اﻗﺪاﻣﺎت راﺟﻊ ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮول ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﮫ روز ﺷﻨﺒﮫ ۱۲
ﻓﺒﺮوری ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺣﮑوﻣت ﺗﻣﺎم اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی ﮐووﯾد ،۱۹-ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ،رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۱ﻣﺗر و
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﮑﻠﻔﯾت ﺑﮫ اﻧزوا رﻓﺗن را در ﺻورت ﺑﯾﻣﺎری ﻟﻐو ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرای ﺳواﻟﺑرد ﺑرﺧﯽ از
ﻣﻘررات ﺣﻔظ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات از روز ﺷﻧﺑﮫ  ۱۲ﻓﺑروری از ﺳﺎﻋت  ۱۰ﻗﺎﺑل اﺟرا اﺳت.
ﻧﺧﺳت وزﯾر ،ﯾوﻧﺎس ﮔﺎر ﺳﺗوره ،ﻣﯾﮕوﯾد :ﭘﺎﻧدﻣﯽ ﮐروﻧﺎ دﯾﮕر ﺑرای ﺻﺣت اﮐﺛرﯾت ﻣﺎ ﺗﮭدﯾد ﺑزرگ ﻧﯾﺳت .اوﻣﯾﮑرون
ﺑﺎﻋث ﺑﯾﻣﺎری ﺟدی ﻧﻣﯾﺷود و واﮐﺳﯾن از ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،ﻣﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎم ﺗداﺑﯾر و اﻗداﻣﺎت
وﻗﺎﯾوی ﻣﺎﻧﻧد رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱ﻣﺗر ،ﻣﮑﻠﻔﯾت اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ و اﻧزوا را ﻟﻐو ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾم و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ زﻧده ﮔﯽ روزﻣره
ﻋﺎدی ﺑر ﮔردﯾم.
اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﺑر اﺳﺎس ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و رﯾﺎﺳت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﺗﺧﺎذ ﺷده اﺳت .ادارات ﻣﺗذﮐره ﻣﻌﺗﻘد
اﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺗداﺑﯾر و اﻗداﻣﺎت ﻗﺎﯾوی ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﯾﺎورﻧد و اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻗدام از ﻧظر
ﮐﻧﺗرول ﻋﻔوﻧت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ اﺳت .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺗﺳﮭﯾﻼت ،ﻋﻔوﻧت اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد ،ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﺑﮫ
ﮐروﻧﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑﯾﻣﺎری ﻏﯾﺎﺑت ﺑﯾﺷﺗر ﺷود .اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺗﻌداد ﺑﺳﺗر ﺷدن اﻓراد در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ اﻓزاﯾش ﺧواھد
ﯾﺎﻓت اﻣﺎ ﻣرﯾﺿﺎن ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎه ﺑﺳﺗر ﺧواھﻧد ﺷد و ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ﻋﺎﺟل ﻧﯾﺎز ﮐﻣﺗر ﺧواھﻧد داﺷت .اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت
ﻋﺎﻣﮫ ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺑﺳﺗر ﺷدن ھﻣزﻣﺎن اﺷﺧﺎص در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ از  ۱۰۰۰ﻧﻔر ﺗﺟﺎوز ﻧﺧواھد ﮐرد و ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ
ھﺎ ظرﻓﯾت ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ آﻧﮭﺎ را دارد.
وزﯾر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ ،اﻧﮕوﯾل ﺷﯾرﮐول ،ﻣﯾﮕوﯾد :در ھﻔﺗﮫ ھﺎی آﯾﻧده ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﻣﺑﺗﻼ
ﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای آﯾن ﮐﺎر آﻣﺎده ﮔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اﻓزاﯾش ﻋﻔوﻧت ﺑﺎﺷﯾم .ﺑﺎ وﺟود ﻟﻐو
اﻗداﻣﺎت ،ھﻧوز ھم ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻧﺗرول ﻋﻔوﻧت را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾم .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ در ﻣورد رﻋﺎﯾت ﺗداﺑﯾر و
اﻗدﻣﺎت وﻗﺎﯾوی ﺗﺟﺎرب ﮔﺳﺗرده دارﯾم و اﯾن ﮐﺎ را ﺑﺎﯾد اداﻣﮫ دھﯾم.
ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱ﻓﺑروری ﺑﺳﯾﺎری از ﺗداﺑﯾر و اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی ﮐروﻧﺎ را ﻟﻐو ﮐرد .ﺑرﺧﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ
از روز ﺷﻧﺑﮫ  ۱۲ﻓﺑروری ﺳﺎﻋت  ۱۰ﻗﺎﺑل اﺟرا اﺳت ،ﻗرار ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد:
•

