موارد جديد اضافه شده به مقررات رفتار در چارچوب همه گيری کوويد ( ١٩اعتبار از تاريخ  ٢٠آوريل
تا  ٣مه )٢٠٢٠
در جهت تکميل مقررات رفتاری منتشر شده در تاريخ  ٩آوريل از طرف ما ،از تاريخ  ٢٠آوريل
مقررات کرونا به شرح زير اعتبار دارند :
● محدود کردن ارتباطات به صورت کلی تا تاريخ  ٣مه تمديد می گردد.
● دولت فدرال خيلی فوری توصيه به استفاده از ماسک های روزانه در وسايل نقليه عمومی و در هنگام
خريد می نمايد ،اجبار عمومی برای استفاده از ماسک های روزانه وجود ندارد.
● برای آسايشگاه ها و مرکز نگهداری سالمندان و افراد معلول ،بايد اقدامات امنيتی خاصی به عمل آيد.
○ مدارس بايد از تاريخ  ٢٧آوريل به تدريج باز شوند :ابتدا کالسهای نهايی و در ادامه از تاريخ  ٤مه
کالس های بعد از آنها ،به ترتيب از کالسهای باال به پايين به مدرسه می روند.
امتحانات نهايی کالس ها بايد متناسب با آمادگی آنها ،برگزار گردد.
○ و همچنين ،کالس های آخر مدرسه ابتدايی هم بايد بتواند دوباره به مدرسه بروند.
● مراقبت اضطراری از کودکان در مهدکودک ها بايد همچنان ادامه داشته و حتی بيشتر شود.
● مراسم های خيلی بزرگ تا تاريخ  ٣١آگوست ممنوع می باشند.
● مغازه هايی که کمتر از  ٨٠٠مترمربع مساحت دارند ،می توانند از تاريخ  ٢٠آوريل به شرط رعايت
کردن مقررات بهداشتی خاصی ،دوباره شروع به کار کنند.
● بنگاه های خريد و فروش ماشين ،مغازه های دوچرخه فروشی و کتاب فروشی ها می توانند دوباره باز
شوند و همچنين موسسات فرهنگی مانند کتابخانه ها ،بايگانی ها و باغ های جانورشناسی و گياه شناسی.
● موسسات خدماتی ،مانند آرايشگاه ها که در آنها رعايت کردن فاصله بدنی غيرممکن است ،فقط تحت
يک شرايط خاص مانند استفاده شخصی از تجهيزات ايمنی ،از تاريخ  ٤می به بعد اجازه دارند دوباره
شروع به کارکنند.
● رستوران ها ،بارها و مشروبخانه ها کماکان تعطيل می مانند.
● گردهمايی در کليساها ،مساجد و کنيسه ها و همچنين برگزاری جشن ها و مراسم مذهبی و به همين
ترتيب گردهمايی پيروان مذاهب ديگر ،کماکان ممنوع می باشد.
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