القوانين الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا في بلدية
 ،Viken ،Aurskog-Hølandبتاريخ 09.11.20
أساس قانوني:
تم تحديده من قبل رئاسة بلدية  Aurskog-Hølandالموافق  ٣٠أيلول
 .٢٠٢٠تم تعديله من قبل الرئاسة في  ٩تشرين الثاني  .٢٠٢٠القضية
 ٢٠/١٤٤وفقًا للقانون الصادر في  5آب  ١٩٩٤رقم  ٥٥بشأن الحماية
من األمراض المعدية § 1-4
الغرض والنطاق:
الغرض من القوانين هو منع و/أو الحد من انتشار فيروس كوفيد ١٩ -في
فترة انتشارمتزايدة في المجتمع.
تنطبق القوانين على بلدية .Aurskog-Høland
§.٢النقل العام وسيارات األجرة
يتم التشجيع على تجنب استخدام وسائل النقل العام .في حال تم استخدام
وسائل النقل العام ،فيجب إيالء اهتمام خاص إلتباع القواعد والمبادئ
التوجيهية الوطنية الحالية بشأن مكافحة العدوى وإيالء اهتمام خاص
لزمالئك المسافرين.
عندما ال يكون من الممكن الحفاظ على مسافة متر واحد بين الر كاب،
فيجب على الركاب في وسائل النقل العام ارتداء قناع الوجه .ينطبق هذا
ضا على مناطق المحطات الداخلية.
أي ً

ال يتوجب على األطفال الذين تقل أعمارهم عن  ١٢عا ًما اإللتزام بارتداء
قناع الوجه ،أو األشخاص الذين ال يمكنهم ارتداء قناع الوجه ألسباب
طبية أو ألسباب أخرى.
ال ينطبق اإللتزام بارتداء قناع الوجه على ركاب وسائل النقل المدرسي
على مستوى المدرسة االبتدائية.
يجب على الركاب في سيارات األجرة ارتداء قناع الوجه .األمر نفسه
ينطبق على السائق عندما يكون هناك ركاب في السيارة.
§. ٣المطاعم والحانات
يمكن للمطاعم والحانات في بلدية  Aurskog-Hølandأن تبقى مفتوحة
طالما تلتزم بمتطلبات التشغيل السليم التي تتبع للقوانين التي صدرت في
 ٢٧آذار  ٢٠٢٠رقم  ٤٧٠بشأن تدابير مكافحة العدوى وهكذا في حال
انتشار العدوى.
استناد ا ً على الفصل الرابع من قانون الكحول ،فيجب أن تتوقف ممارسة
ترخيص الخمورعند تمام الساعة العاشرة مسا ًء.
صا لبيع الخمور ،ال يُسمح للضيوف
بالنسبة للمطاعم التي تحمل ترخي ً
بالدخول بعد الساعة التاسعة والنصف مسا ًء.

قد ت ُغلق البلدية تلك المطاعم والحانات التي ال تلتزم بمتطلبات التشغيل
السليم لمكافحة العدوى والمتطلبات الواردة في هذا القرار .راجع الفقرة
الثالثة من قانون مكافحة العدوى § .1-4
§. ٤منع التجمعات الخاصة التي يزيد فيها عدد المشاركين عن عشرة
مشاركين أو التي ال يمكن فيها التقيد بمسافة متر واحد.
ال يسمح بعقد أو حضور التجمعات الخاصة في حال تواجد أكثر من
عشرة أشخاص.
حتى لو كان عدد المشاركين عشرة أو أقل ،فيُسمح فقط بالتجمعات
الخاصة أو المشاركة فيها في حال أ ُقيمت في غرف ذات مساحة كافية
تُمكن جميع المشاركين الحفاظ على مسافة متر واحد بينهم.
لغيرها من التجمعات فتنطبق القواعد والمبادئ التوجيهية الوطنية بشأن
التجمعات الخاصة.
§ .٥تنظيم الفعاليات
ال يجوز إقامة فعاليات بأكثر من:
أ) عشرون شخصا ً في التجمعات الخاصة في األماكن العامة وفي األماكن
المستأجرة .القانون ينطبق أيضا ً على التجمعات في الهواء الطلق.
صا متواجدون في نفس الوقت عندما تكون الفعالية في
ب) عشرون شخ ً
الداخل وال تتوفر مقاعد ثابتة .تنطبق قوانين كوفيد ١٩ -على الجنازات
واإلجتماعات السياسية المنتظمة.

ج) مئتين شخص متواجدون في نفس الوقت عندما تكون الفعالية في
الداخل وهناك مقاعد ثابتة لكل شخص.
د) مئتين شخص متواجدون في نفس الوقت عندما تكون الفعالية في
الهواء الطلق.
المنظم هو المسؤول عن ضمان اإلمتثال لقواعد مكافحة العدوى المأخوذ
بها في جميع األوقات .أي يتم تطبيق القوانين الصادرة بتاريخ  ٢٧آذار
 ٢٠٢٠رقم  ٤٧٠بشأن تدابير مكافحة العدوى وهكذا في حال انتشار
العدوى( .قوانين كوفيد 13 §§ )١٩ -إلى d13
§ .٦المكتب المنزلي
يُنصح جميع أرباب العمل في البلدية بجعل أعمال موظفيها ُمقامة من
المنزل إلى أقصى حد ممكن.
§ .٧اإلغالق والتقييد في األنشطة الترفيهية
ال يُسمح بالتمارين واألنشطة الرياضية المنظمة واألنشطة الثقافية وغيرها
من األنشطة الترفيهية للبالغين .ال ينطبق هذا القانون على األنشطة
الخاصة باألطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن عشرون عا ًما ،حيث
يمكنهم استخدام الصاالت الرياضية الخاصة بهم.
يمكن للنوادي الرياضية أن تبقى مفتوحة طالما يمكن اإللتزام بمسافة
مترين طوال الوقت.

يمكن لرياضات األطفال والشباب أن تستمر في تنظيم التدريب ،لكن ال
يمكنها المشاركة في الكؤوس والبطوالت داخل البلدية أو خارجها.
يتوجب على المكتبات العامة أن تبقى مغلقة أمام إقامة األنشطة العامة.
يمكن الحفاظ على عملية تسليم و استعارة الكتب.
يجب إغالق قاعات البينغو واألنشطة المماثلة.
تُغلق مرافق السباحة التابعة للبلدية ،إضافتا ً إلى الحمامات العامة للجمهور
في عطالت نهاية األسبوع .يجب تحديد أبعاد العملية بحيث يمكن لجميع
الزوار الحفاظ على مسافة متر واحد في غرف تغيير المالبس واألماكن
المشتركة األخرى.
§ .٨تقييد النشاط في المحالت والمراكز التجارية
يجب أن تضمن المتاجر ومراكز التسوق عدم وجود عدد من األشخاص
في المباني أكثر مما يمكن اإلحتفاظ به على بعد مترين بينهم .يتم تحديد
العدد المسموح به من العمالء في المبنى على أساس حجم المبنى.
§ .٩المسؤولية
ال تتحمل بلدية  Aurskog-Hølandالمسؤولية المالية الناتجة عن
التدابير المفروضة.

§ .١٠العقوبة
يجوز المعاقبة في حال اإلنتهاك المتعمد أو اإلهمال ألحكام هذه القوانين
وفقًا لـ قانون مكافحة العدوى § .1-8
§ .١١تنفيذها ومدتها
تدخل القوانين حيز التنفيذ من الساعة الرابعة عصرا ً الموافق يوم الثالثاء
 ١٠تشرين الثاني .٢٠٢٠

