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 تمدید  دستور  در  مورد  محدود  کردن  تعامالت  اجتماعی :
 

 به  دلیل  افزایش  مداوم  موارد  COVID-19 در  ایالت  ما  ،  دستور  ماندن  در  خانه  دو  هفته  و  نیم  دیگر
 تمدید  شده  است . این  دستور  تا  ٧ دسامبر  ادامه  خواهد  داشت  ،  اگر  همچنان  شاهد  افزایش  موارد  باشیم

 احتمال  تمدید  آن  وجود  دارد .
 
 تعامالت  اجتماعی  و  گردهمایی  ها :•
 فقط  با  کسانی  که  اعضا  خانه  شما  هستند  ارتباط  برقرار  کنید . از  گردهمایی  ها  به  هر  اندازه  که  باشد●

 اجتناب  کنید .
• 
 در  گردهمایی  ها  بجز  از  اعضای  خانه  تان،  چی  در  داخل  و  یا  بیرون،  اشتراک  نکنید .•
 قدم  زدن  در  بیرون  با  دوست  تان  مشکلی  ندارد .•
 کسانی  که  به  تنهایی  زندگی  میکنند  نباید  کسی  را  به  خانه  دعوت  کنند .  ایشان  میتوانند  صرف  با  ٢•

 نفری  که  دایما  به  تماس  اند،  دید  و  بازدید  داشته  باشند .
 
 مراسم  عروسی  و  تشیع  جنازه  با  حداکثر  ١٠ نفر  برگزار  میگردد .●
 
 مجالس  مجاز  نمیباشد .•
 مکان  های  مذهبی  الی  تاریخ  ٧ دسامبر  خدمات  حضوری  ندارند .•
 سفر  ها  در  داخل  محله  صرف  به  منظور  مسایل  اساسی  محدود  میگردد .●
 بیرون  رفتن  روزانه  را  صرف  به  منظور  مسایل  اساسی  محدود  کنید .•
 اگر  به  داخل  ویا  خارج  از  ایالت  سفر  نموده  اید،  باید  منتظر  بمانید  تا  د  ستور  محدودیت  تغییر  نماید .•

 
 پوشیدن  ماسک  در  داخل  اجباری  میباشد .•
 
 باید  درداخل   تمام  مکانهای  عمومی  ماسک  بپوشید . به  شمول  فوشگاها  و  دکان  های  خوراکه  فروشی .●
 باید  در  تمام  مکان  های  مشترک  کاری  ماسک  بپوشید  به  شمول  آسانسور  و  اطاق  های  انتظار .●
 در  رستورانت  ها  نیز  زمانی  که  چیزی  نمیخورید  و  نمی  نوشید  باید  ماسک  بپوشید .●
 

 



 

 اگر  در  چند  هفته  آینده  میزان  ابتال  به  COVID-19 روند  نزولی  نداشته  باشد  ،  محدودیت  های  ایالت
 افزایش  می  یابد . بیایید  همه  ما  در  این  شرایط  دشوار  از  دستورالعمل  ها  پیروی  کنیم  و  از  یکدیگر  محافظت

 کنیم !

 


