ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪه ﯾﯽ زﯾﺎد ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت وﻗﺎﯾﻮی ﮐﺮوﻧﺎ
را ﻟﻐﻮ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻣردم ﺑﮫ اﺛر ﻧوع وﯾروس ﺟﮭش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﻣﺗر ﻣرﯾض ﻣﯽ ﺷوﻧد و واﮐﺳﯾن از ﻣﺎ ﻣﺣﺎﻓطت ﺧوب
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،ﺣﮑوﻣت ﺑﺳﯾﺎری از ﺗداﺑﯾر و اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی ﮐروﻧﺎ را ﻟﻐو ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن
ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﻌد از ﺳﺎﻋت  ۲۳روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ۱ ،ﻓﺑروری ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ اﺳت.
ﻧﺧﺳت وزﯾر ،ﯾوﻧﺎس ﮔﺎر ﺳﺗوره ،ﻣﯾﮕوﯾد :ﻧوع وﯾروس ﮐﮫ ﻣﺎ اﮐﻧون دارﯾم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧواع ﻗﺑﻠﯽ وﯾروس ﮐﻣﺗر ﺑﺎﻋث
ﻣرﯾﺿﯽ ﺷدﯾد ﻣﯾﮕردد .اﮔر ﭼﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣردم ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯾﺷوﻧد وﻟﯽ ﻋده ﯾﯽ ﮐم آﻧﮭﺎ در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺳﺗر ﻣﯾﺷوﻧد .واﮐﺳﯾن
از ﻣﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﺧوب ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ اﮐﻧون ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﺳﯾﺎری از ﺗداﺑﯾر و اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی را ﻟﻐو ﮐﻧﯾم،
ﺣﺗﯽ اﮔر ﻋﻔوﻧت ﺑﮫ ﺳرﻋت اﻓزاﯾش ھم ﯾﺎﺑد.
در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺧﯽ از ﺗداﺑﯾر و اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی را ﺑرای ﯾﮏ ﻣدت ﺣﻔظ ﻣﯾﮑﻧد ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی رﻋﺎﯾت
ﻓﺎﺻﻠﮫ و اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﺻورت دﺷوار ﺑودن رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ.
ﺳﺗوره ﻣﯽ اﻓزاﯾد :آﯾﻧده دﺷوار ﺧواھد ﺑود .ﻋده ﯾﯽ زﯾﺎد ﻣردم ﻣﺑﺗﻼ ﺧواھد ﺷد .ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﺧﻣﯾن اﻧﺳﺗﯾوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ،
اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﯾن ﺳﮫ و ﭼﮭﺎر ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﻗﺑل از ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑﮫ اوﻣﯾﮑرون ﻣﺑﺗﻼ ﺧواھﻧد ﺷد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻏﯾﺎﺑت  ٪۲۰ﮐﺎرﻣﻧدان
آﻣﺎده ﮔﯽ ﺑﮕﯾرﯾم .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﻣﺎ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣرﯾض ﺷدن ھﻣزﻣﺎن اﺷﺧﺎص زﯾﺎد و ﻏﯾﺎﺑت آﻧﮭﺎ از وظﺎﯾف،
ﺑرﺧﯽ از اﻗداﻣﺎت را ﺣﻔظ ﻣﯾﮑﻧﯾم.
اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺳﻠﮑﯽ اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و رﯾﺎﺳت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﺗﺧﺎذ ﮔردﯾده اﺳت .آﻧﮭﺎ ﺗوﺻﯾﮫ
ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﺳﯾﺎری از ﺗداﺑﯾر و اﻗداﻣﺎت ﻣﯾﺗواﻧد ﻟﻐو ﮔردد .ﺑﮫ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ ،ﺣﮑوﻣت ﻧظر ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣور ﺻﺣﯽ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﯾﺷﺗر را ﻣﯽ آورد.
ﯾوﻧﺎس ﮔﺎر ﺳﺗوره ﻣﯾﮕوﯾد :در ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر ﻋﻔوﻧت ﺑﯾﺷﺗر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ
اﻗداﻣﺎت ﺷدﯾدی ﮐﮫ ﻣردم و ﺻﻧﻌت را ﻣﺗﺄﺛر ﻣﯾﺳﺎزد ،ﮐﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ در وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﻓﺷﺎر ﺑر
ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﮐم اﺳت و ﻣﺎ ﮐﻧﺗرول ﺧوب ﺑر ﻏﯾﺎﺑت ﻣرﯾﺿﯽ دارﯾم.
ﺑرﺧﯽ از ﺗﻐﯾﯾرات ﻗرار ذﯾل اﺳت:
•

ھﯾﭻ ﺗوﺻﯾﮫ در ﻣورد ﻣﺣدودﯾت ﺗﻌداد ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن در ﻣﻧﺎزل و ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎ در داﺧل و ﻓﺿﺎی آزاد وﺟود ﻧدارد.

