
ENGELSKA

Stricter general guidelines 
As of 12 November, everyone staying in the 
county is strongly encouraged to:

• If possible, physical contact with people other than those with whom you live should
be avoided. This means, among other things, advice against arranging or taking part in
parties or similar social gatherings.

• You should also avoid certain types of activities if they are impossible to carry out
with physically distancing yourself from other people, such as contact sports, healthca-
re or beauty treatments that are not for medical reasons.

• Refrain from visits to indoor environments such as shops, shopping centres, museums, 
libraries, swimming pools and gyms. Necessary visits to grocery stores and pharmacies
are allowed.

• Refrain from participating in gatherings such as meetings, concerts, performances, 
sports training, matches and competitions. However, this does not apply to sports
training for children and young people born in 2005 or later.

• Refrain from making unnecessary trips. Trips within or between regions can contri-
bute to increasing the spread of infection because you often meet new people, which
results in the start of new chains of infection. One should therefore refrain from such
travel insofar as possible. This advice is not intended to prevent people from, for ex-
ample, going to work, studies/employment or care that requires you to be on site.

• Necessary close contact is allowed, for example during healthcare visits and medical
examinations.

The decision also includes stricter general recommendations for 
workplaces and businesses – such as shops, shopping centres and sports 
facilities

• All businesses should take steps to ensure that each and every one can follow the
general recommendations. Employers should take measures such as encouraging
personnel to work from home, offering more opportunities for remote work and
postponing business travel, conferences and other physical meetings. Other businesses
can minimise the number of visitors present on their premises at the same time, adapt
opening hours or offer digital alternatives.

Arabiska 

 

 توصیات أكثر صرامة
 نناشد جمیع المقیمین في المقاطعة على :

  

تجنب بقدر اإلمكان اإلتصال الجسدي باألشخاص الذین ال یعیشون معھم. وھذا یعني ، من بین أمور أخرى ، تجنب تنظیم  •
القیام بأنواع معینة من األنشطة إذا أو المشاركة في الحفالت و السیاقات اإلجتماعیة المماثلة. ھذا كما یجب أیًضا تجنب 

كان من غیر الممكن القیام بھا دون الحفاظ على المسافة الجسدیة المطلوبة بینك وبین اآلخرین، مثل الریاضات التي 
 تتطلب اإلحتكاك الجسدي أو الرعایة الصحیة أو التجمیل الغیر مبّرر طبیاً.

المحالت التجاریة ومراكز التسوق والمتاحف والمكتبات والحمامات تجنب التواجد في البیئات الداخلیة المغلقة مثل  •
والصاالت الریاضیة. بینما یمكنك القیام بالزیارات الضروریة ، على سبیل المثال، إلى محالت بیع المواد الغذائیة 

 والصیدلیات.

ریب الریاضي والمباریات تجنب المشاركة، على سبیل المثال، في اإلجتماعات والحفالت الموسیقیة والعروض والتد •
 أو بعد ذلك. 2005والمسابقات. یُستثنى من ھاتھ التوصیة التدریب الریاضي لألطفال والشباب المولودین في عام 

التوصیات ال تشمل اإلتصال الوثیق الضروري ، مثل زیارات الرعایة الصحیة والفحوصات الطبیة. یجب على أي  •
 أن یتجنب اإلتصال الوثیق باآلخرین. 19-كوفید  شخص یعاني من أعراض قد تكون لـفیروس

تجنب القیام بالرحالت الغیر ضروریة. یمكن أن یساھم السفر والرحالت في زیادة إنتشار العدوى ألنك غالبًا ما تقابل  •
ب منك أشخاًصا ُجدد أثناء الرحالت. ھذه التوصیة ال تشمل السفر إلى العمل أو الدراسة / الشغل أو الرعایة التي تتطل

 التواجد على عین المكان.

 توصیات عامة أكثر صرامة موجھة ألماكن العمل و المؤسسات

یجب على المؤسسات وأرباب العمل إتخاذ التدابیر الالزمة حتى یتمكن الجمیع من إتباع التوصیات العامة. یمكن أن تتمثل  •
المعطیات المالئمة إلمكانیة العمل من المنزل إجراءات أصحاب العمل في حث الموظفین على العمل من المنزل، وتوفیر 

، وتأجیل رحالت العمل والمؤتمرات واإلجتماعات المادیة األخرى. یمكن للمؤسسات األخرى العمل على تقلیل عدد 
 الزوار في نفس الوقت ، وتعدیل ساعات العمل، إلى جانب تقدیم بدائل رقمیة.
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