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ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای اﺷﺧﺎص واﮐﺳﯾن ﺷده
اﻓراد واﮐﺳﯾن ﺷده ﺑﺎ دوز اول ،ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد از ﺗزرﯾﻖ دوز اول ،اﻟﯽ  ۱۵ھﻔﺗﮫ در ﺑراﺑر وﯾروس ﮐوروﻧﺎ ﻣﺻوﻧﯾت ﺣﺎﺻل ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .اﯾن اﻓراد ﺑﻌد از اﻣروز ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای اﺷﺧﺎص ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾن ﺷده ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر اﺳت.
ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﺗذﮐره ﺑرای آﻧﻌده اﻓرادی ﮐﮫ در ﺷش ﻣﺎه آﺧر ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﻧد ﻧﯾز ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر اﺳت.
ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳوی ﯾﮏ زﻧده ﮔﯽ روزﻣرۀ اﻧدﮐﯽ آزاد در ﺣرﮐت ھﺳﺗﯾم .اﻣروز اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ ۱،۴ﻣﯾﻠﯾون اﻓرادی ﮐﮫ ﺣد اﻗل ﯾﮏ
دوز واﮐﺳﯾن را درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد ،از ﺗﺳﮭﯾﻼت ﯾﮑﺳﺎن ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷوﻧد .ﺻدراﻋظم ارﻧﺎ ﺳوﻟﺑرگ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ،اﯾن اﻣر ﺑرای
اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﺷش ﻣﺎه آﺧر ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﻧد ﻧﯾز ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر اﺳت.
ﻣﻧﺑﻌد ﮔروپ ھﺎی ذﯾل ﺑﮫ ﺣﯾث "ﻣﺻؤن" ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷده و از ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺗﺳﮭﯾﻼت در ﻣﺣﺎﻓل و
ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ:
• اﻓراد ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾن ﺷده
• اﻓرادی ﮐﮫ ﯾﮏ دوز واﮐﺳﯾن را درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد و از ﺗزرﯾﻖ اﯾن دوز از  ۳اﻟﯽ  ۱۵ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻓراد ﻣذﮐور ﺑﺎﯾد
در  ۱۰روز آﺧر در ﻧﺎروی زﻧده ﮔﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد.
• اﻓرادی ﮐﮫ در ﺷش ﻣﺎه آﺧر ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﻣﺑﺗﻼ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.

.

ﺳوﻟﺑرگ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﺧود را در ﻣورد ﺗﻌداد ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﺷﻣﺎ ﺗﻐﯾر ﻣﯽ دھﯾم .دﯾﮕر ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻓراد ﻣﺻؤن
ﺷﺎﻣل ﺗﻌداد اﺷﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،زﯾرا اﯾن اﻓراد ﺑﺧﺷﯽ از ﺧﺎﻧوادۀ ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .در ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی
ﻓﻌﻠﯽ ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ  ۵ﻧﻔر ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﻐﯾرات ﺟدﯾد ،ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ  ۵ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ واﮐﺳﯾن ﻧﺷده
ﺑﺎﺷﻧد و دو ﺷﺧص واﮐﺳﯾن ﺷده ھﻣزﻣﺎن دﯾدار ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﻏﯾر ﻣﺻؤن ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ھم ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻧﺎﺳب را ﻣراﻋﺎت ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن اﺳﺎس ،ﺗﻌداد ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﻏﯾر ﻣﺻؤن ﺑﺎﯾد زﯾﺎد
ﻧﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﻧﺎﺳب رﻋﺎﯾت ﺷود .ﺗﻣﺎم اﻓراد ﻣﺻؤن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﻓراد ﻏﯾر ﻣﺻؤن ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار دارﻧد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﯾﮑﺟﺎ
زﻧده ﮔﯽ ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻧﺎﺳب را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
اﮔر در ﯾﮏ ﮐﻣون زﻧده ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﻗواﻧﯾن در ﻣورد ﻣﺣدودﯾت ﺗﻌداد اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾد ﺗﺻوﯾب
ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﻣﻘررات ﻣذﮐور را ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻧﯾد .در اﯾن ﻣورد ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑﯾن اﺷﺧﺎص ﻣﺻؤن و ﻏﯾر ﻣﺻؤن وﺟود ﻧدارد.
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ﺗﻐﯾر ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ در ﻣورد ﺳﻔرھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑرای اﻓراد ﻣﺻؤن
ﺑرای ﻣدت زﯾﺎد ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از ﺳﻔر ھﺎی ﻏﯾر ﺿروری داﺧﻠﯽ ﺧودداری ﺷود ،ﺻرف ﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ اﻓراد ﻣﺻؤن و ﯾﺎ
ﻏﯾر ﻣﺻؤن ﺑودﻧد.