•

در ﻣراﺳم و ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﭼوﮐﯽ ھﺎی ﻣﺷﺧص وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،در ﺣﺎﻟت
ﻧﺷﺳﺗن اﻟزاﻣﺎت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻟﻐو ﻣﯾﮕردد .ﻣﺛﻼٌ در ﺳﯾﻧﻣﺎ ھﺎ ،ﺗﯾﺎﺗر و ﮐﻠﯾﺳﺎ؛ ﯾﻌﻧﯽ از ﺗﻣﺎم ﭼوﮐﯽ ھﺎی ﻣوﺟود اﺳﺗﻔﺎده
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧد .ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﺎﯾد اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ را ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎزﻧد.

•

ﻣﻧﻊ ﻓروش و ﻣﮑﻠﻔﯾت ﺳروﯾس ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑوﻟﯽ در ﺟﺎھﺎی ﻧﺷﺳﺗن ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﻟﻐو ﻣﯾﮕردد ،وﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺑﺎﯾد
طﺑﻖ اﻗداﻣﺎت ﮐﻧﺗرول ﻋﻔوﻧت ﺻورت ﮔﯾرد.

•

ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ و ﻣﮑﺎﺗب ﺳطﺢ زرد ﺗداﺑﯾر و اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ اﻋﻼﻣﯾﮥ ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

•

ﺑرای ﭘوھﻧﺗون ھﺎ ،ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺗوﺳطﮫ ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﮑﺎﺗب ﺣرﻓوی ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﺑرای ﺗدرﯾس ﻓزﯾﮑﯽ ﺗﻼش
ﻧﻣﺎﯾﻧد .در ﺟرﯾﺎن ﺗدرﯾس ،رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱ﻣﺗر اﺟﺑﺎری ﻧﯾﺳت.

•

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ورزﺷﯽ و ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ در داﺧل و ﻓﺿﺎی آزاد ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﻋﺎدی اﺟرا ﮔردد.

•

ﭘﺎرک ھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ ،ﺟﻣﻧﺎزﯾم ھﺎ و اﻣﺛﺎل آن ﻣﯾﺗواﻧد دوﺑﺎره ﺑﺎز ﮔردﻧد وﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺑﺎﯾد طﺑﻖ ﻣﻘررات
ﮐﻧﺗرول ﻋﻔوﻧت اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد.

•

ﺑﻌد از اﯾن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ دﻓﺎﺗر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯾﺳت .ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺧود ﺿرورت ﮐﺎر ﮐردن از ﺧﺎﻧﮫ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد از ﺑﯾﻣﺎر ﺷدن ھﻣﮫ در ﯾﮏ وﻗت ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد.

•

زﻣﺎن ﻋزﯾﻣت ﺑﮫ ﻧﺎروی ،ﻣﮑﻠﻔﯾت اﻧﺟﺎم دادن آزﻣﺎﯾش در ﺳرﺣدات از ﺑﯾن ﻣﯾرود.