ﻣﮑﻠﻔﯾت رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱ﻣﺗر ﻟﻐو ﻣﯽ ﮔردد

•

ﻣﮑﻠﻔﯾت اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻟﻐو ﻣﯽ ﮔردد

•

ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای آﻧﻌده ﺑزرﮔﺳﺎﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﯾم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧود را ﺗﺳت ﮐﻧﻧد.

•

اﻟزاﻣﺎت اﻧزوا ﻟﻐو ﻣﯽ ﺷود و ﺗوﺻﯾﮫ ای ﺟﺎﯾﮕزﯾن آن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻣﺻﺎب ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣدت ﭼﮭﺎر
روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد .اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺗداوم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود و اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ در ظرف ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ
ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد.

•

ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ و ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﮑﺎﺗب ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺻورت ﻣرﯾﺿﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد .اﮔر در
ﻣدت  ۲۴ﺳﺎﻋت ﺗب ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﮑﺗب و ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑروﻧد .ﮐودﮐﺎن و ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﮑﺎﺗب اﮔر
ﻋﻼﯾم ﻧﯾز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧود را ﺗﺳت ﮐﻧﻧد.

•

ﻣﮑﻠﻔﯾت ﺛﺑت ﻧﺎم و اراﺋﮫ ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﻗﺑل از ورود ﻟﻐو ﻣﯽ ﺷود.

ﺣﺎﻟت اﺿطراری و ﻧظﺎرت ﺣﻔظ ﻣﯽ ﺷود
اﮔر ﭼﮫ اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی ﻟﻐو ﻣﯽ ﮔردد ،وﻟﯽ ﭘﺎﻧدﻣﯽ ھﻧوز ﺧﺗم ﻧﺷده اﺳت .ﻣوج زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﺟرﯾﺎن دارد و ﻣﻣﮑن اﺳت
اﻣواج ﺟدﯾد وﯾروس ﺟﮭش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑروز ﮐﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،ﺣﮑوﻣت در ﺣﺎل ﺗﮭﯾﮥ ﺳﺗراﺗﯾژی و ﭘﻼن اﺿطراری طوﯾل اﻟﻣدت
ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﻧدﻣﯽ اﺳت .ﺗﺟدﯾد ﻧظر در ﺳﺗراﺗﯾژی در ﺑﮭﺎر ﺳﺎل  ۲۰۲۲اراﺋﮫ ﺧواھد ﺷد.
ﻧﺧﺳت وزﯾر ﻣﯾﮕوﯾد :ھدف اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺗراﺗﯾژی »در ﮐروﻧﺎ زﻧده ﮔﯽ ﮐردن« اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﮐووﯾد ۱۹-ﺑﮫ
طوری زﻧده ﮔﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﺑﺎر ﺑر اﻓراد و ﺟﺎﻣﻌﮫ وارد ﺷود.
وزﯾر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﻣﯾﮕوﯾد :ﻣﺎ ﺑﺎﯾد در آﯾﻧده ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺷﯾوع اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ و اﻧواع ﺟﮭش ﯾﺎﻓﺗﮫ وﯾروس
آﻣﺎده ﮔﯽ ﺧوب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .از ﻣﺟﻣﻌﮥ اﻗداﻣﺎت ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﺷراﯾط ﺑرای وﺿﻊ ﻧﻣودن ﺗﺳﮭﯾﻼت و ﯾﺎ
ﻣﺣدودﯾت ھﺎ در آﯾﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳﺗن واﻗﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﺻور ھم ﻧﺑﺎﺷد آﻣﺎده ﮔﯽ ﮐﺎﻣل داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾم.
وزﯾر ﺻﺣت ﻣﯽ اﻓزاﯾد :ﻗﺑل از ﺗﮑﻣﯾل ﺷدن ﭼﮭﺎرﭼوب  ،در زﻣﯾﻧﮫ ﻧظرﯾﺎت ﺳﮑﺗور ھﺎ و ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻣرﺑوط ﮔروپ
 Holden IVﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ اﯾن ﻣﺟﻣﻌﮥ اﻗداﻣﺎت ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﻣؤﺛر و ﺑﺎﻋث ﮐﻣﺗرﯾن ﻓﺷﺎر ﺑر ﺳﮑﺗور ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ
ﺷود.

