
محیط عمومی جهت  بعضی محدودیت ها در رها سازی دستورالعمل جدید و

 0404 ماه مای  40 اجرا ازتاریخ                             ویروس کرونا  ابردربرحفاظت 

این  بازگشاییاساس برای . اجازه دوباره بازگشایی دارند نوجوانان و کودکان برای ات فراغتاوق می وعم مؤسسات: مهم نکته

 .است بهداشت مراقبت و رعایت مجموعه ها
ال آن زنجیره ی انتق قطع وآن شار کرونا ، کاهش سرعت انت ابتال به ویروس و انتشار از جلوگیری برای دیگر مهم نکات
 است

 دیگر به حداقل برساند. افراد عضو یک خانواده مورد استثنا هستند. اشخاص. همه افراد باید تماس خود را با 1

 مهمترین نکات بهداشتی شستن منظم دستها و لمس نکردن صورت هستند

 در تماس با افراد درمعرض خطر باید  دهان و بینی توسط ماسک پوشیده شوند. صوص بخ. در فضای عمومی و0

پوشاندن دهان وبینی توسط ماسک در اتوبوس ها، قطارها وهمچنین مراکز خرید اجباری است. نداشتن ماسک محافظ 

والدین بایستی کودکان راجهت رعایت قوانین کمک یا عمل نکردن به دیگر قوانین موجب پرداخت جریمه می شوند.

 ندارند. از ماسکبه استفاده   نیازیکنند. کودکان 

یا هم اتاقیها ی  به همراه خانواده ، فقط به تنهایی ، یااما  هستید وحضور درفضای عمومی مجاز به ترک ساختمان خود. 3
 . دنشخص دیگر که درمحل  سکونت شما زندگی نمی کن دوبه همراه خود، یا  فقط با 

شامل مراسم مذهبی ، نماز  وگردهماییتجمع  این ممنوعیت . رویدادهای اجتماعی وتجمع افراد همچنان ممنوع است0

 هم میشودوموسسات  جماعت ، افطاری ویا باشگاهها

 :هستند استثنازیروارد م
 

 فعالیت های شغلی                                                                              -
                                                      شرکت در امتحانات                 -
  بهداشتی نکات رعایت تحت مدرسه به رفتن -
                           شغلی آموزشمکانهای  در حضور -
 محافظماسک ان و بینی توسط هپوشاندن دبا نفر  05رویدادهایی با حضور حداکثر   -
 حضور در محل بازی بارعایت نکات بهداشتی -
 گداری اجتماعی صله ااستفاده از مکان های ورزشی با رعایت ف -
  

خانه ،کتاب ورزشی و نسرت( وهمچنین مراکز اوقات فراغتکمحل برگزاری مرکز فرهنگی )مانند سینما،تئاتر،  .0

  یل اندو اینتگراسیون کورس ها همچنان تعطها 
 .کیتا)مهدکودک( جهت خدمات ضروری بازهستند مراکز

 هتل ها و میهمانسراها همچنان بسته می مانند. ،کافه ها. 6

متر  044ی مواد غذایی و کاالهای موردنیاز روزمره ، مغازه ها تا اندازه . اجازه بازگشایی: مغازه ها وفروشگاه ها7

 دوچرخه فروشی ها و امثال آنها.کتابفروشی ها ، مبلمان وپمپ بنزینها،  بانکها،داروخونه ها،مربع، تعمیرگاهها،

       زرگ خریدهمچنان  بسته می مانندزبمراک

نان دکان و نوجوانان همچکو . بازدید از بیمارستانها ، مراکز درمانی ، مراکزمراقبت از افراد با معلولیت و مراکز بستری0

 ت.ممنوع اس

 قیم است.به  لفتحویل ط( و یا نوجوانان کودکانیوگندآمت )اداره حمایت از  ضروری مراجعه ناموارد استث.1

   !اجتماعی یاما نزدیک، فیزیکی  دوری            کننند. رعایت را  متر فاصله از دیگران 1.1 همه افراد بایستی .0