ﺣﮑوﻣت ﻗﺻد دارد ﺗﺎ در ﺻورت ﺗوﺳﻌﮫ و ﮔﺳﺗرش ﻓﻌﻠﯽ ﻋﻔوﻧت اﯾن ﻣﺣدودﯾت ھﺎ را اﻟﯽ  ۱۷ﻓﺑروری ﻟﻐو ﮐﻧد.
ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﺻورت ﺿروروت ﺗداﺑﯾر و اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ را وﺿﻊ ﮐﻧﻧد.
ﺣﮑوﻣت ﻧﻣﯾﺧواھد ﮐﮫ در اﻗداﻣﺎت وﺿﻊ ﺷدۀ ﻓﻌﻠﯽ ﻓرق ﺑﯾن اﺷﺧﺎص واﮐﺳﯾن ﺷده و واﮐﺳﯾن ﻧﺷده وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر
در آﯾﻧده ﺑﮫ وﺿﻊ ﻧﻣودن اﻗداﻣﺎت ﺷدﯾدﺗر ﺿرورت ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرت واﮐﺳﯾن ﮐروﻧﺎ در ﻣﺣﺎﻓل و
رﺳﺗوراﻧت ھﺎ ﻻزم ﺷود.
وزﯾر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ ،اﻧﮕوﯾل ﺷﯾرﮐول ،ﻣﯾﮕوﯾد :در ﻧﺎروی ﺳطﺢ ﭘوﺷش واﮐﺳﯾن ﺑﻠﻧد اﺳت .اﯾن ﮐﮫ ﻣﺎ
اﮐﻧون ﺑﺳﯾﺎری از ﺗداﺑﯾر و اﻗداﻣﺎت ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻧﻊ ﻓروش ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑوﻟﯽ ،ﺳروﯾس در ﺟﺎھﺎی ﻧﺷﺳﺗن و ﻣﺣدودﯾت در
ﺗﻌداد اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن در ﻣﺣﺎﻓل را ﻟﻐو ﻣﯾﮑﻧﯾم ،وﺿﻊ ﺗداﺑﯾر و اﻗداﻣﺎت ﺷدﯾد ﺑرای اﺷﺧﺎص واﮐﺳﯾن ﻧﺷده ﻣﻔﺎد ﺑﺳﯾﺎر
ﮐم دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘد ھﺳﯾﺗم ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرت واﮐﺳﯾن ﮐروﻧﺎ در داﺧل ﮐﺷور اﻗدام ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت.
او ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯾﺳﺎزد ﮐﮫ اﺷﺧﺎص واﮐﺳﯾن ﻧﺷده و اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﺷﺗر ﻗرار دارﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻣﺣﺗﺎط ﺑﺎﺷﻧد
و از اﺷﺗراک در ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑزرگ و ﺗﺟﻣﻌﺎت در رﺳﺗوراﻧت ھﺎ و ﺑﺎر ھﺎ ﺧودداری ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﺟﺎرب،
رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ در ﭼﻧﯾن ﺟﺎھﺎ دﺷوار اﺳت .ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﯾن داﯾﻣﯽ ﺳواﻟﺑرد ،اﺷﺧﺎص ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾن ﺷده و اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ از
ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد ۱۹-ﺻﺣت ﯾﺎب ﺷده اﻧد ،در آزﻣﺎﯾش ﻗﺑل از ﻋزﯾﻣت ﺑﮫ ﺳواﻟﺑرد اﺳﺗﺛﻧﺄت ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد .ھﻣﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳواﻟﺑرد ﻣﯽ آﯾﻧد ﺑﺎﯾد در ﻣدت  ۲۴ﺳﺎﻋت ﺧود را ﺗﺳت ﮐﻧﻧد.
•

ﻓﮭرﺳت اﻗداﻣﺎت وﺿﻊ ﺷده ﻓﻌﻠﯽ را در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.

اﻗزاﯾش ﻋﻔوﻧت
وزﯾر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﻣﯾﮕوﯾد :ﺗﻌداد زﯾﺎد اﻓراد در ھﻔﺗﮫ ھﺎی آﯾﻧده ﺑﮫ وﯾروس ﻣﺑﺗﻼ ﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد
ﺑرای اﯾن ﮐﺎر آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .اﻣﺎ اﮐﻧون ﻣﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﻧﺗرول ﺷﯾوع وﯾروس را دارﯾم .زﻣﺎن آن ﻓرارﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ
ﺑﮫ طور ﻋﺎدی زﻧده ﮔﯽ ﮐﻧﯾم .ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ دوﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از ﮐروﻧﺎ ﺑﺎﯾد ھراس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و
در آﯾﻧده ﺑﺎ اﯾن وﯾروس زﻧده ﮔﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد .ھدف ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﺗداﺑﯾر و اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی را اﻟﯽ  ۱۷ﻓﺑروری
دور ﮐﻧﯾم ،ﺑﮫ ﺷرط اﯾن ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﮔﺳﺗرش وﯾروس از وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﻧﺑﺎﺷد.
ﭼون ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣردم ﺑﮫ وﯾروس ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯾﺷوﻧد ﺑﮫ ھﻣﯾن اﺳﺎس ﺗﻌداد اﺷﺧﺎص ﺑﯾﺷﺗر در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﺳﺗر ﻣﯾﺷوﻧد .اﮐﻧون
ﻧظر ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺧطر ﺑﺳﺗر ﺷدن در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﻣﺗر اﺳت .ﻣرﯾﺿﺎن ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎه ﺑﺳﺗر ﻣﯾﺷوﻧد و ﺗﻌداد ﮐم آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ﻋﺎﺟل دارﻧد.
وزﯾر ﺿﺣت ﻣﯽ اﻓزاﯾد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓﺷﺎر زﯾﺎد ﺑر ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ و ﻣراﻗﺑﺗﯽ در ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ ﯾﮏ ﻋده
اﻗداﻣﺎت را ﻋﻣﻠﯽ ﻧﻣوده اﺳت .ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل :ﻟﻐو ﻗرﻧطﯾن ﻋﻔوﻧت ،ﺗﻌدﯾﻼت در ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی آزﻣﺎﯾش و اﻗداﻣﺎت ﺟداﮔﺎﻧﮫ
ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ .ﺑﮫ اﺳﺎس راﭘور رﯾﺎﺳت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ،ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﮐﮫ ﺷﯾوع ﮔﺳﺗرده وﯾروس را ﮐﻧﺗرول
ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﮐﻧون ﭼﻧدﯾن ﺷﺎرواﻟﯽ ) (۲۵۰در ﺻورت وﻗوع ﻣوج ﺑزرگ ﺷﯾوع ﺑرای اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت ﺧدﻣﺎت ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﭘﻼن
ھﺎی ﻣﺷﺧص دارﻧد .اﮐﻧون ﻓﺷﺎر ﺑر ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐم اﺳت.
وزﯾر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣﯾﮕوﯾد :وﻗﺘﯿﮑﮫ ﮐﮫ وﯾﺮوس ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺮی و ﺳﻄﺢ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﺎھﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻮارض ﺟﺪی در ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ
اﻣﺎ زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ وﯾﺮوس را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﻣﻮﺳﻤﯽ ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪن در
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﻓﺮاد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﮔر ﻓﺷﺎر ﺑر ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ و ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﮔردد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗداﺑﯾر و اﻗداﻣﺎت ﺷدﯾدﺗر اﺗﺧﺎذ ﺷود.

ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﯾﺷﺗر در اﻗداﻣﺎت ) TISKآزﻣﺎﯾش ،اﻧزوا ،ردﯾﺎﺑﯽ ﻋﻔوﻧت و ﻗرﻧطﯾن(
ﺗوﺻﯾﮫ در ﻣورد آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻣﻧظم در ﻣﮑﺎﺗب ،ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ و ﺳﮑﺗور ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ ﻗﺑﻼً ﻟﻐو ﮔردﯾده اﺳت .در
ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ظرﻓﯾت ﮐﺎﻓﯽ دارﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آزﻣﺎﯾش ھﺎ را ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻣﺣﻠﯽ در ﻣﮑﺎﺗب و ﭘوھﻧﺗون ھﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده
ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﻓراد دارای ﻋﻼﯾم آزﻣﺎﯾش ھﺎ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎب ﺧﻮد
را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻤﺎس ھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎب ﮐﮫ دارای ﻋﻼﯾﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺧﻮد را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای اطﻔﺎل ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯿﮫ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ و ﯾﺎ اطﻔﺎل ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از آن ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺴﺖ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎب ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

اﮐﻧون وظﯾﻔﮥ رد ﯾﺎﺑﯽ ﻋﻔوﻧت ﻣﺳؤﻟﯾت ﻓردی اﺳت ،اﻣﺎ ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺻورت ﺿرورت در اﯾن ﻣورد ﮐﻣﮏ
ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ در ﺻورت ﻣﺑﺗﻼ ﺷدن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد ،ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺗﺎن اطﻼع دھﯾد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ
ﻋﻼﯾم ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎ ﺗوﺟﮫ ﺧﺎص داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﺎ ﺗﺳﮭﯾﻼت در اﻗداﻣﺎت  ،TISKﻣﮑﻠﻔﯾت ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن  /اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن در ﻣراﺳم و رﺳﺗوراﻧت ھﺎ ﻟﻐو ﻣﯽ ﺷود.
اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑرای اﯾن اﻣر اﺳﺗﻔﺎده از اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن  Smittestoppﮐﺎﻓﯽ اﺳت.
ﻣدت زﻣﺎن اﻧزوا از  ۶روز ﺑﮫ  ۴رور ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺗﻐﯾﯾر در ﻣدت زﻣﺎن اﻧزوا ﺑرای آﻧﻌده اﻓرادی ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻣﺑﺗﻼ ﺷده
و اﮐﻧون در ﻗرﻧطﯾن ھﺳﺗﻧد ﻧﯾز ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر اﺳت .اﻓراد ﻣﺻﺎب دارای ﻋﻼﯾم ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﺧﺎﺗﻣﮫ دادن اﻧزوا در ﺣد اﻗل ۲۴
ﺳﺎﻋت آﺧرﺗب ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺣﮑوﻣت ﻣﮑﻠﻔﯾت اﻧزوا را ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺗداوم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﺻﺎرف ﺗﺳت در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳﻔر ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﻣﺳﺎﻓرﯾن ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود .در ﺻورت داﺷﺗن ظرﻓﯾت،
ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﺳﻔر ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور را اراﺋﮫ دھﻧد ،وﻟﯽ ﻣﺳﺎﻓرﯾن ﺑﺎﯾد ﻣﺻﺎرف آن را ﺑﭘردازﻧد.