اداﻣﮥ آزﻣﺎﯾش ﻗﺑل و ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ ﺳواﻟﺑرد
ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ در ﺳواﻟﺑرد ﻣﺣدود اﺳت و ﺣﺎﻟت اﺿطراری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن اﺻﻠﯽ در آﻧﺟﺎ ﺑﯾﺷﺗر آﺳﯾب ﭘذﯾر اﺳت .ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﺗداﺑﯾر و اﻗداﻣﺎت ﺧﺎص وﻗﺎﯾوی در آﻧﺟﺎ وﺿﻊ ﮔردﯾده ﺑود .ﺣﮑوﻣت ﺣﮑم ﺑرﮔﺷت ﮐﺷﺗﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ
ﻣﺳﺎﻓرﯾن ﻣﺻﺎب ﻣوﺟود ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ ﺳر زﻣﯾن اﺻﻠﯽ و ﯾﺎ ﮐﺷور ﻣرﺑوطﮫ را ﻟﻐو ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷرط آزﻣﺎﯾش ﻗﺑل و ﺑﻌد از
ﻋزﯾﻣت اداﻣﮫ ﺧواد داﺷت .ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻧﻊ ﭘرواز ھﺎی ﭼﺎرﺗر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻟﯽ اﻣر ﺛﺎﻧﯽ اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت زﯾرا در زﻣﯾﻧﮫ
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،وزارت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ رﯾﺎﺳت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و اﻧﺳﺗﯾﻧﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را
ﻣوظف ﻧﻣوده اﻧد ﺗﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﻣﺗداوم را اﻧﺟﺎم ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯾرود ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ در طﯽ دو ھﻔﺗﮫ آﯾﻧده
ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﮫ ﻋﻣل ﺑﯾﺎﯾد.

ﭘﺎﻧدﻣﯽ دﯾﮕر ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﺟدی ﺳﺎری ﻧﯾﺳت
ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺳﻠﮑﯽ رﯾﺎﺳت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ،ﺣﮑوﻣت ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﻧدﻣﯽ
ﮐووﯾد ۱۹-طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﮐﻧﺗرول ﻋﻔوﻧت ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮏ »ﻣرﯾﺿﯽ ﺳﺎری ﺟدی ﺧطرﻧﺎک« ﻣﺣﺳوب ﻧﺷود؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻣﺎم ﺗداﺑﯾر
و اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺎده  ،§ 4-1ﺟزء  ۲وﺿﻊ ﮔردﯾده ﺑود ﻟﻐو ﻣﯾﮕردد.
ھﻧوز ھم ﮐووﯾد ۱۹-ﯾﮏ ﻣرﯾﺿﯽ ﺳﺎری ﺟدی ﺧطرﻧﺎک ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺻورت
ﺿرورت ،ﺗداﺑﯾر و اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی ﻣﺣﻠﯽ را وﺿﻊ ﮐﻧﻧد.

ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ
ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﻣردم
•

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

•

ﺑرﻧﺎﻣﮫ واﮐﺳﯾن ﮐروﻧﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد

•

در ﺻورت داﺷﺗن ﻋﻼﯾم ﺧود را ﺗﺳت ﮐﻧﯾد .ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﮑﺎﺗب و ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ از اﯾن اﻣر ﻣﺳﺗﻧﺛﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
اﮔر ﻋﻼﯾم ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﺗﺳت ﮐﻧﯾد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺻﺎب از ﻧزدﯾﮏ ﺗﻣﺎس داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد.

