
 

 
 

 معلومات  جدید  صحت  عامه
 ٨ دسامبر  ٢٠٢٠

 
 
 

 تمدید  دستور  در  مورد  محدود  کردن  تعامالت  اجتماعی :
 

 با  توجه  به  افزایش  مداوم  موارد  COVID-19 در  ایالت  ما  ،  دستور  ماندن  در  خانه  تا  ٨ جنوری  تمدید
 شده  است .

 
 تعامالت  اجتماعی  و  گردهمایی  ها :

  وقایع  حضوری  و  اجتماعی  به  حالت  تعلیق  میباشد .●
  دوستان  و  اقارب  خویش  را  به  خانه  دعوت  نکنید .●
 برای  اطفال  تان  قرار  مالقات  بازی  با  دیگر  اطفال  نگیرید .•
 
  فعالیت  های  مجاز :•
 پیاده  گردی،  اما  متوجه  باشید  مسیر  تان  به  ازدحام  مردم  منتهی  نگردد .•
 رسانیدن  اطفال  به  مکتب  و  از  مکتب  به  خانه  توسط  والدین .•
 نگهداری  کودکان  توسط  مادربزرگ  و  یا  پدربزرگ .•
 
  جشن  های  تعطیالت :•
 امسال  جشن  های  ماه  دسامبر  متفاوت  بنظر  میرسد . صرف  با  اعضای  خانه  خود  جشن  را  تجلیل  کنید .•
 در  محافل  و  خدمات  مذهبی  به   شکل  انالین  یا  غیر  حضوری  اشتراک  کنید .•
 تحایف  را  از  طریق  تماسهای  ویدیویی  باز  نمایید .•
 
  از  سفر  های  غیر  ضروری  اجتناب  کنید :•
 رفت  و  امد  روزانه  را  به  مسایل  ضروری  محدود  کنید .•
 اگر  سفر  به  داخل  ویا  خارج  از  ایالت  قابل  تاخیر  باشد،  انرا  تا  زمان  رفع  دستور  به  تعویق  بیندازید .•
 

 اجباریت  ماسک :
 
  در  داخل  تمامی  اماکن  عمومی  باید  ماسک  پوشید .•
  به  شمول  دکاکین،  مغازه  های  خوراکه  فروشی  و  فروشگاهای  بزرگ .•

 



 

 مکان  های  عامه  درعمارت  اپارتمانتها .•
 مکان  های  عامه  در  محالت  کار،  به  شمول  اسانسور،آشپزخانه  و  اطاق  های  استراحت .•
 ترانسپورت  شهری،  تکسی  ها  و  خدمات  مشترک  رانندگی .•
 محالت  عبادت•
 شفاخانه  ها،  هوتل  ها  و  دفاتر•
 مراکز  اجتماعی،  کلپ  های  ورزشی•
 رستورانت  ها  و  قهوه  خانه  ها  در  زمانی  که  چیزی  نمیخورید .•
  در  صورت  تخطی  از  پوشیدن  ماسک  مبلغ  ٢٣٠ دالر  جریمه  خواهید  گردید .•
 

 واکسین  کوید  ١٩:
 هفته  آینده  مقدار  کمی  واکسن  وارد  میگردد  ،  که  در  درجه  اول  برای  ساکنان  خانه  های  طوالنی  مدت  و•

 افرادی  که  در  آنجا  کار  می  کنند  اختصاص  داده  شده  است .
 دکتر  بانی  هنری  در  اواخر  ماه  جزئیات  دقیق  تر  را  ارائه  خواهد  داد .•

 امسال  به  ویژه  سال  دشواری  بوده  است  و  فصل  پایان  سال  بسیار  متفاوت  از  سال  گذشته  است . در  وجودی
 که  نمی  توان  کسی  را  غیر  از  اعضای  خانه   خود  ببینیم  ،  اما  هنوز  راه  هایی  برای  حضور  در  کنار

 یکدیگر  وجود  دارد .
 پیشرفت  در  حال  شروع  است . به  ویژه  بسیار  مهم  است  که  همین  حاال  از  دستورالعمل  ها  پیروی  کنید  تا

 بتوانیم  از  خود  و  یکدیگر  محافظت  کنیم .

 


