
 
 
 

19إلى أرباب األعمال و أصحاب الشركات في نيبرو بسبب كوفيد    

. يرجى أن تظهروا لزبائنكم كيف تعملون اتفادي انتشار الفيروس و العدوى   19حاليا يوجد وباء عالمي بسبب فيروس كورونا كوفيد 

أو أرسل إيميل لزبائنك.إذا  منشور في وسائل التواصل اإلجتماعيالفتة بذلك أو عن طريق كتابة  من خالل على سبيل المثال وضع

كان لديك إمكانية ان تنفذ بعض االعمال في المنزل يرجى ان تحث على ذلك أيضا . في األسفل يوجد بعض النصائح لك كمسؤول عن 

 مكان عمل في نيبرو . 

. 

و الطويلة  تجنب الطوابير المتزاحمة -1  

أن تحرص كل مؤسسة على تجنب الطوابير الضيقة و المتزاحمة و الطويلة في اماكن عملكم  أو في مداخل أماكن عملكم  بهدف تجنب انتشار العدوى

 . الزوار يجب ان يتخذما مسافة  في ما بينهم . نظم بحيث ال يكون هناك حاجة للطوابير بجانب بعضها. 

كان متواجدا لديكم . بلغوا و أعلموا الزبائن  عن وجود خدمة التوصيل المنزلي  او انصح الزبائن بان يستخدما ألة الدفع و الحساب الذاتي  إذا 

م . وهكذا تتجنب اإلزدحام في أماكن المحالت و الدكاكين. مثال أخر عن إجراء بسيط كإزالة كرسي من بين كرسيين في  خدمة الشراء و اإلستال

و تبديل طاولة الفيكا المشتركة بواحدة صغيرة لكل   إذا كان غير ضروريا السيارةغرفة الطعام . و عدم ركوب العديد من الناس معا في نفس 

بوقت معين.  شخص  

سهل التعقيم الجيد -2  

نظف المساحات التي يمكن الوصول إليها من قبل الموظفين و الزبائن عدة مرات في اليوم  على سبيل المثال األدوات و مقابض 

االبواب عربا التبضع للزبائن جهاز الدفع الكاسا  ألة دفع بالبطاقة  ولوحة المفاتيح الكيبورد , نظف المراحيض }دورات 

تخدم منظف و مضاد فيروسات جيد إذا كان متوفرا ضع معقم لليدين في  المدخل وعند مكان المياه{على األقل مرتين يوميا  إس

. قدر اإلمكان ال تخلط فرقاء العمل  . في حال أصبحت هجمة الفيروس أقور و أردتم إستعمال أدوات حمايو لكم و لموظفيكم الدفع 

ع الفتة في المدخل لكي ال يتم إخافة الزبون. على سبيل المثال الكمامات فيرجى إعالم الزبون بذلك عن طريق وض  

إلزم البيت إذا كنت مريضا -3  

تشعر بنفسك مريضا بأعراض مثل الزكام و السعال أو حمى فيجب عليك عدم التواجد في العمل  وذلك ينطبق أيضا إذا كنت تشعر 

ب القليل من المرض . إنه من الضروري عدم نقل العدوى لألخرين.إبقى بالبيت طالما تشعر بنفسك مريضا. إلزم منزلك يوميين  

 إضافيين من بعد إختفاء األعراض و شفائك  وقبل عودتك للعمل.

إغسل يديك مرات عديدة   -4  
  إغسل يديك بالصابون و الماء الساخن مرات عدة لمدة ال تقل عن عشرين ثانية. معقم اليدين ممكن ان يكون بديال إذا لم يتم

 تواجد الصابون 
أسعل و أعطس في طيع مرفق الذراع -5  

عندما تسعل و تعطس فإنك تنشر قطرات تحمل العدوى. من خالل السعال و العطاس في ثنية مرفق 

 .الذراع أو في محارم ورقية فإنك تعيق إنتشار العدوى

تجنب مالمسة العين و الفم واألنف -6  

.العين هو إجراء وقائي عام  لمنع إنشار وقائيأن تتجنب مالمسة الفم و األنف و   

 لألسئلة و اإلستفسار ؟ اتصل فينا  على

naringsliv@nybro.se eller 0481-450 00 

 لمزيد من المعلومات حول إجراءات الوقائية  تجدها في

verksamt.se 

تجدونها في 19لمزيد من المعلومات عن الكوفيد   
 

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten,  

 .nybro.se/coronavirus بلدية نيبرو تستحدث معلوماتها على الموقع
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