تجدید معلومات در مورد کوید ۱۹
 ۲۹مارچ ۲۰۲۱
محدودیت فعالیت های داخلی:
در حال حاضر شاهد افزایش اخیر موارد  COVID-19در بریتیش کلمبیا هستیم .از طریق ردیابی تماس
 ،متوجه شدیم که بیشترین خطر ابتال به عفونت در محیط های داخلی وجود دارد .دکتر بانی هنری و
سایر مقامات صحت عامه محدودیت های جدیدی را برای جلوگیری از شیوع ویروس اعالم کرده اند.
● صرف طعام داخل سالون بطور موقت ممنوع است:
○ این تجویز از نیمه شب  ۲۹مارچ آغاز می شود و تا  ۱۹اپریل  ۲۰۲۱ادامه دارد.
 oسفارشات غذا و صرف طعام در هوای آزاد تا هنوز مجاز است.
 oتمام فعالیت های گروهی داخلی ممنوع است:
○ فقط فعالیت های فردی یا فردی به فرد مجاز است.
 oخدمات مذهبی در داخل مکان ها تعلیق گردیده است.
● خدمات مذهبی در هوای آزاد مجاز است اما با تعداد محدود:
○ خدمات می تواند شامل حداکثر  ۵۰نفر یا حداکثر  ۵۰وسیله نقلیه باشد که کلیه شرکت کنندگان در
داخل وسایط خوداقامت داشته باشند.
 oپوشیدن ماسک و بررسی الزمی بوده ،و باید فاصله  ۲متر بین کسانی که از یک خانواده نیستند
حفظ گردد.
○ ترانه های گروهی مجاز نیست و گروه های عبادت نمی توانند بیش از  ۵نوازنده داشته باشند .شرکت
کنندگانی که رهبر یا تکنواز عبادت نیستند نمی توانند آواز بخوانند و یا شعار دهند.
○ شرکت کنندگان باید بالفاصله پس از پایان مراسم متفرق شوند  ،و با دیگران در همان مراسم جمع
نشوند.
● گردهمایی های بیرونی به همان  ۱۰نفر محدود میباشد.
○ اگرچه تجمع در فضای باز با حداکثر  ۱۰نفر همچنان مجاز است  ،اما باید بخاطر داشت که تماس
های اجتماعی خود را صرف با همان  ۱۰نفر محدود کنید.
○ اطمینان حاصل کنید که فاصله را حفظ کنید  ،ماسک بپوشید  ،غذا و ظروف را به اشتراک نگذارید و
مرتبا ً دستان خود را بشویید.
● بیشتر از خانه کار کنید ،رفت وآمد را محدودکنید:
○ کارمندان تشویق می شوند که در صورت امکان از خانه کار کنند.
 oرفت و آمد را به موارد حتمی و ضروری محدود کنید.

o
ما اکنون در یک نقطه چالش برانگیز دیگر قرار داریم و باید با این محدودیت های جدید زنجیره انتقال را
بشکنیم .لطفا ً این رهنمودها را پیروی کنید و در این دوران سخت با یکدیگر مهربان باشید!

