
استفاده از کارت واکسین کرونا در داخل ناروی  نحوه  

 
ۀ سوم برنامۀ بازگشایی آغاز خواهد شد. بعد از آن می  استفاده از کارت واکسین کرونا در مرحل

  بحری  داخلی  از کارت واکسین کرونا در مراسم و گردهمایی های بزرگ و سفر های یمتوان 

مصؤنیت   ، تست منفی کرونا، واکسیناسیون و در محافل و گردهمایی های بزرگ .منماییاستفاده 

   ارزیابی می شود. گونه بعد از شفایافتن از بیماری کرونا یک

 

که نمیتوانیستم با هم  تیمقرار داش می گوید: ما برای مدت زیاد در حالت وزیر صحا عامه و خدمات مراقبتی بنت هویه 

   ۀرثمودیم بیشتر واکسین شده است و ما محتاط باین که افراد شریک سازیم.  همدیگرتجارب خویش را با و  ویمجمع ش

. اکنون ما از کارت مذکور در مراسم  دارد مورد استفاده قرار  از قبل. در سرحدات کارت واکسین کرونا ن را میبینیمآ

، تیاتر، ما به زودی می توانیم به کنسرت ها .منیاستفاده می کداخلی حری بگردهمایی های بزرگ و سفر های و 

گشت به زنده گی عادی می باشد.این یک قدم مهم در راه باز .گ برویممسابقات فوتبال و جشنواره های بزر  

 

ت  برای حکوماین یک اصل مهم ، نه برای محدودیت ها. از کارت واکسین کرونا برای سهولت ها استفاده می شود

این است که    قاعده اصلیکارت واکسین کرونا باید برای اشخاصی که مصؤن نیستند نیر دارای فواید باشد. است که 

یکسان ارزیابی شود.  ۱۹- از بیماری کوویدتست منفی کرونا، تطبیق واکسین و شفایافتن   

 

  ۲۴در کارت واکسین کرونا برای مذکور نتیجه ؤقتی است. به همین دلیل، رونا مک نتیجه تستگوید: می  هویه بنت

موافقه برسند که   باید بهگزارکننده گان مراسم باید با عرضه کننده گان تست های سریع . برقابل اعتبار استساعت 

مراسم بزرگ این است که   برگزارینتیجه تست به طور عملی در کارت واکسین کرونا ثبت شود. شرط ما برای 

بدانند که خود را در کجا تست کرده می توانند.اک کننده گان اشتر  

 

، عرضه کننده تذکره. به اساس طرح ماستیک طرح  ظیم کردنتن، حکومت در حال تست های برای بلند بردن ظرفیت

گزارکننده بر. از طرف دولت پرداخته می شودمصارف تست پول را دریافت کنند. از حکومت  که گان تست می توانند

پرداخت مصارف نمیباشند. گان محافل و مراسم و اشتراک کننده گان مکلف به   

داشته باشد، می توانند به یک مرکز آزمایش   اشخاصی که به خاطر دریافت کارت سبز نیاز به تست عده یی زیاد

گزاری محافل. ما یکجا با وزارت کلتور سکتور مربوطه را  عنی قبل از بر، یستن تست ها سریعتر بدجه اینتیبروند. 

به سواالت   ، تست و کنترول کارت کرونادر مورد مراسم ما در جلسه مذکور دعوت نموده ایم.برای جلسه مشترگ 

گذاری خود را آغاز کنند.تا آنها بتوانند پالن  کردم یپاسخ ارائه خواهآنها   

نشان می دهد: اموارد ذیل رنگ سبز ر کارت واکسین کرونا در  

 کامأل واکسین شده  •

 حد اقل سه هفته بعد از تزریق دوز اول واکسین •

 ۱۹-شفایافتن از بیماری کوویددر صورت  •



 ساعت آخر انجام شده باشد ۲۴جواب منفی تست کرونا که در مدت کمتر از  •

 

متوقف  زمانیاستفاده می شود. استفاده از کارت واکسین کرونا گشایی مرحله سوم بازاز کارت واکسین کرونا در 

 خواهد شد که سطح شیوع و واکسیناسیون اجازه آن را بدهد و دیگر نیاز به محدویت ها نباشد.

 

می باشند  ؤقتم وقایوی محلیاستفاده از کارت واکسین کرونا در شاروالی هایی که دارای اقدامات   

حکومت اجازه استفاده از کارت واکسین کرونا را در شاروالی هایی که نیاز به اقدامات شدید وقایوی دارند، یعنی 

 در آنهاوضعیت شیوع ویروس  عتبار است کها قابل ، نمیدهد. این سطح اقدامات برای شاروالی های 5A اقدامات سطح 

 به شاروالی های مذکور محدود شود.  عبور و مرورو به همین دلیل باید  تحت کنترول نباشد

 

، شاروالی های مذکور می توانند  5Cو  5Bیعنی سطح ، باشدشدید وقایوی نافذ  ا  تباقدامات نسدر شاروالی هایی که 

کلتوری و تفریحی دیگر از پارک های تفریحی، موزیم ها، سینما ها، تیاتر، کنسرت ها و مراسم گهداشتن برای بازن

 .نمایندکارت واکسین کرونا استفاده 

دودیت ها را وضع  حکننده گان متراک ر تعداد اشگشایی دزپالن بامرحلۀ دوم مانند  شاروالی های متذکزه می توانند

گان جاهای مشخص نشستن ه برای اشتراک کننده نفری، به شرط این ک ۲۰۰پ گرونفر در دو   ۴۰۰الی یعنی ؛ کند

گان جاهای مشخص  نفری، در صورتیکه برای اشتراک کننده  ۲۰۰پ گرو ۵نفر در  ۱۰۰۰الی  و موجود نباشد

 نشستن موجود باشد. 

