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ﺗداﺑﯾر  ۲۷ﺑرج ﺟون

ﻣﻘﺪﻣﮫ
دوﻟﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺟﮭﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ وﺿﻊ ﻧﻤﻮده .ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﭼﻮن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان را ﻣﺮﯾﺾ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزﯾﺪ .ﭘﻮﻟﯿﺲ در زﻣﯿﻨﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮول
اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ :ﺑﻌﻀﯽ ﺷﮭﺮھﺎ و ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺿﺎﻓﯽ را ﻧﯿﺰ وﺿﻊ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺻﻔﺤﮫ اﻧﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﮭﺮ
ﯾﺎ ﺷﺎرواﻟﯽ ﺗﺎن را ﮐﻨﺘﺮول ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

اﺻﻮل طﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

از ھﻣﮫ ﺑﮭﺗر اﯾﻧﺳت ﺗﺎ ﺷﻣﺎ واﮐﺳﯾن ﮔردﯾد .ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﮐﮫ ﺗﻌداد اﻓراد واﮐﺳﯾن ﺷده ﺑﯾﺷﺗر ﮔردد ﻣﺻؤﻧﯾت
ﻋﻣوﻣﯽ ھﻣﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز اﻓزاﯾش ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
دﺳﺗﮭﺎی ﺧود را ﻣرﺗﺑﺎ ً ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد.
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣرﯾض ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﻋﻼﺋم ﻣرﯾﺿﯽ دارﯾد؟ اﮔر ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و ﺑﺎ داﮐﺗر ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ﺗﺎﻧن ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد.
آﯾﺎ ھﻧوز واﮐﺳﯾن ﻧﺷده اﯾد و ﻗرار اﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺣل ﻣزدﺣم ﺑروﯾد؟ اول ﺧود را آزﻣﺎﯾش ﮐﻧﯾد .در دواﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺳﺗﮫ آزﻣﺎﯾش ﺧودی را ﺑﺧرﯾد.
ﺧوب ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ در ﺑﯾرون ﺑﺎھم دﯾد و ﺑﺎزدﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
از ھﻣﮫ ﺑﮭﺗر اﯾﻧﺳت ﺗﺎ در ﮔروپ ھﺎی ﮐوﭼﮏ دﯾد و ﺑﺎز دﯾد ﻧﻣﺎﺋﯾد.
آﯾﺎ ھﻣﮫ اﻓراد ﮔروپ ﺷﻣﺎ واﮐﺳﯾن ﮔردﯾده اﻧد؟ اﮔر ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد در آﻧﺻورت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ دھن اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﮑﻧﯾد.
ھوا اﺗﺎق را ﺗﺎزه ﻧﮕﮭدارﯾد :ﮐﻠﮑﯾﻧﮭﺎ را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﻌداد از اﻓراد واﮐﺳﯾن ﮔردﻧد ﻓﺎﺻﻠﮫ  1,5ﻣﺗر را از دﯾﮕران رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺳﻌﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾد ﺗﺎ رﺧﺻﺗﯽ ھﺎی )ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ( ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺻؤون ﺳﭘری ﮔردﻧد.

ﺳﻔﺮ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﺷﮭﺮھﺎ ﯾﺎ ﮐﺸﻮرھﺎ

در ﺑﻠﺟﯾم:
•
•

ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه دارﯾد ھر ﺟﺎ ﺳﻔر ﮐﻧﯾد.
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ از ﺗراﻧﺳﭘورت ﻋﺎﻣﮫ از ﻗﺑﯾل )ﺳروﯾس ،ﺗرم ﯾﺎ ﺗرﯾن( اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟ آﯾﺎ ﺳن ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ۱۲
ﺳﺎل اﺳت؟ اﮔر ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد از ﻣﺎﺳﮏ دھن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﯾن ﻣوﺿوع اﺟﺑﺎری اﺳت.

ﺳﻔر ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور:
•

ﺑﮭﺗر ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧﺎرج از اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺳﻔر ﻧﮑﻧﯾد.

•

•

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻣﯾروﯾد؟  ۳رﻣز رﻧﮓ وﺟود دارد.
 −ﺳرخ :ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ ﮐﺷور ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در آﻧﺟﺎ در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﺎﻻی ﻣﺻﺎب ﺷدن ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﻗرار دارﯾد .ﺑﮭﺗر
ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﺳﻔر ﻧﮑﻧﯾد.
 −ﻧﺎرﻧﺟﯽ :ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ ﮐﺷور ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در آﻧﺟﺎ در ﻣﻌرض ﺧطر ﻣﺗوﺳط ﻣﺻﺎب ﺷدن ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﻗرار دارﯾد.
ﺑﮭﺗر ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﺳﻔر ﻧﮑﻧﯾد.
 −ﺳﺑز :ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ ﮐﺷور ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در آﻧﺟﺎ در ﻣﻌرض ﺧطر ﭘﺎﺋﯾن ﻣﺻﺎب ﺷدن ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﻗرار دارﯾد .ﺷﻣﺎ
ﻣﯾﺗوﻧﯾد اﯾﻧﺟﺎ ﺳﻔر ﮐﻧﯾد
ﺑﮫ وﯾب ﺳﺎﯾت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land
ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺳﻔر ﮐﻧﯾد ،اول ﻗواﻧﯾن آن ﮐﺷور را در https://diplamatie.belgium.be
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﺗﺻدﯾﻖ -ﮐوﺋﯾد
•
•

