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اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ  ۲۰۲١/٢/١١ﺳﺎﻋﺖ ١٦:٠٠
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰۲١/٢/١٤ﺗﺎ ۲۰۲١/٣/۱٤
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮاﻧﻪ ﻻﭘﭙﻠﻨﺪ )ﻣﺮی ﻻﭘﭙﯽ( ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل ﮔﺴﱰش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻻﭘﻠﻨﺪ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮی ﻻﭘﯽ( اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺑە ﴎﻋﺖ
در ﺣﺎل ﮔﺴﱰش ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی در ﺗﻮرﻧﯿﻮ و ﻫﺎﭘﺎراﻧﺘﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد و متﺎﻣﯽ ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی
ﮐﻨﱰل و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺷﯿﻮع اﭘﯿﺪﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﭘﯿﺪﻣﯽ ،ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿامرﺳﺘﺎن ﻟﻨﺴﯽ-ﭘﻮﻫﯿﺎ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﴍاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺮار دارد.

ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ
 .۱در ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻤﻨﯽ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﴫاﻧﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎﺳﮑﻬﺎی ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 .۲ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ از ﴍﮐﺖ ﮐﺮدن در متﺎم اﺟﺘامﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮدداری منﺎﯾﯿﺪ ،و
اﮔﺮ در اﺟﺘامﻋﺎت ﮐﻤﱰ از  ۱۰ﻧﻔﺮ ﴍﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘام ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘامﻋﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮑﻨﯿﺪ.
 .۳ﺷﺪﯾﺪا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد از ﺗﺪارک دﯾﺪن ﺟﺸﻨﻬﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﴎﺑﺴﺘﻪ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.
 .۴ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻫﻤﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﴐوری ﮐﺎری و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﴏف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋە از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿامری در آﻧﺠﺎ ﺣﺎدﺗﺮ اﺳﺖ
اﮐﯿﺪا ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای منﻮﻧﻪ از ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.
 -۵ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۷۰ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎی ﺣﻀﻮری را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﻼح دﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﻀﻮری و
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۶ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از ﴍﮐﺖ ﮐﺮدن در متﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و منﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ از ﻗﺒﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﺘﺎن را ﮐﻨﺴﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 .۷ﺑﻪ متﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮑﻨﻨﺪ.
 .۸ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ و وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﴎﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺣﺘام از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺤﺪدﯾﺘﻬﺎ در اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی ﮐﺎری
 .۹اﻣﮑﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﳌﻨﺪان و دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ
در ﻓﻀﺎی آزاد وﺟﻮد دارد .ﻣﻼﻗﺎات ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺼﻮرت ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،و ﻗﺒﻞ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻮد .در
ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﺪاﮐرث دو ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در زﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻈﺎﻓﺖ
دﺳﺘﻬﺎ و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻤﻨﯽ را ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
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 .۱۰متﺎﻣﯽ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﴎﺑﺴﺘﻪﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮای ورزش و ﴎﮔﺮﻣﯿﻬﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی ۱۸
ﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ.
 .۱۱ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی از ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺷﻬﺮداری ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ از ﴍﮐﺖ ﮐﺮدن در متﺎم اﺟﺘامﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ
از ده ﻧﻔﺮ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮدداری منﺎﯾﯿﺪ.
 .۱۲ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،متﺎﻣﯽ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮزهﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ در اﯾﻦ اﯾﺎم
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﱰﯾﺎن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .۱۳در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ  ،در اﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درﻣﯽآﯾﻨﺪ:
-

ﺧﺪﻣﺎت دﻓﱰ ﺷﻬﺮداری ﺑﺮ روی ﻣﺸﱰﯾﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎ رزرو ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﻬﺮداری را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی روزاﻧﻪ ﺑﯿامرﺳﺘﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﺸﱰﯾﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﻧﺎ در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﻣﻼﻗﺘﻬﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﳌﻨﺪان آﭘﯿﻼ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻋامل ﻣﯿﺸﻮد.
ﺣامﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻟﯿﭙﻪ ﺗﻬﺪاس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 .۱۴ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل ،اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ از زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﴎﭘﻮﺷﯿﺪﻫﻬﻤﭽﻨﯿﻦ ﴍﮐﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺻﻮل را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ:
-

از ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿامً ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ورزﺷﯽ وارد ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ و اﮐﯿﺪأ از ﺣﻀﻮر در اﺗﺎقﻫﺎی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﺒﺎس
ﺧﻮدداری منﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از رﻓنت ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﱰ از  ۱٠ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ در رﺧﺖ ﮐﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺪود و ﻣﺸﺨﺼﯽ از ورزﺷﮑﺎران ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم متﺮﯾﻨﺎت ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺪراﺳﯿﻮنﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی دﻗﯿﻘﱰ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ورزﺷﯽ ﺣﺎﴐ در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ و ﯾﺎ از وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ
ورزﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺮاه و ﯾﺎ ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن در اﺗﺎق ﻫﺎی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﺒﺎس و ﯾﺎ اﺗﺎقﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻠﯽ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻃﻮل اﻗﺎﻣﺖ در آن ﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ متﺎم وﻗﺖ از ﻣﺎﺳﮏ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻃﻮل ﺷﯿﻔﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ورزﺷﻬﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﻗﻬﺮﻧﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﻋامل منﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ متﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺣﺪاﮐرث ده ) (١٠ﻧﻔﺮی
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻫامن ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻗﯽ مبﺎﻧﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ورزﺷﮑﺎران ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐە از متﺎس ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎرج
از ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﺧﻮدداری منﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.

 .۱۵در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ،ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﮐﻼﺳﻬﺎ داﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در زﻣﺎن آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮات اﯾﻤﻨﯽ و
ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ .در ﮐﻼﺳﻬﺎی ﺣﻀﻮری دوره ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻄە و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻫﻢ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮑﻨﻨﺪ.
در آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﺣﻀﻮری ﮐﻼﺳﻬﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﯿﺪ از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد .آﻣﻮزش
از راه دور ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﯿﻔﺖ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰﯾﻬﺎی آﺗﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪهاﺳﺖ.
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 .١٦روزﻫﺎی ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺗﺎ  ۳ﻇﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت اداره ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘامﻋﯽ )ﺳﻮﺳﯿﺎل(
ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ از  ۱۴ﻓﻮرﯾﻪ ﺗﺎ  ۱۴ﻣﺎرس  ۲۰۲۱ﻣﻌﺘﱪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺴﺖ و منﻮﻧﻪﺑﺮداری
در روزﻫﺎی ﮐﺎری ﻫﻔﺘﻪ ،منﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑە وﯾﺮوس در اﯾﻦ آدرس (Sairaalakatu 1, Kemi) :ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻮری واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .منﻮﻧەﮔﯿﺮی در روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۱۵:۳۰ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۵و روزﻫﺎی ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۴ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﯿﻮ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻠﻪ راﯾﺎﻻ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت در روزﻫﺎی ﻋﺎدی در ﺷﻬﺮ ﮐﻤﯽ و در روزﻫﺎی آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﯿﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
https://mehilainenlansipohja.fi/koronavirus/?fbclid=IwAR3BbYpxtYWM0nNwRFAf5USITaNg3G12sT8OTzwpfowqwloktwYLCq2JD8

ﯾﻮﮐﮑﺎ وﯾﻠﻦ
ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻬﺮداری
+۳۵۸۴۰۴۰۸۶۴۱۰۱
Kemin kaupunki
Valtakatu 26, KEMI
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