•

در ﺻورت ﺑروز ﻋﻼﯾم ﻣﺷﮑﻼت ﺗﻧﻔﺳﯽ و اﺣﺳﺎس ﺑﯾﻣﺎری در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد
ﮐﮫ ﺣﺎﻟت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺎن ﺧوب ﺷود و  ۲۴ﺳﺎﻋت ﺑدون ﺗب ﺑﺎﺷﯾد .ﻋﻼﯾم ﺧﻔﯾف ﻣﺎﻧﻧد آب ﺑﯾﻧﯽ ،ﻧﺷﺳﺗﮕﯽ آواز و
ﯾﮏ اﻧدازه ﺳرﻓﮫ ﻣﺷﮑل ﺑزرگ ﻧﯾﺳت.

•

در ﺻورت ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ،از ﺑروز ﻋﻼﯾم ﺑرای ﻣدت ﭼﮭﺎر روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﺎن آﻧﻌده
اﻓرادی ﮐﮫ ﻋﻼﯾم ﻧدارﻧد وﻟﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﺷﺎن ﻣﺛﺑت اﺳت ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣدت ﭼﮭﺎر روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد .اطﻔﺎل
ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ و ﻣﮑﺎﺗب از اﻧﺟﺎم دادن ﺗﺳت ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد اﻣﺎ ﺑرای ﺷﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺻورت
ﺑﯾﻣﺎری در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد .اﮔر آﻧﮭﺎ در  ۲۴ﺳﺎﻋت ﺗب ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،در آن ﺻورت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﮑﺗب و
ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑروﻧد.

•

اﮔر ﻧﮕران ﺻﺣت ﺧود و ﯾﺎ ﻓرزﻧذان ﺧوﯾش ھﺳﺗﯾد ﺑﺎ داﮐﺗر ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ﺑرای اﻓراد ﺷﺎﻣل ﮔروپ ھﺎی ﺧطر و اﻓراد واﮐﺳﯾن ﻧﺷده
•

اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ﻣرﯾﺿﯽ ﺟدی ﻗرار دارﻧد و ﺑزرﮔﺳﺎﻻﻧﯽ ﮐﮫ واﮐﺳﯾن ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎﯾد ﺧطر ﻋﻔوﻧت
و ﻣﺑﺗﻼ ﺷدن ﺑﮫ ﻣرﯾﺿﯽ ﮐووﯾد ۱۹-را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ دﯾﮕران ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد.

•

ﻋدم اﺷﺗراک در ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑزرگ و اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ را ﻣﯽ ﺗوان در ھﻧﮕﺎم ﺳطﺢ ﺷﯾوع ﺑﻠﻧد وﯾروس ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻧﻣﺎﯾﯾم .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﺧود را ﻣﻧزوی ﻧﺳﺎزﯾم و ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺗﻣﺎس ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧوﯾش اداﻣﮫ دھﯾم.

•

اﮔر اﻓراد ﺷﺎﻣل ﮔروپ ھﺎی ﺧطر ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﻧد در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺟدی
ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﺷوﻧد و آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺎﻧﻧد دﯾﮕران زﻧده ﮔﯽ ﮐﻧﻧد و از ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی وﺿﻊ ﺷده وﻗﺎﯾوی ﻣﺎﻧﻧد
ﺳﺎﯾر اﻓراد ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد.

•

ﺑﺎ آﻧﻌده اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﻣﺎری ﺟدی ﻗرار دارﻧد ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم ﺳطﺢ ﺑﻠﻧد
ﻋﻔوﻧت وﯾروس ﺑﺎ داﮐﺗر ﺧود در ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺣﻔﺎظت و ﺧطرات ﻣﺷوره ﮐﻧﻧد .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﮔروپ
ھﺎی ﺧطر را در ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗرﻧﺗﯽ اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺗﻣﺎس ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
•

اﮔر ﻋﻼﯾم ﺟدﯾد ﺟﮭﺎز ﺗﻧﻔﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎ دﯾﮕران ﻓﺎﺻﻠﮫ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد ،ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣﻌرض
ﺧطر ﻗرار دارﻧد.

•

ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ در ھﻧﮕﺎم وﻻدت و ﯾﺎ ﻋﯾﺎدت ﻣرﯾﺿﺎن ﺑﺎﯾد ﺑرای اﻗﺎرب و ھﻣراھﺎن
ﻣﺻﺎب ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﺗﺳﮭﯾﻼت را ﻓراھم ﺳﺎزﻧد.

