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ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﮐﺮوﻧﺎ در ﺷﻬﺮ  21از ﺗﺎر 6ـ ـﺦ ٢٠٢١;١١;٢٦
در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،وﺿﻌﯿﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﻧﻘﻄەای از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﺣﺘامل ﴎاﯾﺖ
اﯾﻦ وﯾﺮوس وﺟﻮد دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ازدﺣﺎم ﮐﺎری ﭘﺮﺳﺘﺎران ،ردﯾﺎﻧﯽ وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد و اﯾﻦ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی در اﻣﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﺑﯿامرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪە اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮوه وﯾﮋﻩ ﴍاﯾﻂ ﺑﺤﺮان ﻣﻨﻄﻘەﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﻪ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﱰی ﻻﭘﻠﻨﺪ )ﻣﺮی-ﻻﭘﯽ( را ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪی ﺷﯿﻮع دوﺑﺎره ﮐﺮوﻧﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.
در  ١٧ﻧﻮاﻣﱪ  ،٢٠٢١ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﮐﻤﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐە متﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣەﻫﺎ ،ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ را در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﴎﭘﻮﺷﯿﺪە ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  ٥٠ﻧﻔﺮ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠٢١/١١/١٩ﺗﺎ
ﻣﻮرﺧﻪ  ٢٠٢١/١٢/١٧ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ٥٨ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿامری ﻫﺎی واﮔﯿﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﴎﮔﺮﻣﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﴍﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،از ﻧﻈﺮ
ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺷام ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎمل ﺑﺎﺷﯿﺪ .از ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ورزﺷﯽ 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 ﺗﻮﻗﻒ و ﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﻏﯿﺮﴐوری در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .در ﺿﻤﻦ،
رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﴐوری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ! اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﯿﻦ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎی ﺷﻬﺮ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﺪ.
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در ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻤﻨﯽ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﴫاﻧﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎﺳﮑﻬﺎی ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ )ﻣﺜﻼ در ﻣﻐﺎزەﻫﺎ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧەﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ(.
اﻣﮑﺎن 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.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻫﻤﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﴐوری ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺪﯾﺪا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﮐﻪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿەﻫﺎ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی اﻋﺘﺒﺎر دارﻧﺪ.
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