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coronavirus (covid- 19 ) مورد در اطالعات  
Kvarnby IK مداوم طور بھ و  اندازد می کرونا جدید ویروس وضعیت بھ جدی نگاھی  

طریق از  
فوتبال اتحادیھ ، مالمو  شھرداری ، بھداشت ملی سازمان ھای توصیھ ، دولت تصمیمات  

Skåne ، 
می دنبال را وقایع پیشرفت ، جمنان  این در نگاه چگونگی ھمچنین و  سوئد فوتبال اتحادیھ  

 .کند
مسابقات و باز فضای در تمرینات تمام ، حاضر حال در  Kvarnby IK برنامھ مطابق  

شده ریزی  ، 
بھداشت سازمان اگر اما .یافت خواھد ادامھ مانند زیر ھای توصیھ و  ھا محدودیت با اما  

 عمومی
کند تغییر است ممکن این ، دھد انجام آینده در را دیگری ھای توصیھ . 

رھبران ، بازیکنان اینجا در اما شود انجام تواند می کنون تا پخش قابل مسابقات تمام •  
داوران و   

حضور بدون مسابقات ھمھ و  گیرند می نظر در را عمومی بھداشت سازمان ھای توصیھ  
 مخاطبان

شود می انجام زیادی . 
ھای توصیھ کھ ددا انجام را ھایی آموزش خانھ از خارج در توان می •  IF مقامات از  

شود می دنبال . 
سالن داخل مسابقات کلیھ و )سازی بدن تمرین جملھ از( سالن داخل ھای آموزش کلیھ •  

اطالع تا  
شوند می لغو  ثانوی . 

می لغو  نیستند اقتصادی اھمیت دارای مستقیما کھ جلساتی و  جلسات ، ھا دوره کلیھ •  
ھمچنین .شوند  

فوتبال فدراسیون ھک جلساتی و  ھا دوره  Skåne برگزار مشترک طور بھ یا داده ترتیب  
لغو ، شود می  

مجموعھ در .شود می  STU ، شود می اعمال داور آموزش و  مربی ھای دوره . 
اند شده تنظیم آموزشی ھای اردوگاه و  انجمن ھای جام کلیھ • . 
خواھیم می دارند ار بیماری عالئم از برخی کھ والدینی و  رھبران ، بازیکنان ھمھ از •  

خانھ در  
برای ھم .بمانید نیز خانھ در باید ، کنید می گرسنگی و  گرسنگی احساس اگر .بمانند  

کھ افرادی  
کند می صدق کنند می حرکت انجمن این در کھ کسانی برای ھم و  کنند می ورزش . 
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بھ بازگشت از پس ، است بوده کشور از خارج در دیده آسیب مناطق در کھ ھرکسی •  
14 ، خانھ  

در عملیات کلیھ از ، خانھ بھ بازگشت از پس روز  Kvarnby IK شود می خارج . 
بین( بشویید را خود دستان و  باشید مراقب بسیار بھداشت با کھ خواھیم می شما ھمھ از •  

و انگشتان  
با و  ثانیھ 30 - 20 حداقل ، دقت با اضافی و  اغلب را دست مچ و  )است مھم نیز شست  

بشویید صابون . 
عفونت خطر تا گیرد قرار استفاده مورد است ممکن خود مخصوص آب ھای  بطری فقط •  

یابد کاھش . 
از قبل مارس 18 از بوکاگارد در تغییر ھای اتاق تمام ، ما ارشد ھای تیم استثنای بھ •  ، 

و زمان در  
خانھ نامھبر گرفتن نظر در بدون و  زمان ھر در .شوند می بستھ مسابقات و  تمرین از بعد  

خارج یا و   
ندارد وجود حمام و  داخلی بررسی ھیچ ، خانھ از . 

فقط بلکھ کرد نخواھیم دریافت دفتر از ای ناخواستھ بازدیدھای ، مارس 13 تاریخ از •  
کھ بازدیدھایی  

این فعالیت شروع ھای ساعت ، حاضر حال در .کنیم می دریافت ، اند شده رزرو  قبل از  
فقط باشگاه  

می اعمال ھستند دسترس در ھنوز ما کھ جایی در تلفنی و  الکترونیکی ستپ  طریق از  
 .شود
دارید را نھایی مسئولیت والدین عنوان بھ شما ، انجمن در ما جوانان و  فرزندان برای • . 

شما این  
نمی انجمن نھ و  تیم ، رھبر نھ ، کنید می گیری تصمیم خود فرزند درمورد کھ ھستید  

انجام توانند  
می نشان را بیماری عالئم کھ را خانگی بازیکنان دارد حق رھبر ، حال این با .دھند  

بفرستد ، دھند . 
اما ، کند می وارد ما جامعھ بھ زیادی فشارھای Corona ویروس  Kvarnby IK ، دقیقا 
 مانند

فوتبال فدراسیون و  سوئد فوتبال اتحادیھ  Skåne ، دارد وظیفھ فوتبال کھ کند می احساس  
ناناطمی تا  

تأثیر تحت است ممکن ممکن حد تا و  است کنترل قابل ممکن حد تا عواقب کھ کند حاصل  
گیرد قرار . 

طرف از حاضر حال در کھ ھایی توصیھ و  اطالعات مطابق کامالً  را خود تصمیمات ما  
ھای انجمن  
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گیریم می ، است دسترس در مسئول ھای دستگاه و  دولت ، شھرداری ، فوتبال . 
ھم کنار در کھ ما ھمھ  Kvarnby IK ) کارمندان اعضای ، والدین ، رھبران ، بازیکنان  

و کارمندان ،  
در .داریم شرایط مجاز حد تا را خود کار ادامھ و  حفظ مسئولیت ، دھیم می تشکیل )غیره  

مواقع این  ، 
را آن مسئولیت و  کنیم می کمک یکدیگر بھ ما ھمھ کھ است برخوردار اھمیت ھمھ از  

می عھده بر  
دیگری ھای توصیھ کھ زمانی تا باید و  است جامعھ در مثبت نیروی یک فوتبال .گیریم  

نداشتھ وجود  
خود اعضای ھمھ انسجام و  رفاه ، شادی در کنیم سعی و  باشیم آنجا در باید ما ، باشد  

باشیم سھیم . 
تصمیمات توان می و  کند می تغییر سرعت بھ شرایط کھ بدانند ھمھ کھ است مھم این  

و گرفت دیجدی   
شوند روز بھ و  تغییر توانند می فوق ھای دستورالعمل و  ھا توصیھ بنابراین __ 
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