ﻣﺎﺳﮏ
•

اﻟزاﻣﺎت وﺿﻊ ﺷده ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻟﻐو ﻣﯽ ﮔردد.

•

ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ در ﺻورت داﺷﺗن ﻋﻼﯾم رﯾزش/ﻣﺷﮑﻼت ﺟﮭﺎز ﺗﻧﻔﺳﯽ در ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﺎس ﺑﺎ اﺷﺧﺎص ﺷﺎﻣل
ﮔروپ ھﺎی ﺧطر از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

•

ﺑﮫ اﻓرادی ﺷﺎﻣل ﮔروپ ھﺎی ﺧطر و اﺷﺧﺎص واﮐﺳﯾن ﻧﺷده ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم ﺳطﺢ ﺑﻠﻧد ﻋﻔوﻧت
در ﺻورت دﺷوار ﺑودن رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران ،از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.

آزﻣﺎﯾش
•

ﺑرای ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺻورت داﺷﺗن ﻋﻼﯾم /ﻣﺷﮑﻼت ﺟﮭﺎز ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺗﺳت ﮐووﯾد ۱۹-را
اﻧﺟﺎم دھﻧد .ﺑرای اﻓراد ﺑدون ﻋﻼﯾم آزﻣﺎﯾش ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯾﺷود .اطﻔﺎل دارای ﻋﻼﯾم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺳت ﻧدارﻧد.

•

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺗﺳت ﺧودی ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،ﻓرد ﺑﺎﯾد اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ را در ﺳﯾﺳﺗم ردﯾﺎﺑﯽ ﻋﻔوﻧت ﺷﺎرواﻟﯽ ﺛﺑت
ﮐﻧد .ﺗﺳت ﺧودی ﻣﺛﺑت در  helsenorge.noراﺟﺳﺗر ﻧﻣﯾﺷود و ھﻣﭼﻧﺎن در ﮐﺎرت واﮐﺳﯾن ﮐروﻧﺎ ﻧﯾز ﻗﺎﺑل
ﻣﺷﺎھده ﻧﯾﺳت.

•

ﺗﺳت ﺧودی ﻣﺛﺑت اﻓرادی ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾن ﻧﺷده اﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ اﻓرادی ﮐﮫ دوز ﺗﻘوﯾﺗﯽ واﮐﺳﯾن را درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده
ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﺷﺎن ﺑﺎ آزﻣﺎﯾش در ﻣراﮐز آزﻣﺎﯾش ﺗﺎﺋﯾد ﺷود .ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ دوز ﺗﻘوﯾﺗﯽ ﯾﺎ دو دوز

اﺳﺎﺳﯽ را درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد و ﺑﻌد از آن در ﺳﮫ ﻣﺎه آﺧر ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﻣﺑﺗﻼ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺳت
ﺗﺎﺋﯾدی را اﻧﺟﺎم دھﻧد.
•

در ھﻧﮕﺎم ﺑروزﻋﻼﯾم ،ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش اﮐﺛر اﻓراد ﻣﺛﺑت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺑروز ﻋﻼﯾم در
اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﺧودی ﺷﺎن ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ﻣدت طوﻻﻧﯽ را در ﺑر ﮔﯾرد .در ﺻورت ﺗداوم ﻋﻼﯾم و ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺳت ﺧودی ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ  ۲اﻟﯽ  ۳روز ﺑﻌد ﺗﺳت ﺟدﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود.

اﻧزوا
•

اﻟزﻣﺎﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻧزوا ﻟﻐو ﻣﯽ ﮔردد و ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻣﺻﺎب ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﺑﻌد از ﺑروز
ﻋﻼﯾم ﺑرای ﻣدت  ۴روز و اﻟﯽ ﻧداﺷﺗن ﺗب در  ۲۴ﺳﺎﻋت در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد.

•

اﮔر ﺑﻧﺎ ﺑر دﻻﯾل وظﯾﻔوی ﺑﺎﯾد ﺷﺧص ﻣﺻﺎب ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺧوﯾش ﺑرود ،در زﻣﯾﻧﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی وﻗﺎﯾوی ﻣوﺟود
اﺳت .ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗرﻧﺗﯽ  FHIﻣراﺟﻌﮫ ﮔردد.

