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        اعضای محترم سازمان ! 

. قوانين فعلی برای حفاظت پا تمديد يافت ٠١٫٢٠٢١٫٣١ويروس کرونا تا تاريخ برای حفاظت در برابر فعلی قرنطين 
د شدند.ما ميخواهيم معلومات مهم در باره ای قوانين جديد را برای شما به هنبر جا هستند و حتا سخت 9يرانه تر خوا

 طور خالصه ارايه نمايم. 

 

وقايات جديد کرونا داشته اند:  ٢٠٠که در هفت روز تا  ١٠٠٠٠٠ـ  شهرهای با نفوس ١  

شهر شما عبارت از مکان است که  مرزکيلومتر کاهش يابد.  ١۵تا فاصله بايد 9شت و 9ذار در اطراف محل اقامت 
 شما در آن زيست داريد.

مالقات شخصی در دايره ای خانواده  و يک شخص ديKر خارج از دايره ای خانواده مجاز ـ محدوديت های تماس : ٢
 است.

در  ـ  مکاتب و کودکستان ها بسته ميمانند. اما نه برای متعلمين که در سال آخر فراغت هستند. ديKران ميتوانند٣
سال  12 ريکودکان ز یتوان برا یرا م یاضطرار یمراقبت ها مدارس خانواده 9ی به دروس خويش ادامه دهند.

.درخواست کرد  

ـ مغازه های خرده فروشی بسته ميمانند، با استثناء از مغازه های مواد غذايي ، دفتر پوست، ادويه فروشی، خدمات ۴
 تحويل و لوازم حيوانات.

 ۴٨ز يک منطقه خطر کرونا در خارج از کشور به داخل سفر ميکند بايد در هنKام سفر و يا در ـ سفر: کسی که ا۵
قابل  ١١٫٠١٫٢٠٢١ساعت قبل از سفر خود را تست کرونا نمايد، و بعدأ در خانه قرنطين کند. اين قوانين از تارخ 

 اعتبار ميباشند. 

پزشکي و بهداشتي واکسينه ميشوند. سالمندان، کارکنان آغاز 9رديده است. اولتر  ٢٧٫١٢٫٢٠٢٠واکسناسيون از تارخ 
د. ما خيلی توصيه ميکنيم که خود را وجود داشته باشبايد واکسيناسيون کافی برای افراد ديکر نيز  ٢٠٢١تا تابستان 

 واکسينه نمايند.  اطالعات دقيق راميتوان از بخش بهداشت و درمان به دست آوريد. 

برآيند و ما يک ديKر خويش را در محافل ما در اين سال مالقات ما اميد داريم که شما از اين شرايط سخت به خوبی 
 کرده بتوانيم.

 با سالم های از طی دل ، سالمت بمانيد!

 مامد محمد ، ريس سازمان المسا .

  

   

 