 

سال بتوانند  ۱۲، می توانند تصمیم اتخاذ کنند که اطفال زیر سن است 5Cو  5Bدارای سطح اقدامات  که  شاروالی های

، تیاتر و موزیم ها داخال شوند. تعداد اطفال باید محدود گساالن دارای کارت واکسین کرونا به سینماهاهمراهی بزربا 

 باشد.

 

گان در مراسم بزرگ رسمی:تعداد اشتراک کننده   

 

 مرحلۀ سوم:

تمام محافل و گردهمایی های که در آنها از تست و یا کارت واکسین کرونا استفاده می شود باید تنها   در  در مرحله سوم

نفری   ۵۰۰پ های گزاری مراسم استفاده شود. همچنان اشتراک کننده گان باید در گروظرفیت محل بر از در صد   ۵۰

. گردد مراعاتد تا فاصله تقسیم شون  

 

داخل در  در فضای آزاد    

 با تست یا کارت واکسین کرونا   

نفر  ۵۰۰۰در صد، الی   ۵۰ظرفیت 

نفری( ۵۰۰پ گرو ۱۰)  

نفر  ۲۵۰۰در صد، الی   ۵۰ظرفیت 

نفری( ۵۰۰پ گرو ۵)  

 جاهای مشخص نشستن

نفر  ۲۰۰۰در صد، الی   ۵۰ظرفیت 

نفری( ۵۰۰پ گرو ۴)  

نفر  ۱۰۰۰در صد، الی   ۵۰ظرفیت 

نفری( ۵۰۰پ گرو ۲)  

نشستن شخصجاهای مبدون   



 

  در داخل  در فضای آزاد 

یا کارت واکسین کرونا  و تستدون ب    

  ۵۰۰پ گرو ۴نفر ) ۲۰۰۰الی 

 نفری( 

  ۵۰۰پ گرو ۲نفر ) ۱۰۰۰الی 

 نفری( 

 جاهای مشخص نشستن

نفری( ۲۰۰پ گرو ۴نفر ) ۸۰۰الی  نفری( ۲۰۰پ گرو ۲نفر ) ۴۰۰الی   نشستن شخصبدون جاهای م   

 

چهارم: ۀ مرحل  

 

  در داخل  در فضای آزاد 

یا کارت واکسین کرونا  و تست اب    

  ۱۰۰۰۰در صد، الی   ۷۵ظرفیت 

 نفر 

 ۵۰۰۰در صد، الی   ۷۵ظرفیت 

 نفر 

 جاهای مشخص نشستن

نفر ۵۰۰۰در صد، الی   ۷۵ظرفیت  نفر ۲۵۰۰در صد، الی   ۷۵ظرفیت   نشستن شخصبدون جاهای م   

 

  در داخل  در فضای آزاد 

یا کارت واکسین کرونا  و تستدون ب    

نفر ۵۰۰۰الی  نفر ۲۵۰۰الی    جاهای مشخص نشستن 

نفر ۱۵۰۰الی  نفر  ۷۵۰   بدون جاهای مخشص نشستن 

 

۱۸اطفال زیر سن  گان در مراسممحدودیت در تعداد اشتراک کننده   

وجود  از کارت واکسین کرونا و تست کرونا  ۱۸چ گونه استثنا برای اطفال و نوجوانان زیر سن هی زرگب در مراسم

می توانند کارت های خویش را نشان دهند.  ندارد. والدین اطفال  

 

طور به  .د نمیباشدبرای اشخاصی که کارت واکسین کرونا ندارند زیا سوم ۀ در مرحلت ها محدودیبنت هویه می گوید: 

  ۴۰۰الی   گان جاهای نشستن مشخص نشده باشدو برای اشتراک کننده  گزار می گردد، مراسمی که در داخل برمثال

؛ یعنی اطفال و نوجوانان می توانند در مراسم مختلف بدون  اشتراک کرده می تواند نفر  ۸۰۰و در فضای آزاد الی   نفر

 داشتن کارت واکسین کرونا اشتراک کنند.

 

 محدودیت در تعداد مسافرین بحری 

 ؤن داخل کشتیغیر مص صگر اشخانیز استفاده خواهد شد. ا بحری داخلی کرونا در سفر های واکسین از کارت های

.می شودویروس  یوع خطر بیشتر ش ثاین باعد، موجود باش در آن تعداد زیاد مسافرینکه  شوند  

 



، کنترول شیوع ویروس در کشتی ها یک کار مشکل است. در  به اساس تجارب تابستان گذشتهبنت هویه می افزاید: 

خواهد  را  ها اجازه سفر در کشتیتعداد بیشتر اشخاص داشته باشند،  را صورتیکه مسافرین کارت واکسین کرونا

. ئه خواهد شدا  معلومات ارابعددر مورد تعداد مشخص  . داشت  

 

هفته قبل دوز اول واکسین را دریافت کرده باشید و یا هم در   ۱۵الی  ۳، در صورتیکه شما کامال  واکسین شده باشید

بوده باشید، شخص مصؤن محسوب می شوید. ۱۹-شش ماه آخر مبتال به بیماری کووید  

  

 