•

ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺎﻧدن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑرای ﻣدت  ۴روز ﺑرای اطﻔﺎل ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ و ﻣﮑﺎﺗب ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر ﻧﯾﺳت .ﺑرای
آﻧﮭﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورت ﻣرﯾﺿﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد.

ردﯾﺎﺑﯽ ﻋﻔوﻧت
•

ﺑﻌد از اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﺗﻣﺎس ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺧود اطﻼع دھد.

•

ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﻣوارد ﺧﺎص وظﺎﯾف ردﯾﺎﺑﯽ ﻋﻔوﻧت را اﻧﺟﺎم دھﻧد ،ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل در ﺻورت ﺷﯾوع
وﯾروس در ﻣراﮐز ﺻﺣﯽ و ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ

ﻗرﻧطﯾن
•

ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱ﻓﺑروری ﻟﻐو و آزﻣﺎﯾش ﺟﺎﮔرﯾن ﻗرﻧطﯾن ﮔردﯾده اﺳت.

ﻣﮑﺎﺗب ،ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ و SFO
•

اﻟزاﻣﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﻘررات ﮐووﯾد ۱۹-ﻟﻐو ﻣﯽ ﮔردد و ھﻣﭼﻧﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣدل ﭼراغ ﺗراﻓﯾﮑﯽ ﻧﯾز ﻟﻐو
ﻣﯽ ﺷود.

•

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻋﺎدی ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی وﻗﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ

•

در ﻣﮑﺎﺗب و ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ھﻧوز ھم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻧﺗرول ﻋﻔوﻧت ﻣوﺟود اﺳت .در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻘررات ﻣﺣﯾطﯽ ﺻﺣﯽ
در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ و ﻣﮑﺎﺗب ﻣراﺟﻌﮫ ﮔردد .ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﻘررات ﻣﺗذﮐره ،ﻣراﺟﻊ ﻓوق ﺑﺎﯾد طوری ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﯾوع اﻣراض ﺳﺎری ﭘﻼن ھﺎی ﻣﺷﺧص داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﺳﺎس اﯾن ﭘﻼن ھﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧود را اداﻣﮫ دھﻧد و ﯾﺎ ھم ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزﻧد .در رھﻧﻣود اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑرای ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ
و ﻣﮑﺎﺗب رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﻻزم ﮐووﯾد ۱۹-ﻣوﺟود اﺳت.

•

ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ در ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ و ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑرای اﺷﺧﺎص ﺷﺎﻣل ﮔروپ ھﺎی ﺧطر
ﺗﺳﮭﯾﻼت را ﻓراھم ﺳﺎزﻧد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ در زﻧده ﮔﯽ روزﻣره از آزادی ﻣﻌﯾﯾن ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد.

•

ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﻣﺣﻼت ﮐﺎر ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .در رھﻧﻣود ﮐروﻧﺎی اﻧﺳﺗﯾﺗوت
ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺷﺧص ﺑرای ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ و ﻣﮑﺎﺗب ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ و ﮐﻧﺗرول
ﻋﻔوﻧت در ﻣﮑﺎﺗب و ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ،ﻣوﺟود اﺳت.

•

ﻣدل ﭼراغ ﺗراﻓﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮏ رھﻧﻣود آﻣﺎده ﮔﯽ در ﺷراﯾط اﺿطراری اداﻣﮫ ﻣﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻣدل ﻣذﮐور اﻗداﻣﺎت
ﮐﺎھش ﺗﻣﺎس را ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﻋﻔوﻧت در ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی ﻣﻧﺎﺳب در
ﻣﮑﺎﺗب و ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺷﺎرواﻟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺻورت رﻋﺎﯾت ﺷراﯾط ﻣوﺟوده در ﻣﻘررات
ﮐﻧﺗرول ﻋﻔوﻧت ،در ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده از ﻣدل ﭼراغ ﺗراﻓﯾﮑﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد.

ﭘوھﻧﺗون ھﺎ ،ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺗوﺳطﮫ و ﻣﮑﺎﺗب ﺣرﻓوی
•

اﻟزاﻣﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﻘررات ﮐووﯾد ۱۹-ﻟﻐو ﻣﯽ ﮔردد.

