تسهیل محدودیتها با چهار سطح شیوع
از  82ژوئن  8۰82محدودیتهای بیشتری برداشته میشوند .تسهیل محدودیتها پس از  ۵روز باقی ماندن سطح شیوع پایین عملی شده و برگشت
محدودیتها پس از  ۵روز باقیماندن سطح شیوع بعدی صورت میگیرد.
تاریخ 82 :ژوئن 8۰81
به طور کلی:

فاصله را حفظ
کنید

بهداشت را رعایت
کنید

از ماسک پزشکی
استفاده کنید

از برنامه Corona-
 Appاستفاده کنید

هوا را به طور منظم
تهویه کنید

استفاده الزامی از ماسک پزشکی از  ۶سالگی به طور کلی ادامه مییابد.
موارد استثنا:
» کودکان زیر  ۵سال
» افرادی که به دالیل بهداشتی نمیتوانند ماسک بزنند (گواهی پزشکی الزم است)
» در فضاهای بسته در جلسات خصوصی ،جشن های خصوصی ،در رستوران ها ،غذاخوری ها ،سفرهخانهها و قهوهخانهها هنگام غذا خوردن
و آشامیدن و هنگام ورزش کردن.
» در فضای باز تنها در صورتی که حداقل فاصله  1٫۵متر با افراد دیگر به صورت دائمی حفظ شود
آزمایشهای سریع و آزمایشهای شخصی (برای برخی خدمات و پیشنهادات الزم است) نباید از تاریخ انجام آنها بیش از  8۴ساعت گذشته باشد.
» برای این کار می توان از آزمایشهای رایگان شهروندان یا آزمایشهای ارائهشده به وسیله کارفرمایان ،مدارس و خدماتدهندگان استفاده
کرد.
» افرادی که ملزم به تست دادن هستند میتوانند یک آزمایش سریع مورد تایید برای افراد غیر متخصص را تحت نظارت (به طور مثال
خدماتدهندگان) انجام دهند و گواهی آن را همراه داشته باشند.
» دانشآموزان میتوانند نتیجه آزمایش منفی تأییدشده توسط مدرسه (حداکثر  ۶۰ساعت از زمان آن گذشته باشد) را ارائه دهند.
» هیچ آزمایش اجباری برای کودکان بدون عالمت تا پنج سال وجود ندارد.
فهرست
دارای مدرک واکسن،
بهبودی یا آزمایش

پردازش داده مورد نیاز است

رعایت طرح بهداشت الزم است

الزام اضافی به استفاده
از ماسک

1

بخشهای زندگی

محدودیتهای تماس

سطح شیوع 2
(زیر )1۰

حداکثر  8۵نفر

(افرادی که واکسینه شده یا بهبود
یافتهاند به حساب نمیآیند.
زوجهایی که با هم زندگی نمی
کنند به عنوان یک خانوار به
حساب میآیند).

در فضای باز :حداکثر
 3۰۰نفر

سطح شیوع 3
( 3۵تا )۵۰

سطح شیوع 8
( 1۰تا )3۵

 ۴خانوار ،حداکثر  2۵نفر

 8خانوار ،حداکثر  ۵نفر

(کودکان این خانوارها و حداکثر  ۵کودک دیگر تا  23سال

(فرزندان  23ساله و کوچکتر

به حساب نمیآیند).

این خانوار به حساب نمیآیند).

در فضای باز :حداکثر
 8۰۰نفر

رویدادهای خصوصی
بدون الزام رعایت فاصله
و بدون نیاز به ماسک

در فضاهای بسته :حداکثر
 3۰۰نفر با

سطح شیوع ۴
(باالی )۵۰

در فضاهای بسته :حداکثر
 8۰۰نفر با

در فضای باز و در
فضاهای بسته :حداکثر
 ۵۰نفر با

در فضای باز و در
فضاهای بسته :حداکثر
 2۰نفر با

(مانند تولد ،جشنهای عروسی
و غیره)

در فضای باز :حداکثر
 2٫۵۰۰نفر

در فضای باز :حداکثر
 7۵۰نفر

باالی  3۰۰نفر

باالی  8۰۰نفر

در فضای باز :حداکثر
 ۵۰۰نفر با

در فضای باز :حداکثر
 8۵۰نفر با

رویدادهای عمومی
(مانند تئاتر ،اپرا ،کنسرت،
بازارهای خانگی ،جشنواره
شهری و غیره)

در فضاهای بسته :حداکثر
 ۵۰۰نفر

در فضاهای بسته :حداکثر
 8۵۰نفر

یا :حداکثر  ٪ 3۰ظرفیت

یا :حداکثر  ٪ 8۰ظرفیت

یا :حداکثر  ٪ ۰۰ظرفیت
بدون نیاز به رعایت فاصله

یا :حداکثر  ٪ ۰۰ظرفیت
بدون نیاز به رعایت فاصله

در فضاهای بسته :حداکثر
 8۰۰نفر با

در فضاهای بسته :حداکثر
 2۰۰نفر با

8

بخشهای زندگی

امکانات تفریحی
(مانند پارکهای تفریحی،
پارکهای طنابی ،استخرها

سطح شیوع 2
(زیر )1۰

سطح شیوع 8
( 1۰تا )3۵

در فضاهای باز و در فضاهای بسته بدون محدودیت
تعداد افراد

سطح شیوع 3
( 3۵تا )۵۰

در فضای باز و در
فضاهای بسته:
 2نفر در هر  2۰متر
مربع ایستگاه میانی با

سطح شیوع ۴
(باالی )۵۰
در فضاهای باز:
 2نفر در هر  8۰متر
مربع با

و غیره)