ﺳوﻟﺑرگ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺣﮑوﻣت ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﻌد از اﯾن ﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯾﮑﯾﻧم ﮐﮫ اﺷﺧﺎص ﻣﺻؤن از ﺳﻔر ھﺎی داﺧﻠﯽ ﻏﯾر ﺿروری
اﺟﺗﻧﺎب ورزﻧد.

ﺗزرﯾﻖ دوز دوم ﻣﮭم اﺳت
از روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﭼﮭﺎرم ﻣﺎه ﻣﯽ اﻓرادی ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾن ﺷده اﻧد از ﻗرﻧطﯾن ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن اﻓرادی ﮐﮫ ﯾﮏ دوز
واﮐﺳﯾن را درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺻورت ﺗﺳت از ﻗرﻧطﯾن ﻋﻔوﻧت ﻣﻌﺎف ﺷوﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻗرﻧطﯾن ورود ﺑﮫ
ﻧﺎروی.
ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺑررﺳﯽ اﯾن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ اﺷﺧﺎص واﮐﺳﯾن ﺷده ﻧﯾز از ﻗرﻧطﯾن ورود ﻣﻌﺎف ﮔردﻧد .ﺑﻧت ھوﯾﮫ ،وزﯾر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و
ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣﺎ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ طرح ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد وﺿﻌﯾت واﮐﺳﯾن را ﺑﮫ ﮔوﻧﮥ ﺧوب ﻣﺳﺗﻧد ﮐﻧد ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾم
از ﻋﻔوﻧت وارد ﺷده از ﺧﺎرج ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾم.
او ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﮭم اﺳت ،ﮐﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت دو دوز واﮐﺳﯾن را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد دوز دوم را ﺑﮫ وﻗت ﻣﻌﯾن درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﻧد ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﯾث ﺷﺧص واﮐﺳﯾن ﺷده ﻣﺣﺳوب ﺷود .دوز دوم ﺑﺎﯾد ﺑﻌد از  ۱۲ھﻔﺗﮫ ﺑرای اﻓراد زﯾر ﺳن  ۶۵ﮐﮫ در ﮔروه ھﺎی ﺧطر
ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺗزرﯾﻖ ﺷود.
ﻣﻣﮑن اﺳت اﺷﺧﺎص واﮐﺳﯾن ﺷده ﻧﯾز ﻣﺻﺎب ﺷوﻧد و ﯾﺎ ھم ﺑﺎﻋث ﺳراﯾت ﺑﮫ دﯾﮕران ﺷوﻧد .اﯾن اﻣر در ﻣورد اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺧود را
ﻣرﯾض ﺣس ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد.
ھوﯾﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد :در ﻣﯾﺎن ﻣردم ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ اﻓراد واﮐﺳﯾن ﻧﺷدۀ ﮔروه ﺧطر در ﻧزدﯾﮑﯽ وﺟود دارﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ھﻧوز ﺗﻌداد زﯾﺎ د اﺷﺧﺎص در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺻؤن ﻧﯾﺳﺗﻧد و در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد اﺷﺧﺎص واﮐﺳﯾن ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺻﺎب ﺷوﻧد و ﯾﺎ ھم
ﺑﺎﻋث ﺳراﯾت وﯾروس ﺑﮫ دﯾﮕران ﺷوﻧد .ھوﯾﮫ ﻣﯽ اﻓزاﯾد ،ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ و ﻣﻘررات ﺑرای اﺷﺧﺎص ﻣﺻؤن و ﻏﯾر ﻣﺻؤن ﺑﺎﯾد در
ﻣظﮭر ﻋﺎﻣﮫ ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﺷﻧد.

اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ﺑرای اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ واﮐﺳﯾن ھﺎی ﺗﺎﺋﯾد ﺷده ادارۀ ادوﯾﮫ اروﭘﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
.

ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﺼﺆن
•
•
•
•

اﺷﺧﺎص ﻣﺻؤن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و ﻣوﺗر ھﺎ ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر ﻣﺻؤن ارﺗﺑﺎط ﻧزﯾﮏ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
)ﮐﻣﺗر از  ۱ﻣﺗر( ،ﺣﺗﯽ اﮔر در ﮔروه ﺧطر ھم ﺑﺎﺷﻧد.
اﺷﺧﺎص ﻣﺻؤن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﺷﺣﺎص ﻏﯾر ﻣﺻؤن ﮐﮫ در ﮔروپ ﺧطر ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﻧﯾز ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اﺷﺧﺎص ﻣﺻؤن ﺑﺎ اﺷﺧﺎص ﻏﯾر ﻣﺻؤن ﮔروپ ﺧطر ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ زﻧده ﮔﯽ ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣد اﻗل ﯾﮏ ﻣﺗر را
ﻣراﻋﺎت ﮐﻧﻧد.
اﺷﺧﺎص ﻣﺻؤن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﯾث اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﻣﺣﺳوب ﺷوﻧد و ﺑﺎﯾد از ﺟﻣﻊ ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺷﻣرده ﻧﺷوﻧد .اﺷﺧﺎص ﻏﯾر ﻣﺻؤن
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺷﺧﺎص دﯾﮕر ﻏﯾر ﻣﺻؤن ﻓﺎﺻﻠﮫ را ﻣراﻋﺎت ﻧﻣﺎﯾﻧد.

Side 2

•
•
•

اﻓراد ﻣﺻؤن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در داﺧل ﮐﺷور ﻣﺳﺎﻓرت ھﺎی ﻏﯾر ﺿروری را اﻧﺟﺎم دھﻧد .اﻣﺎ در ﺳﻔر ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣراﻋﺎت ﺷود و از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﺻورت ﮔﯾرد.
در ﻣﯾﺎن ﻣردم )در ﻓﺿﺎی آزاد ﺑﺎ ﺷﻣول ﺗراﻧﺳﭘورت ﻋﺎﻣﮫ( ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ و ﻣﻘررات ﻗﺑﻠﯽ وﺿﻊ ﺷده ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر اﺳت ،ﺑﮫ
طور ﻣﺛﺎل ،ﻣراﻋﺎت ﻓﺎﺻﻠﮫ ،ﺗﻌداد ،ﻧظﺎﻓت و اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ.
اﮔر در ﮐﻣوﻧﯽ زﻧده ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﻗواﻧﯾن در ﻣورد ﻣﺣدودﯾت ﺗﻌداد اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾد
ﺗﺻوﯾب ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﻣﻘررات ﻣذﮐور را ﻣراﻋﺎت ﮐﻧﯾد .در اﯾن ﻣورد ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑﯾن اﺷﺧﺎص ﻣﺻؤن و ﻏﯾر ﻣﺻؤن
وﺟود ﻧدارد.

ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ﺑرای ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﻟﻣﻧدان

ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﯾن واﮐﺳﯾن ﺷدۀ ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدان ،ﻗﺑﻶ ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎس ھﺎی ﺧود را ﻣﺣدود ﮐﻧﻧد .اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
اﮐﻧون در ﺣﺎل ﺗﺟدﯾد ﻧظر راھﻧﻣﺎی ﺑﺎزدﯾد اﺳت و در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر اراﺋﮫ ﺧواھد ﮐرد.

ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ﺑرای ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و ﻣراﮐز ﺻﺣﯽ و ﻣراﻗﺑﺗﯽ ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧطرات ﮔﺳﺗرده ﺗر در ﻣراﮐز ﺻﺣﯽ و ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد .در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﻟﻣﻧداﻧﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺳﺎﮐﻧﯾن واﮐﺳﯾن ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﺷﺧﺎص واﮐﺳﯾن ﻧﺎ ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت
آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺎﯾﻧد ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺗﻌداد ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﺎﯾد طﺑﻖ ﻣﻘررات ﻣﻠﯽ و ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺎﺷد و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﮔردد.
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