اﻗداﻣﺎت ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ﻗرار ذﯾل اﺳت
ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
•

دﺳﺗﺎن ﺧود را ﻣﮑررا ً ﺑﺷوﯾﯾد و در زﻣﺎن ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ﺑﯾﻧﯽ ﺧود را ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد

•

ﺧود را واﮐﺳﯾن ﮐﻧﯾد

•

در ﺻورت ﺑﯾﻣﺎری در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد

•

در ﺻورت ﺑروز ﻋﻼﯾم ﺟدﯾد ﻣﺟرای ﺗﻧﻔﺳﯽ ،آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد ۱۹-را اﻧﺟﺎم دھﯾد.

ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺗﻣﺎس ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
•

ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و اﻗﺎرب ﻧزدﯾﮏ ،ﺑﺎ دﯾﮕران ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۱ﻣﺗر را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد .در اﯾن ﻣورد ﺑرﺧﯽ
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ﻣوﺟود اﺳت.

•

اطﻔﺎل ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ،ﻣﮑﺎﺗب اﺑﺗداﺋﯾﮫ و ﺑزرﮔﺳﺎﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اطﻔﺎل و اﺷﺧﺎص ﺷﺎﻣل ﮔروپ ھﺎی ﺧطر ﮐﺎر
ﻣﯾﮑﻧﻧد ،از اﯾن اﻣر ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.

•

اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﻣﺎری ﺟدی ﻗرار دارﻧد و اﻓرادی واﮐﺳﯾن ﻧﺷده ﺑﺎﯾد از ﺧود ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ
ﺧود را ﻣﻧزوی ﻧﮑﻧﻧد .ﺗﻣﺎس ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﮭم اﺳت.

•

اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﻣﺎری ﺟدی ﻗرار دارﻧد و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن واﮐﺳﯾن ﻧﺷده ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب ﺧود ﺑﺎﺷﻧد ،از
ﺗﺟﻣﻌﺎت و ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑزرگ در رﺳﺗوراﻧت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ در آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد و از ﺳﻔر ھﺎی
ﻏﯾرﺿروری ﺑﮫ ﻣﻧﺎطﻖ دارای ﺳطﺢ ﺑﻠﻧد ﻋﻔوﻧت ،اﺟﺗﻧﺎب ورزﻧد.

•
•

ﻣﺣدودﯾت ﺑر ﺗﻌداد ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن در ﻣﻧﺎزل وﺟود ﻧدارد.
اﮔر ﺑﺎ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻋﺿو ﻓﺎﻣﯾل ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﺷﻧد ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ در ﯾﮏ اطﺎق ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد ،ھوای اطﺎق ﺑﺎﯾد ﺗﺑدﯾل
ﮔردد.

ﻣﺎﺳﮏ
•

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﻐﺎزه ھﺎ ،ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎ ،رﺳﺗوراﻧت ھﺎ ،ﺗراﻧﺳﭘورت ﻋﺎﻣﮫ ،ﺗﮑﺳﯽ ھﺎ و اﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎی
ﺳرﭘوﺷﯾده رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣد اﻗل  ۱ﻣﺗر ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ اﺟﺑﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﮔر از ﻣواﻧﻊ
ﻓزﯾﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﮐﺎرﻣﻧدان ﻧﯾز ﻣﮑﻠف ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

•

ھﻧﮕﺎم ﻧﺷﺳﺗن ﭘﮭﻠوی ﻣﯾز در رﺳﺗوراﻧت و ﯾﺎ ﻣراﺳم اﮔر ﺑرای اﻓراد ﭼوﮐﯽ ﻣﺷﺧص ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ،اﺳﺗﻔﺎده از
ﻣﺎﺳﮏ ﻻزم ﻧﯾﺳت.

•

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ و ورزﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ورزﺷﯽ و ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎدی در داﺧل و ﻓﺿﺎی آزاد ﺑرای ﺗﻣﺎم
ﮔروه ھﺎی ﺳﻧﯽ ،در ﺻورت ﻟزوم ﺑﺎ ﺗﻣﺎس ،اﻧﺟﺎم ﮔردد.

•

ورزش ھﺎی ﺑرﺗر ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول اﻧﺟﺎم ﮔردد.

ﻣﮑﺎﺗب ،ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ و SFO
•

ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ،ﻣﮑﺎﺗب و ﻣراﮐز آﻣوزﺷﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧود را ﺗﺣت ﺷراﯾط وﻗﺎﯾوی اداﻣﮫ دھﻧد .ﻋﻣﻼً
اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺳطﺢ ﺳﺑز ﺗداﺑﯾر و اﻗداﻣﺎت ﻣﯾﺑﺎﺷد )ﻣدل ﭼراغ ﺗراﻓﯾﮑﯽ(.