•
•

در ﺻورت ﺳﻔر ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺻدﯾﻖ  -ﮐوﺋﯾد را درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .اﯾن در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎ اﺟﺑﺎری اﺳت.
ﺳﮫ ﻧوع ﺗﺻدﯾﻖ وﺟود دارد.
 −ﺗﺻدﯾﻖ واﮐﺳﯾن :ﺷﻣﺎ ﺣداﻗل  ۱۴روز ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل واﮐﺳﯾن ﺷده ﺑﺎﺷﯾد.
 −ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ :ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﻧﻔﯽ اﺳت )ﺣداﮐﺛر  ۷۲ﺳﺎﻋت ﻗﺑل اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد(.
 −ﺗﺻدﯾﻖ ﺑﮭﺑود :ﺷﻣﺎ در ﺗﺎزﮔﯽ ﮐروﻧﺎ داﺷﺗﯾد )ﮐﻣﺗر از  ۱۸۰روز ﻗﺑل(
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ را از طرﯾﻖ  https://covidsafe.beدرﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﺳﻔر ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ اﻧﺟﺎم دھﯾد؟ اﯾن ﮐﺎر را از طرﯾﻖ https://mijngezondheid.be
درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑر ﻣﯾﮕردﯾد
•

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  ۴۸ﺳﺎﻋت در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑودﯾد؟
−

ﻓورﻣﮫ را ﻗﺑل از ﺳﻔر ﺑﮫ ﺑﻠﺟﯾم از طرﯾﻖ https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-
 passenger-locator-formﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﻧﻣﺎﺋﯾد.

 −آﯾﺎ ﺷﻣﺎ از ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﺑز ﯾﺎ ﻧﺎرﻧﺟﯽ آﻣده اﯾد؟ در آﻧﺻورت ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ اﻧﺟﺎم
دھﯾد و در ﻗرﻧطﯾن ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد.
 −آﯾﺎ ﺷﻣﺎ از ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺳرخ رﻧﮓ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﯾﺂﺋﯾد؟
 آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ واﮐﺳﯾن ﯾﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭﺑود دارﯾد؟ ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻗرﻧطﯾن ﻗرار
ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ اﻧﺟﺎم دھﯾد.
 آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ واﮐﺳﯾن ﯾﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭﺑود ﻧدارﯾد؟ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ را
ﮐﮫ  ۷۲ﺳﺎﻋت ﻗﺑل آزﻣﺎﯾش آﻧرا اﻧﺟﺎم داده اﯾد ﻧدارﯾد؟ ﺳﭘس در روز  ۱ﯾﺎ  ۲ﺑﻌد از ﺑرﮔﺷت از
ﺳﻔر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ ﺗﺎﻧرا اﻧﺟﺎم دھﯾد .آﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺗﺎن ﻣﻧﻔﻲ اﺳت؟ ﺳﭘس در آﻧﺻورت
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺎﻧرا ﺑدﺳت آوردﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد از ﻗرﻧطﯾن آزاد ﺷوﯾد .اطﻔﺎل زﯾر  ۱۲ﺳﺎل ﻻزم
ﻧﯾﺳت ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ اﻧﺟﺎم دھﻧد.
 −آﯾﺎ ﺷﻣﺎ از ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺳرخ رﻧﮓ ﺑﯾرون اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﯾﺂﺋﯾد؟
 آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ واﮐﺳﯾن ﯾﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭﺑود دارﯾد؟ ﺳﭘس در روز  ۱ﯾﺎ  ۲ﺑﻌد از ﺑرﮔﺷت
از ﺳﻔر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ ﺗﺎﻧرا اﻧﺟﺎم دھﯾد .آﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺗﺎن ﻣﻧﻔﻲ اﺳت؟ ﺳﭘس در
آﻧﺻورت زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺎﻧرا ﺑدﺳت آوردﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد از ﻗرﻧطﯾن آزاد ﺷوﯾد .اطﻔﺎل زﯾر  ۱۲ﺳﺎل
ﻻزم ﻧﯾﺳت ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ اﻧﺟﺎم دھﻧد.
 آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ واﮐﺳﯾن ﯾﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭﺑود ﻧدارﯾد؟ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد  ۱۰روز را در ﻗرﻧطﯾن
اﺟﺑﺎری ﺑﮕذراﻧﯾد .ﺳﭘس در روز  ۱ﯾﺎ  ۷روز ﺑﻌد از ﺑرﮔﺷت از ﺳﻔر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ
ﺗﺎﻧرا اﻧﺟﺎم دھﯾد.
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 ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﻟﯾﺳت را در ﻗﺳﻣت ذﯾل
ﭘﯾدا ﮐﻧﯾدhttps://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land :
 −آﯾﺎ ﺷﻣﺎ از ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ دارای ﺧطر ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯾﺂﺋﯾد؟
 ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد  ۱۰روز را در ﻗرﻧطﯾن اﺟﺑﺎری ﺑﮕذراﻧﯾد .اﯾن اﻣر در ﻣورد ھﻣﮫ ﭼﻧﯾن اﺳت.
 ﺳﭘس در روز اول ﯾﺎ روز ھﻔﺗم ﺑﻌد از ﺑرﮔﺷت از ﺳﻔر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ ﺗﺎﻧرا اﻧﺟﺎم دھﯾد.
 ﯾﮏ ﻟﺳت از اﯾن ﮐﺷور ھﺎ را ﻣﯾﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ ﻟﯾﻧﮏ ذﯾل ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﺎﺋﯾد:
https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen

 −ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ :اﮔر اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎن ﻧدھﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت  ۲۵۰ﯾورو ﺟرﯾﻣﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.

ﮐﺎر
•
•
•

ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن از ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﯾد.
آﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺗﺎن ﺑرای اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ﻣﯾروﯾد؟
 −از ﻣﺎﺳﮏ دھن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد.
 −ھوا اﺗﺎق را ﺗﺎزه ﻧﮕﮭدارﯾد :ﮐﻠﮑﯾﻧﮭﺎ را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد.
آﯾﺎ ﺳوال دارﯾد؟ ﮐﺎر ﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﯾدھد.

دوﮐﺎن ھﺎ
•
•

•
•

دوﮐﺎن ھﺎی ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
 −آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ داﺧل دوﮐﺎن ﻣﯾروﯾد؟ در آﻧﺻورت اول دﺳﺗﮭﺎی ﺗﺎﻧرا ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﯾد.
 −از ﻣﺎﺳﮏ دھن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد .اﯾن ﻣوﺿوع اﺟﺑﺎری اﺳت.
ﻣﺎرﮐﯾت ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 −ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دارﯾﺪ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﮔﺮوپ ھﺸﺖ ﻧﻔﺮی ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﯿﺖ ﺑﺮوﯾﺪ .اطﻔﺎل  ۱۲ﺳﺎﻟﮫ و ﮐوﭼﮑﺗر ،از آن در
اﯾن ﮔروپ ﺷﺎﻣل ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻓﺎﺻﻠﮫ  1,5ﻣﺗر را از ﺑﻘﯾﮫ ﮔروپ ھﺎ رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﺋﯾد.
 −ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ در ﻣﺎرﮐﯾت ﻏذا ﺑﺧورﯾد و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺑﻧوﺷﯾد.
دوﮐﺎن ﺷب اﻟﯽ ﺳﺎﻋت  ۱ﺷب ﺑﺎز اﺳت.
ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻘﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻏﯾر ﺻﺣﯽ ﮐﮫ در اﻧﺟﺎم ﺷﻐل ﺷﺎن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑﺎز
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﺑطور ﻣﺛﺎل :ﭘﯾدﯾﮑور ،آرﯾﺷﮕﺎه.

رﺳﺘﻮراﻧﺘﮭﺎ
•

ﭼﺎی ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی و رﺳﺗوراﻧﺗﮭﺎ از ﺳﺎﻋت  ۵ﺻﺑﺢ اﻟﯽ ﺳﺎﻋت  ۱ﺑﺟﮫ ﺷب ﺑﺎز اﻧد.
 −ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دارﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ  ۸ﻧﻔﺮ دور ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺮادﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ زﻧﺪ ﮔﯽ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اطﻔﺎل  ۱۲ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،از آن از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 −ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﺐ ﻣﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ .آﻧﺰﻣﺎن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 −زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﮫ ﺗﺸﻨﺎب ﺑﺮوﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﻮل ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 −ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دارﯾﺪ ﮐﮫ در ﭼﺎی ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﭙﻮرﺗﯽ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻠﯿﺎرد .در آﻧﺰﻣﺎن از
ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
•

