ﻟﻐﻮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ورود
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ورود را ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ
اﻟﺰاﻣﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮول ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻻزم ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﻟﺰﻣﺎﻣﺎت ﻣﺘﺬﮐﺮه از ﻧﯿﻤﮥ ﺷﺐ  ۲۶ﻣﺎه ﺟﻨﻮری
 ۲۰۲۲از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود.
اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻓﻌﻼً از ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﺎروی ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎر واﮐﺴﯿﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺴﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ ھﻢ در ﺷﺶ ﻣﺎه آﺧﺮ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ورود ﺑﺎﺷﻨﺪ.
)ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ورود  ۱۰روزه ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻧﺘﺒﺠﮫ ﻣﻨﻔﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﮫ ﺳﮫ روز ﺑﻌﺪ از ورود ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﺗﻤﮫ
ﯾﺎﺑﺪ( .اﻋﻤﺎر اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ "ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﺪون ﮐﺎرت واﮐﺴﯿﻦ ﮐﺮوﻧﺎ"  ۷در ﺻد ﻣﺳﺎﻓرﯾن ﺛﺑت
ﺷده و  ۴در ﺻد از ﻣوارد اﺑﺗﻼ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،ﺑﮫ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ،اﯾن اﻗدام
ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ اﭘﯾدﻣﯽ ﯾﺎ ظرﻓﯾت ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در ﻧﺎروی دارای اھﻣﯾت ﮐم ﺑوده و ﻗرﻧطﯾن ورود را در ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ
ﺿروری ﻧﻣﯽ داﻧد.
وزﯾر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﻣﯾﮕوﯾد :ﻣن ﺑﺎ اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣواﻓﻘم ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن در ﺑﯾن ﻣﺳﺎﻓرﯾن
ﺑدون ﮐﺎرت واﮐﺳﯾن ﮐروﻧﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﯾت ﻓﻌل ﻋﻔوﻧﺗﯽ در ﻧﺎروی ﺑﮫ اﻧدازۀ ﮐم اﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون زﻣﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﺷراﯾط
ﻗرﻧطﯾﻧن ورود ﻓرا رﺳﯾده اﺳت .ﻟﻐو ﻗرﻧطﯾن ورود در ﺑﺎز ﺷدن ﺳرﯾﻌﺗر ﺟﺎﻣﻌﮫ و ورود آﺳﺎﻧﺗر ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐر ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻣﺛﺑت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ-اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای ﺻﻧﻌت و ﺧﺎﺻﺗﺎ ٌ ﺻﻧﻌت ﺳﯾﺎﺣﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﮫ ﻧﺎروی ﺧﻮد را ﺗﺴﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرت
واﮐﺴﯿﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺴﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ ھﻢ در ﺷﺶ ﻣﺎه آﺧﺮ از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ھﻨﻮز ھﻢ
ﺑﺮای آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ ﺗﺴﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎروی ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز
ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻮد را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﺰوا ﺑﺮوﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ در اﻧﺰوا ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﯿﻤﮥ
ﺷﺐ  ۲۶ﺟﻨﻮری از اﻧﺰوا ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
وزﯾﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﻋﻠﺖ ﻣﮭﻢ ﻟﻐﻮ ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ورودی ارزﯾﺎﺑﯽ راﺑﻄﮫ ﻣﯿﺎن ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ورودی و ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻗرﻧطﯾن ﺑرای اﻓراد ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣﺻﺎب ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل ﯾﺎ اﻗﺎرب ﺷﺧص ﻣﺻﺎب ﻧﺑﺎﺷﻧد ،ﻗﺑﻼً ﻟﻐو ﮔردﯾده
ﺑود .از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۶ﻣﺎه ﺟﻧوری ،آزﻣﺎﯾش ھﺎی روزﻣره ﺟﺎﮔزﯾن ﻗرﻧطﯾن ﻋﻔوﻧت ﺑرای اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و ﻧزدﯾﮑﺎن ﺷﺧص
ﻣﺻﺎب ﻣﯽ ﮔردد.
اﮔر وﺿﻌﯾت ﻋﻔوﻧت ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧوع وﯾروس ﺟدﯾد ﺑروز ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺗﺧﺎذ اﻗداﻣﺎت ﺷدﯾرﺗر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗرﻧطﯾن ورود ﻣﺟددا ً ﺗطﺑﯾﻖ ﺷود.
در اواﯾل ﻣﺎه ﻓﺑروری ﺣﮑوﻣت ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ ھﻣﮫ اﻗداﻣﺎت ورودی ،از ﺟﻣﻠﮫ اﻧﺟﺎم دادن ﺗﺳت در ﺳرﺣدات ،را اﻧﺟﺎم
ﺧواھد داد.
•

ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذﯾل ﺑﮫ اﯾن ﻟﯾﻧﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود.