•

ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ در ﻣورد ﺳطﺢ اﻗداﻣﺎت در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ،ﻣﮑﺎﺗب و آﻣوزش ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻟﻐو ﻣﯽ
ﮔردد.

•

ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ در ﻣورد آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻣﻧظم ﻟﻐو ﻣﯽ ﮔردد.

ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ
•

ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧوﯾش را ﺗﺣت ﺷراﯾط وﻗﺎﯾوی اداﻣﮫ دھﻧد

•

ﺑرای ﺗدرﯾس ﻓزﯾﮑﯽ ﺗﻼش ﺷود .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺣﺻﻠﯾن ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﯾﮏ روز ﻋﺎدی ﺗدرﯾﺳﯽ و ﻣﺣﯾط
ﺧوب ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

•

رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱ﻣﺗر در ﺟرﯾﺎن ﺗدرﯾس اﺟﺑﺎری ﻧﯾﺳت.

•

ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ در ﻣورد آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻣﻧظم ﻟﻐو ﻣﯽ ﮔردد.

زﻧده ﮔﯽ ﮐﺎری
•

ﺗوﺻﯾﮫ رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱ﻣﺗر

•

ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﮐﺎر از ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﻣﻧﺎﺳب اﺳت .در اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ
ﺑﺎﯾد ﺑر اﺣﺗﻣﺎل ﻋﻔوﻧت در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر و ﻏﯾﺎﺑت ھﻣزﻣﺎن ﻣﺎﻣورﯾن ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑﯾﻣﺎری ﺗوﺟﮫ ﺷود .

•
•

رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد و ﻣواﻧﻊ ﻓزﯾﮑﯽ ﻧﯾز ﻣوﺟود ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.

•

اﮔر اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ و دﻓﺎﺗر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎﻧﻊ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺿروری و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑرای ﮔروپ ھﺎی ﺧطر ،اطﻔﺎل و
ﺟواﻧﺎن ﻣﯾﮕردد ،در آن ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻻزم ﻧﯾﺳت.

ﻣﺣﺎﻓل و ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎ
•

در ﻣﺣﺎﻓل و ﻣراﺳم ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺣدودﯾت ﺑر ﺗﻌداد اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن وﺟود ﻧدارد.

•

ﻣراﺳم ﻋﻣوﻣﯽ

•

در ﻣورد ﺗﻌداد اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ھﯾﭻ ﻣوﺟودﯾت وﺟود ﻧدارد

•

اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺗﺣت ﺷراﯾط وﻗﺎﯾوی

•

ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻣﮑﻠف اﻧد ﮐﮫ ﺧود را در ﻣورد ﮐﻧﺗرول ﻋﻔوﻧت ﺧود را ﺑﺎ ﺳﺗﻧدرد ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ آﺷﻧﺎ ﻧﻣوده و
آﻧﮭﺎ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.

•

ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﺎﯾد اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱ﻣﺗر ﺑﯾن اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده و اﻗﺎرب ﻧزدﯾﮏ
ﻧﺑﺎﺷﻧد را ﻓراھم ﺳﺎزد .ھﻧﮕﺎم ﻧﺷﺳﺗن در ﺟﺎھﺎی ﻣﺷﺧص ،اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻣﮑﻠف ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﮏ ﻣﺗر
ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﮔر اﻓراد در ﭼوﮐﯽ ھﺎی ﻣﺷﺧص ﺧود ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،در آﻧﺻورت از ﺗﻣﺎم ﭼوﮐﯽ ھﺎی ﻣوﺟوده اﺳﺗﻔﺎده
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد .ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﺎﯾد اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱ﻣﺗر را ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎزد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرﺧﯽ
از ﮔرو ھﺎ ﻧﯾز از رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱ﻣﺗر ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺛﻼً :ورزﺷﮑﺎران و ھﻧرﻣﻧدان در ﻣراﺳم ورزﺷﯽ و
ﮐﻠﺗوری ،اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑرﺧﯽ از ﮐورس ھﺎ ،ﮔروپ ھﺎی ﻣرﺑوطﮥ اطﻔﺎل در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ و در ﻣﮑﺎﺗب
اﺑﺗداﺋﯾﮫ.

•

در ﻣراﺳم ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از  ۲۰۰ﻧﻔر اﺷﺗراک ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﺑرای ﮐﻧﺗرول ﻋﻔوﻧت در ﻣﺣل
ﺑرﮔزاری ﯾﮏ طرح را آﻣﺎده ﮐﻧﻧد.