•

اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻣﻘررات وﻗﺎﯾوی ﺻﺣﯽ ﻣﺣﯾطﯽ ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر اﺳت .ﻣﻘررات ﻣﺗذﮐره ﺑرای ﺗﻣﺎم
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر اﺳت .ﺑﮫ اﺳﺎس اﯾن ﻣﻘررات ،ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧوﯾش را طوری ﻋﯾﺎر ﺳﺎزﻧد
ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﻣراض ﺳﺎری ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧود را ﺗﻌطﯾل و ﯾﺎ ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزﻧد.

•

اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻋﺎدی ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻋﺎﻣﮫ.

•

ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﺑرای آﻧﻌده ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧود ﮐﮫ در ﮔروپ ھﺎی ﺧطر ھﺳﺗﻧد ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻻزم را
ﻓراھم ﺳﺎزﻧد.

زﻧدﮔﯽ ﮐﺎری
•

ﺗوﺻﯾﮫ اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻋﺎدی ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻋﺎﻣﮫ

•

ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣﺣدود ﮐردن ﺷﯾوع وﯾروس رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﻻزم را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ
ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن در ﻣﺣﻼت ﮐﺎر ﺑرای اﺷﺧﺎص ﺷﺎﻣل ﮔروپ ھﺎی ﺧطر ﺗﺳﮭﻼت ﻻزم را ﻓراھم ﺳﺎزﻧد.

ﻣﺣﺎﻓل و ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎ
•

اﻟزاﻣﺎت ﺑرای اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﻘررات ﮐووﯾد ۱۹-ﻟﻐو ﻣﯽ ﮔردد ،ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺧﺎص
ﺑرای ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﮔردھﻣﺎﯾﯽ و ﻣراﺳم و ﯾﺎ ھم ﻓراھم ﻧﻣودن ﺗﺳﮭﯾﻼت رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت.

•

اﮐﻧون ھم اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ اﻟزاﻣﺎت ﻣراﻗﺑت ﻣﺣﯾطﯽ ﺻﺣﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎم دواﯾر و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣوﺟود
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس اﯾن ﻣﻘررات دواﯾر و ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧوﯾش را طوری اداﻣﮫ دھﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﻣراض ﺳﺎری ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧوﯾش را ﻣﺗوﻗف و ﯾﺎ ﻟﻐو ﻧﻣﺎﯾﻧد.

•

اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ درﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻧﺗرول ﻋﻔوﻧت

رﺳﺗوراﻧت ھﺎ و ﺳﺎﯾر دواﯾر و ﻣؤﺳﺳﺎت
•

اﻟزاﻣﺎت ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑرای اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﻘررات ﮐووﯾد ۱۹-ﺑرای رﺳﺗوراﻧت ھﺎ ،ﺳﺎﯾر دواﯾر و
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻐو ﻣﯽ ﮔردد.

•

در ﻣورد ﻧوع ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﯾﭻ ﻧوع ﻣﺣدودﯾت وﺟود ﻧدارد.

•

اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻋﺎدی ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻋﺎﻣﮫ

•

اﮐﻧون ھم اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ اﻟزاﻣﺎت ﻣراﻗﺑت ﻣﺣﯾطﯽ ﺻﺣﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎم دواﯾر و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣوﺟود
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس اﯾن ﻣﻘررات دواﯾر و ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧوﯾش را طوری اداﻣﮫ دھﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﻣراض ﺳﺎری ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧوﯾش را ﻣﺗوﻗف و ﯾﺎ ﻟﻐو ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ورود ﺑﮫ ﻧﺎروی
• ﻣﮑﻠﻔﯾت اراﺋﮫ ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ و ﺛﺑت ﻧﺎم ﻗﺑل از ورود ﻟﻐو ﻣﯽ ﮔردد.
• ﻣﮑﻠﻔﯾت اﻧﺟﺎم دادن ﺗﺳت ،ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﻋزﯾﻣت ﺑﮫ ﺳواﻟﺑرد ،ﺑرای ﻓﻌﻼً ﺣﻔظ ﻣﯽ ﺷود .ﭘرواز ھﺎی ﭼﺎرﺗر ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﺳواﻟﺑرد ھﻧوز ھم ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