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾد ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎن دﻋوت ﻧﻣﺎﺋﯾد؟
 −ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دارﯾﺪ ﮐﮫ  ۸ﺗﻦ را در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 −اطﻔﺎل  ۱۲ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،از آن از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 −در ﺻﺤﻦ ﺣﻮﯾﻠﯽ اﺟﺎزه دارﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد را دﻋﻮت ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
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ﺗﺤﺮک
•

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ از طرق ﮐﻠپ ﯾﺎ اﻧﺟﻣن ورزش ﻣﯾﮑﻧﯾد؟
 −ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دارﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﺮوپ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ  ۱۰۰ﺗﻦ ورزش ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 −ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در ﮔﺮوﭘﮭﺎی ھﺸﺖ ﻧﻔﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﯾﺎ در ﮔﺮوپ از اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .اطﻔﺎل ﭘﺎﺋﯿﻦ از  ۱۲ﺳﺎل ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻤﯿﮕﺮدﻧﺪ.
 −آﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎﻧﺮا در ﮔﺮوپ ھﺎی  ۸ﻧﻔﺮی اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ )ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﻓﻮﺗﺒﺎل(؟ در آﻧﺼﻮرت
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺮوپ ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﯿﺪ.
 −ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﯽ ﯾﺎ رھﻨﻤﺎ ﺣﺘﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
•

•

•

دﯾﻦ
•

ﻣﺣﺎﻓل و ﻧﻣﺎﯾش ھﺎ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮔردﻧد .ﺑطور ﻣﺛﺎل :ﺗﺋﺎﺗر ،ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻣﺳﻠﮑﯽ ورزش و ﮐﻧﺳرت ھﺎ.
 −اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در ﺣﻀﻮر  ۲۰۰۰ﺗﻦ در داﺧﻞ و  ۲۵۰۰ﺗﻦ در ﺑﯿﺮون ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 −ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دارﯾﺪ در ﯾﮏ ﮔﺮوپ ھﺸﺖ ﻧﻔﺮی ﺑﮫ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮوﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺮادﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ
زﻧﺪ ﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اطﻔﺎل  ۱۲ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،از آن از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺎﺻﻠﮫ  1,5ﻣﺘﺮ را از
ﺑﻘﯿﮫ ﮔﺮوپ ھﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳرﮔرﻣﯽ )ﻓﻌﺎﻟﯾت( ھﺎی ﻗﺑﻼً ﺗﻧظﯾم ﺷده )ﺑطور ﻣﺛﺎل ﯾﮏ ﮐﻠپ ﯾﺎ اﻧﺟﻣن( در ﺣﺿور ﺣد اﮐﺛر  ۱۰۰ﺗن ﻣﺟﺎز
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 −ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﯽ ﯾﺎ رھﻨﻤﺎ ﺣﺘﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 −ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دارﯾﺪ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﮔﺮوپ ھﺸﺖ ﻧﻔﺮی در ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ھﺎ ﺳﮭﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺮادﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ زﻧﺪ ﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اطﻔﺎل  ۱۲ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،از آن از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 −آﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﮔﺮوپ  ۸ﻧﻔﺮی در ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺳﮭﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ )ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻓﻮﺗﺒﺎل(؟
در آﻧﺼﻮرت ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دارﯾﺪ ﮐﮫ ﮔﺮوپ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﯿﺪ.
ﮐدام ﺟﺎﯾﮭﺎ ﻣﺳدود ﺧواھﻧد ﺑود؟
 −رﻗﺺ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ )دﯾﺴﮑﻮﺗﯿﮏ(
 −ﺟﺎﯾﮭﺎی رﻗﺺ )داﻧﺴﻨﮓ(

اﻧﺟﺎم ﻣراﺳم ﻋﺑﺎدت ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 −ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﺎدت در داﺧﻞ اﻣﺎﮐﻦ در ﺣﻀﻮر ﺣﺪ اﮐﺜﺮ  ۲۰۰ﺗﻦ و در ﺑﯿﺮون در ﺣﻀﻮر  ۴۰۰ﺗﻦ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
 −اطﻔﺎل  ۱۲ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از آن و ﭘﯿﺸﻮا ﻋﺒﺎدت )ﻓﺮﺿﺎ ً ﮐﺸﯿﺶ ﯾﺎ اﻣﺎم( ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 −در ﮔﺮوپ ھﺎی ھﺸﺖ ﻧﻔﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺮادﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ زﻧﺪ ﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اطﻔﺎل ۱۲
ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،از آن از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﮑﺎﺗﺐ
•
•

ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑﺎز ھﺳﺗﻧد.
اطﻔﺎل ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺑروﻧد .ﻣﮑﺗب ﺗﺎن ﻣﯾﺗواﻧد در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑدھد.

ﺗﺸﻮﯾﻖ
اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ھﻤﮫ ﻣﮭﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺸﮑﺮ از اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﯿﺪ .ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزﯾﻢ.
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