رﺳﺗوراﻧت ھﺎ
•

ﺗوﻗف ﻓروش ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑوﻟﯽ ﺳﺎﻋت  ۲۳و ﺳروﯾش ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑوﻟﯽ در ﺟﺎھﺎی ﻧﺷﺳﺗن ﻣﮭﺎﻣﺎن ،ﻟﻐو ﻣﯽ
ﮔردد.

•

ﻣﮭﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺿو ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﻧﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎﯾد در رﺳﺗوراﻧت ھﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۱ﻣﺗر را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.

•

رﺳﺗوراﻧت ھﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ را اﻧﺟﺎم دھﻧد ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱ﻣﺗر را رﻋﺎﯾت ﮐرده ﻧﺗواﻧﻧد ،ﺑﮫ
طور ﻣﺛﺎل رﻗﺻﯾدن.

•

رﺳﺗوراﻧت ھﺎ ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﻧﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.

آزﻣﺎﯾش ،ﻗرﻧطﯾن ،اﻧزوا
•

اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﺑﺎﯾد ﺧود را ﺑرای ﻣدت  ۴روز ﻣﻧزوی ﮐﻧﻧد .اﻓراد ﻣﺻﺎب دارای ﻋﻼﯾم ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل در ۲۴
ﺳﺎﻋت آﺧر ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از ادوﯾﮫ ﺟﺎت ﺿد ﺗب ،ﻋﺎری از ﺗب ﺑوده ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن اﻣر در ﻣورد ھﻣﮫ اﻧواع
وﯾروس ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻗواﻧﯾن ﺟدﯾد ﻣدت اﻧزوا ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ در اﻧزوا ھﺳﺗﻧد ﻧﯾز ﻗﺎﺑل اﻋﺑﺗﺎر اﺳت.

•

اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺷﺧص ﻣﺻﺎب و ﺳﺎﯾر ﺗﻣﺎس ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺷﺧص ﻣﺻﺎب از ﻗرﻧطﯾن ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

•

ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و ﺳﺎﯾر ﺗﻣﺎس ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺷﺧص ﻣﺻﺎب ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﻌد از آﺧرﯾن ﺗﻣﺎس ﺑﺎ
ﺷﺧص ﻣﺻﺎب ﺧود را ﺑرای ﻣدت  ۵روز ،روزاﻧﮫ ﺗﺳت ﮐﻧﻧد.

•

اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﻣدت اﻧزوا از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﻓرد ﻣﺻﺎب اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﻧد ﻧﯾز ﺑﺎﯾد در ﻣدت اﻧزوا روزاﻧﮫ
ﺗﺳت ﺷوﻧد و ﺑﻌد از آن روزاﻧﮫ ﺑرای ﻣدت ﭘﻧﺞ روز ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن اﻧزوا ﻧﯾز ﺗﺳت ﺷوﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﻌﺎ ً ﺑرای ﻣدت
 ۹روز ﺗﺳت ﺷوﻧد.

•

اﯾن آزﻣﺎﯾش ﺑﺎﯾد آزﻣﺎﯾش ﺧودی ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ اﯾن آزﻣﺎﯾش ،آزﻣﺎﯾش ﺳرﯾﻊ آﻧﺗﯽ ژن ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﮐﺎرﻣﻧدان اﻣور ﺻﺣﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ھم آزﻣﺎﯾش . PCR

•

ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﻋﻼﯾم دارﻧد ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧود را ﺗﺳت ﮐﻧﻧد .ﺳﺎﯾر ﺗﻣﺎس ھﺎی
ﻧزدﯾﮏ ﺷﺧص ﻣﺻﺎب ﮐﮫ ﻋﻼﯾم ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻧﯾﺎز ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺧود را ﺗﺳت ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻼﯾم ﺑﯾﻣﺎری
ﮐووﯾد ﺗوﺟﮫ ﺧﺎص داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

•

ﺑرای ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﮑﺎﺗب اﺑﺗداﺋﯾﮫ ،ﻣﺗوﺳطﮫ و اطﻔﺎل ﮐوﭼﮑﺗر ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورت داﺷﺗن ﻋﻼﯾم
ﺧود را ﺗﺳت ﮐﻧﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎن ﮐﺳﯽ ﻣﺑﺗﻼ ھم ﺑﺎﺷد.

•

ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و ﺳﺎﯾر ﺗﻣﺎس ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺷﺧص ﻣﺻﺎب در داﺧل اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ از
ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد و ﺑرای ﻣدت  ۱۰روز از اﺷﺗراک در ﺗﺟﻣﻌﺎت و ﻣراﺳم ﺧودداری ﮐﻧﻧد و در ﻣدت اﻧزوا
ﻣﺗوﺟﮫ ﻋﻼﯾم ﺑﺎﺷﻧد .در ﺻورت ﺑروز ﻋﻼﯾم ،ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﺧود را ﺗﺳت ﮐﻧﻧد.

