مقررات رفتاری تکميلی دررابطه با همه گيری کويد ( ١٩اعتبار از تاريخ  ٨ژوئن )٢٠٢٠
در ادامه ی مقررات اعالم شده در تاريخ های  ٩و  ٢٠آوريل و همچنين  ١١می  ، ٢٠٢٠مقررات جديدی در رابطه با کرونا از
تاريخ  ٨ژوئن به شرح زير معتبر می باشند:

● برگزاری برنامه هايی با حداکثر  ٢۵٠شرکت کننده در فضای باز ،با رعايت يک سری موارد خاص دوباره مجاز می باشد .مهم:
فقط به برنامه هايی اجازه برگزاری داده می شود که در آنها برای شرکت کنندگان جايی برای نشستن تعبيه شده باشد ،برای اينکه
بتوان فاصله ايمنی مشخص شده را رعايت کرد .برنامه هايی که در آنها شرکت کنندگان سرپا می ايستند ،ممنوع می باشد.
● تعداد افراد شرکت کننده در برنامه هايی در فضاهای بسته ،به عنوان مثال برنامه های مربوط به کودکان و جوانان ،به صورت
معمول محدود به  ١٠نفر می باشد( .به استثنای برنامه هايی در فضای باز ،مانند مراسم ازدواج ،غسل تعميد و خاکسپاری)
● هتل ها از روز دوشنبه اجازه دارند به جای  ٦٠درصد ظرفيت که تا امروز درنظر گرفته شده بود ،برای  ٨٠درصد ظرفيت هتل
برنامه ريزی کنند.
● بازديد از آسايشگاه ها مجاز بوده و همچنين ساکنان آنجا اجازه دارند گاهی اوقات آسايشگاه را ترک کنند.
● آژانس های برگزارکننده مسافرت های توريستی با اتوبوس اجازه شروع فعاليت مجدد را دارند.
● مراکز نگهداری اضطراری در مکانهای مخصوص تعطيالت خانوادگی اجازه دارند دوباره شروع به کار کنند.
● بارها اجازه دارند دوباره باز شوند.
● خانه ها و آپارتمانهای مخصوص مسافران در ايام تعطيالت ،فقط برای يک ميهمان و همراهان او ،چه از خانواده خود آن شخص و
چه از يک خانواده ديگر ،اجازه دارند استفاده شوند.
● برگزاری اعتراضات و تظاهرات بدون درنظرگرفتن مجوزدر موارد استثناء ،دوباره امکان پذير می باشد.
● مراسم عروسی ،غسل تعميد و خاکسپاری اکنون اجازه دارند به جای فقط  ٢٠شرکت کننده که تا امروز درنظر گرفته شده بود ،با
 ۵٠نفر برگزار شوند.
● پارک های آبی و استخرهای سرپوشيده از دوشنبه  ٨ژوئن اجازه بازگشايی مجدد را دارند.
● در کازينوها و مراکز شرط بندی از روز دوشنبه می توان دوباره غذا و نوشيدنی صرف کرد.
● افرادی که به صورت داوطلبانه کار می کنند و دارای کارت مديريت جوانان هستند ،اجازه دارند برنامه هايی را برای کودکان و
جوانان برنامه ريزی کنند.
● برنامه های خيلی بزرگ تا تاريخ  ۳١.٨اجازه برگزاری ندارند.
● تئاترها ،اپراها ،سالن های کنسرت ،نمايشگاه ها ،بازاهای خاص (به استثنای بازارهای خاصی که بايد برای آنها ورودی پرداخت
کرد و در فضای باز هستند) و سينماها کماکان به حالت تعطيل می مانند.
● مراکز ارائه خدمات جنسی به حالت تعطيل می مانند.
● کلوب ها ،ديسکوها و مکان های مشابه مانند قليان خانه ها کماکان بسته هستند.
● سوناها همچنان تعطيل هستند.
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