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کاهش دهند. تا حد الزم ی خود راهمچنین اعضای خانواده ها تباط خود با دیگر انسانها  ومیبایست ار شهروندان .1    

دو  یا ترجیحامتر ،  1.5مسافت حداقل غیر از موارد ذکرشده در زیر در صورت امکان ،در مکانهای عمومی  .2

 .برقرار کنید متر

اعضای با شخص دیگری که در خانه یا با   تنهایی مجاز است ،فقط به  عمومیگذراندن وقت در فضای  .3

 خانواده خود زندگی نمیکند مجاز نیست.

کار ، مراقبت های اضطراری ، خرید ، ویزیت پزشک ، شرکت در جلسات ، قرار مالقات های منتهی به مسیر .4

ورزش در هوای تازه و  انفرادی  یا ورزش های  افراد دیگر یا بهکردن ، کمک  و ضروری الزم امتحاناتها و 

 همچنین فعالیت های الزم دیگر هنوز هم ممکن است.

، آپارتمان ها و اماکن خصوصی جشن می گیرند با توجه به شرایط  گروه هایی از مردم که در اماکن عمومی .5

جدی در کشور ما قابل قبول نیست. نقض محدودیت های تماس توسط مقامات نظارتی و پلیس کنترل می شود 

 و در صورت تخلف مجازات می شود.

مصرف در خانه صدق نمی  ه برایآماد رساندن غذایاین امر درمورد تحویل و  اما  .رستوران ها بسته هستند .6

 کند.

 مطب هایآرایشی ،  های ، استودیوی ها شرکت های خدماتی در زمینه مراقبت های شخصی مانند آرایشگاه .7

یکی جسمی در این نزددر اینگونه مکانها تاتو و شرکتهای مشابه بسته شده اند زیرا های ، استودیوی  درمانیماساژ

داده ایم مطابقت توصیه هایی که تمرین حرفه ای ضروری است و بنابراین با که این امر برای زمینه وجود دارد 

 ممکن است.همچنان پزشکی  ضروریندارد. درمان های 

عمومی ، رعایت مقررات بهداشتی و اجرای  حمل و نقلدر کلیه شرکت ها و به ویژه شرکت های دارای  .8

 اقدامات محافظتی مؤثر برای کارکنان و بازدید کنندگان از اهمیت برخوردار است.

 . این اقدامات باید حداقل برای دو هفته معتبر باشد.9
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