•

در ﻣﮑﺎﺗب ،ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺳت ھﺎی ﻣﻧظم ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯾﺷود.

•

ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ظرﻓﯾت ﮐﺎﻓﯽ دارﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آزﻣﺎﯾش ھﺎ را ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻣﺣﻠﯽ در ﻣﮑﺎﺗب و ﭘوھﻧﺗون ھﺎ ﺑرای
اﺳﺗﻔﺎده ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﻓراد دارای ﻋﻼﯾم آزﻣﺎﯾش ھﺎ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ
ﺑﺎﺷد.

ردﯾﺎﺑﯽ ﻋﻔوﻧت
•

در ﺻورت ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺧود اطﻼع دھﻧد .ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در
ﺻورت ﺿرورت در اﯾن ﻣورد ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.

•

از ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ ﺧواھش ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ از ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی راﺟﺳﺗر ﺗﺳت ھﺎی ﺧودی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﺧود را در ﺳﯾﺳﺗم ﻣذﮐور راﺟﺳﺗر ﮐﻧﻧد.

•

ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻓراد ﻣﺻﺎب ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت ﺗﺳت ﺧود را در اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن  Smittestoppراﺟﺳﺗر ﮐﻧﻧد.

اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺗﺣت ﺷراﯾط وﻗﺎﯾوی
•

ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺣت ﺷراﯾط و ﻣﻘررات وﻗﺎﯾوی ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻓرادی ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده و اﻗﺎرب ﻧﯾﺳﺗﻧد،
ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ھم ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱ﻣﺗر را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد و ﺑرای ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ ،ﭘﺎﮐﯽ و ﺗﺑدﯾل ﮐردن ھوا طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی
ﻣﺷﺧص ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد.

•
•

ﻣﮑﺎﺗب ،ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ و ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧود را ﺗﺣت ﺷراﯾط
وﻗﺎﯾوی اﻧﺟﺎم دھﻧد.
ﻣﺷﺎﻏل ذﯾل ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﺳدود ﺷدن ﺑﺎﯾد ﺗﺣت ﺷراﯾط وﻗﺎﯾوی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻧﻧد :ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﺻﺎﻟون ھﺎی
ﺑﺎوﻟﻧﮓ ،ﻣوزﯾم ھﺎ ،ﺻﺎﻟون ھﺎی ﺑﯾﻧﮕو ،ﺣوض ھﺎ ،ﭘﺎرک ھﺎی آب ﺑﺎزی ،ﺳﭘﺎ ،ﺣوض ھﺎی ھوﺗل ،ﮐﻠپ ھﺎی
ورزﺷﯽ ،ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎ ،ﻣﻐﺎزه ھﺎ ،ﺑﺎزار ھﺎی ﺗﺟﺎرﺗﯽ ،ﻣﺎرﮐﯾت ھﺎی ﻣؤﻗت و اﻣﺛﺎل آن.

ﺳواﻟﺑرد
•

ﺳﺎﮐﻧﯾن داﯾﻣﯽ ﺳواﻟﺑرد و اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮐﺎرت واﮐﺳﯾن ﮐروﻧﺎ ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾن ﺷده
اﻧد و ﯾﺎ ھم از ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد ۱۹-ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ،ﻗﺑل از ﻋزﯾﻣت ﺑﮫ ﺳواﻟﺑرد ﻣﮑﻠف ﺑﮫ اﻧﺟﺎم دادن
آزﻣﺎﯾش ﻧﯾﺳﺗﻧد.

•

اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳواﻟﺑرد ﺳﻔر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﺎﯾد در طول  ۲۴ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از ﻋزﯾﻣت ﺧود را ﺗﺳت ﮐﻧﻧد.

ورود ﺑﮫ ﻧﺎروی
•

ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎروی ﺳﻔر ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ اﺗﺑﺎع ﻧﺎروی ،ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ورود ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﻧد.

•

اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﻣﯾواﻧﻧد ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾن ﺷده اﻧد و ﯾﺎ ھم از ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد ۱۹-ﺷﻔﺎﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ،ﻣﮑﻠف اﻧد
ﮐﮫ ﻗﺑل از ورود ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ را آراﺋﮫ ﮐﻧﻧد.

•

ﻣﮑﻠﻔﯾت آزﻣﺎﯾش در ﺳرﺣدات ﻟﻐو ﻣﯽ ﮔردد.

•

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻗواﻧﯾن ورود را در  helsenorge.noﺑﺧواﻧﯾد