در فضاهای بسته:
بسته
در فضای باز :حداکثر
 2۰۰نفر با

آموزش فوق برنامه
و حرفهای
(مانند مراکز آموزش بزرگساالن،

بدون محدودیت تعداد افراد
با
بدون مقررات خاص و بدون محدودیت تعداد افراد

در فضاهای بسته :حداکثر
 8۰نفر با

گروه های هنری جوانان
و غیره)

موسسات فرهنگی
(مانند گالریها ،موزهها،

در فضاهای باز و در فضاهای بسته بدون محدودیت
تعداد افراد

در فضای باز و در
فضاهای بسته:
 1نفر در هر  1۰متر
مربع با

در فضای باز و در
فضاهای بسته:
 1نفر در هر  8۰متر
مربع با

کتابخانهها ،بایگانیها ،یادبودها
و غیره)

در فضای آزاد :بدون
محدودیت تعداد افراد با
در فضای آزاد :بدون
محدودیت تعداد افراد
غذاخوریها و مکانهای
تفریحی
(مانند رستورانها ،میخانهها،
فست فودها ،سالنهای بازی
و غیره)

بدون مقررات خاص و
بدون محدودیت تعداد افراد

بدون مقررات خاص و
بدون محدودیت تعداد افراد
در فضاهای بسته:
ممنوعیت کشیدن سیگار

در فضاهای بسته:
 2نفر در هر  8٫۵متر مربع
با ممنوعیت کشیدن سیگار

در فضاهای بسته:
 2نفر در هر  8٫۵متر مربع
با ممنوعیت کشیدن سیگار

ما
استفاده توسط اعضا بدون مقررات خاص مجاز است
غذاخوریها و
سفرهخانهها
3

بخشهای زندگی

سطح شیوع 2
(زیر )1۰

سطح شیوع 8
( 1۰تا )3۵

سطح شیوع ۴
(باالی )۵۰

سطح شیوع 3
( 3۵تا )۵۰

 1نفر در هر  1۰متر مربع
خرده فروشی
بدون مقررات خاص

برای خردهفروشیهایی که کاالهای پایه ارائه نمی دهند:

(و همچنین مشاغل خدماتی /
صنایع دستی با رفت و آمد
مشتری)

اگر نمیتوانید ماسک را
به طور دائمی پوشید ،با
اگر نمیتوانید ماسک را به طور دائمی پوشید ،با
خدمات نیازمند تماس
نزدیک بدنی

در فضای باز و در
فضاهای بسته:
 2نفر در هر  3متر مربع
نمایشگاهها

در فضای آزاد :بدون
محدودیت تعداد افراد با

در فضای باز و در
فضاهای بسته:
 2نفر در هر  7متر مربع
یا 2 :نفر در هر  3متر
مربع با

در فضای باز و در
فضاهای بسته:
 2نفر در هر  8۰متر
مربع با

در فضای باز و در
فضاهای بسته:
 2نفر در هر  2۰متر
مربع ایستگاه میانی با

با
اقامت

بدون مقررات خاص
هنگام ورود به کشور و مدرک آزمایش
بعدی هر  3روز

۴

بخشهای زندگی

سطح شیوع 2
(زیر )1۰

سطح شیوع 8
( 1۰تا )3۵

سطح شیوع ۴
(باالی )۵۰

سطح شیوع 3
( 3۵تا )۵۰

سفرهای توریستی
(مانند سفر با کشتی ،تله کابین،

بدون محدودیت تعداد افراد

مسافرت توریستی با اتوبوس
و غیره)

حداکثر  ٪۵۰تعداد
مسافران مجاز

حداکثر  ٪7۵تعداد
مسافران مجاز

 2نفر در هر  2۰متر
مربع با

بسته

دیسکوها
(باید منتظر نتایج پروژه های
مدل بود)

با

 2نفر در هر  2۰متر
مربع با

مراکز تن فروشی

بسته
فضا فقط برای  8نفر قابل
استفاده است

در فضای باز :حداکثر 8۵
نفر با

در فضای باز و در فضاهای بسته :بدون مقررات خاص

در فضای آزاد و در
فضاهای بسته :هیچ
محدودیتی برای شخص
وجود ندارد
در فضاهای بسته :حداکثر
 2۴نفر با

ورزش

۵

بخشهای زندگی

رویدادهای رقابتی در
ورزش

سطح شیوع 2
(زیر )1۰
در فضای باز :حداکثر
 2٫۵۰۰نفر

سطح شیوع 8
( 1۰تا )3۵
در فضای باز :حداکثر
 7۵۰نفر

باالی  3۰۰نفر

باالی  8۰۰نفر

در فضاهای بسته :حداکثر
 ۵۰۰نفر

در فضاهای بسته :حداکثر
 8۵۰نفر

یا :حداکثر  ٪ 3۰ظرفیت

یا :حداکثر  ٪ 8۰ظرفیت

یا :حداکثر  ٪ ۰۰ظرفیت
بدون نیاز به رعایت فاصله

یا :حداکثر  ٪ ۰۰ظرفیت
بدون نیاز به رعایت فاصله

سطح شیوع 3
( 3۵تا )۵۰

سطح شیوع ۴
(باالی )۵۰

در فضای باز :حداکثر
 ۵۰۰نفر با

در فضای باز :حداکثر
 8۵۰نفر با

در فضاهای بسته :حداکثر
 8۰۰نفر با

در فضاهای بسته :حداکثر
 2۰۰نفر با

۶

