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 :  جزئیات تدابیر محدودیتی

 بهداشترشخیصر(ر1

،  وسایل  مانند  بسته  در تمام فضاهای  ماسکررازرراستفادهرر - حمل و نقل عمویم، مغازه ها، بیمارستان ها، آرایشگاهها، سالن های زیبایی
ه    را در یی خواهد داشت.   یورو    150جریمه  مسئله  عدم رعایت این  .ررالزایمراستر  مراکز پزشیک، و غیر

 حملرورنقلرعمویمر (2

فاصله    برای موفقیت در اجرای .ررورمسافرانرالزایمرخواهدربودرپرسنلرراستفادهرازرماسکرمحافظردررحملرورنقلرعمویمرتوسطرر- 
ییک الزم  ز ل  ورود به ایستگاه   فیر  د یافت. ن تا نهایت ظرفیت ممکن افزایش خواه تعداد وسایط نقلیه عمویم خطوط  خواهد شد و  کنیی

 :جزئیات بیشیی 

 

 .هدف اصیل کاهش زمان انتظار برای حمل و نقل عمویم است   -

دفعاترعبورررهمزمان  کاهشرربا  بعد از ظهر تا نیمه شب    6بعد از ظهر و از    2صبح تا    10یعتز از  تراکم وسایل نقلیه در ساعات شلوغ  - 
 . ، همراه خواهد بود خطوطر

 

استثنائات  با    و یا راننده و مسافر  دو نفر در تاکیس:    تنها با امکان حضور   یعتز ،  ادامه خواهد یافت فعیل      قانون   اجرای   برای تاکیس ها ، - 
 . به دالیل پزشیک   یک فرد یا همرایه  توسط والدین  فرزندان خردسال  همرایه  همچون    مشخص 

 فروشگاهر ( 3

،  فروشگاه های عینک   ها،   فروشگاه های خرده فروشر )کتاب فروشر ماهریمررررر4ازرر- ات ورزشر ز   ، بازارهای مرصفز گل فروشر ها ، تجهیر
(رررمراکز خدمایی رر( و  و محصوالت  ز استایز برای تولید  رر)آرایشگاهرهارورسالنرهایرزیبایی ز تردد بیر ند، همچنیر فعالیت خود را از ش یم گیر

 آزاد خواهد بود.  
ی

 کنندگان محصوالت بازارهای هفتیک

 بطور کیل 

 .خواهد بود تردد آزاد اس ام اس ها برداشته شده و  -

ز استان ها مجاز خواهد بود.  ماه یم  18از  -  تردد بیر

 خواهند شد.  ت تمایم اقدامات حفاظتی بازگشایی با رعای  عابدینبرای کلیه   یمماه 17فردی و در   عبادتبرای  یم ماه  4کلیساها در تاری    خ -

 .بودد  نبسته خواههمچنان سواحل سازمان یافته 

ایط ویژه همچنان معتیر خواهمرخیص   - ی خواهد شد. در مورد آن مدارس  زمان بازگشایی بسته به  د بود و شر   تصمیم گیر
 همچنان معتیر خواهد بود. برای گروه های پرخطر  اجازه غیبت از محل کار   -

 



ند.   ماهریمررر11دوشنبهررسایر فروشگاه های بافی مانده به استثناء مراکز خرید فعالیت خود را روز  -  از ش یم گیر

نفر   4با رعایت فاصله دو میی و حداکیر   فضایربازمراکز خرید، رستوران ها و کافه شاپ ها فعالیت خود را در ژوئنرر1ازر-ر
ز  از ش خواهند گرفت.   برای هر میر

 رربازگشایی خواهند شد.   قانویز در فضا های باز با رعایت فاصله    حله پارک های تفرییح، عمویم و بازی کودکان در چند مر - 

رشاپرهاردررفضایربستهررررستورانرهاروررررآغازرفعالیترمجددرآخرینرمرحلهرر- اقامت تعطیالت و    های   ، محل تفرییح   مراکز ،  ررکافی
  خواهد بود.   اماکن ورزشر 

 

 

 

 

این  رعایت  و  صبح با امکان افزایش ساعت کاری تغییر یم کند    10به ساعت     ساعات کاری، آغاز به کار فروشگاها و مراکز در  ارتباط با   -
یان، استفاده از آسانسور  توصیه نیم شود ویل  موارد الزایم است:   ز افراد و استفاده از ماسک توسط کارمندان و مشیی فاصله دو میی بیر

 پیش بیتز شده مجاز یم باشد، اگر فروشگاه دارای پله برفی باشد استفاده از آسانسور ممنوع است.    افراد   ٪ 40برای در صورت لزوم  

رررر2فاصلهرررعایت  و سالن های زیبایی  رای آرایشگاه ها  ب - ی ربی  ی  اجرا یم شود و   یرپستررهایرکاررمی  فقطربارقراررمالقاترر  ها   ورود مشیی
 . ممکن خواهد بود قبیلرر

 

در    22:00تا    007:مراکز  زیبایی الزایم است و ساعات کاری    برایرهمهروردستکشریکباررمرصفربرایرکارمندانراستفادهرازرماسکرر -
   برای شنبه ها مجاز خواهد بود.   21:00  -  7: 00و    عادی هفته  روزهای  

  

 مدارسر (4

ستانررر11درررر- ستان و  راهنمایی بازگشایی    18و  در    ماهریمرمدارسرفقطربرایرکالسرسومردبی  ماه یم برای سایر کالس های دبیر
 خواهند شد.  

ز به خویر پیش برود ،  -  . مهد کودک ها و مدارس ابتدایی افتتاح یم شوند ژوئن  1در  اگر همه چیر

   بود. د  ن بسته خواه   اطفال   های مهد -

ز های ورزشر  اکن  ام -  ز بهداشتی  رعایت  با  را  د ورزشکاران  ن و یم توان   بازگشایی شده  ورزشر باز مانند زمیر   سالن های   ، بپذیرند قوانیر
 بازگشایی  به  و بازگشایی آن ها    د بود  ن خواه   پارک های بازی کودکان همچنان بسته  ورزشر بسته خواهند ماند. 

ی
  مدارس ابتدایی بستیک

 .دارد 

 

 


