

القرار يسري على أماكن التقديم الخارجية العامة مع أماكن جلوس

جميع المحال التي تقدم الطعام والشراب للعامة والتي تحتوي على أماكن جلوس لزيائنها بداخل منطقة الجلوس تعتبر مشمولة بذلك القرار. مثال على 
تلك االماكن هي المطاعم والخمارات والحانات والمقاهي واكشاك المرطبات مع أماكن جلوس وكذلك النوادي الليلية. بالمقابل اليسري ذلك القانون على 
على صاالت الطعام في أماكن العمل والمدارس أو مطاعم التجهيز الخارجي بعقود وشاحنات نقل الطعام وكذلك أماكن الوجبات السريعة التي منها يأخذ 

الزبون طلبه معه.

الطرق التي من خاللها يمكنك الحد من إنتشار العدوى وإتباع القانون

. التأكد من أن زبائنك جالسين حول الطاولة عند تناولهم الطعام والشراب. قم بتوجيه الزبائن الواقفين الى الطاوالت.

. التأكد من أن المتواجدن متباعدين عن بعض بمسافة 1 متر. قم بتهيئة مساحة كافية وذلك عن طريق إعادة تأثيث المكان أو الحد من عدد الزيائن المتواجدين في البناء 
في أن واحد أو قم بإجالس الزبائن بين طاولة واخرى. عرض أمكانية غسل اليدين او تطهيرها.

. قم بوضع أشارة للمسافة في طابور الصندوق والمدخل الرئيسي والحمامات وذلك للحد من الزحام بين الزبائن.

مالذي يستوجب فعلة إن أصبح هناك زحام؟
ـ التسمح بدخول عدد أكبر من الزبائن, اطلب من الجميع اإللتزام بالتباعد اإلجتماعي وقم بتوجيه الواقفون الى طاوالتهم. االشخاص الذين ليس لديهم 

طاوالت يجلسون حولها اليمكن التقديم لهم. لكي تتجنب طرد أحد فمن المهم ومن البداية أن التسمح بدخول عدد أكبر من الزبائن في أن واحد أكثر من 
العدد المنصوص عليه أو المسموح به وذلك لغرض تجنب الزحام.

مالذي يسري على الزبائن إن كانوا مجموعة واحدة؟
ـ الزبائن في نفس المجموعة مسؤولون شخصيا عن اإللتزام بالتباعد االجتماعي عن بعضهم البعض حسب أإلرشادات العامة الصادرة عن دائرة الصحة 

السويدية. أنت ستقوم بإعالم زبائنك عن النصائح لكنك لست مسؤول عن إلتزام الزبائن بالتباعد اإلجتماعي. إن جائتك مجموعة زبائن كبيرة مع بعض 
فيستوجب عليك تقسيمهم على عدة طاوالت لتجنب الزحام.

إلى أي مدى يجب أن يكون الضيوف بعيدين عن بعض؟
ـ حسب إرشادات دائرة الصحة فيستوجب على الزبائن أن يكونوا مبتعدين بمسافة 1 متر على أألقل عن بعضهم البعض عندما يكونوا جالسين حول 

الطاولة أو واقفون في الطابور. يمكنك توفير مساحة عن طريق إعادة تأثيث وترتيب الطاوالت والمقاعد وقم بإجالس الزبائن بين طاولة واخرى ووضع 
عالمة المسافة على االرض وفي الطابور الى الصندوق وكذلك المدحل الرئيسي والحمامات, قم بتفعيل نظام رقم الطابور أو قم بتحديد عدد الزبائن الذين 

يسمح لهم التواجد داخل البناء في أن واحد.

أسئلة وأجوبة عن الحماية من العدوى والزحام
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