
 
 

 

 

 

 خطم رخصتی های پاک

 نزدهم اپریل

 تحصیالت

 سفر در اتحادیه اروپا

 ۲۰۲۱اپریل   ۱۴تصمیم کمیته مشاوره تاریخ  قدمقدم به 

 خطم تآخیر گذاشتن

 اپریل ۲۶

 خطم وقفه عید پاک

 بیشتر شدن تعداد افراد در فضای باز

 پروژه های امتحانی 

  ۱۰هفت نفر در  

اشخاص باالی سن شصت و پنج سال واکسن 

 شده و محفوظ هستند

 هشت ماه می

 پالن فضای آزاد

 تماس نزدیک

 جوانان ۱اطفال 

 تقریبا مجموع شصت و پنج به باال و 

 اشخاص آسیب پذیر 

 واکسین شده و محفوظ هستند 

 آغاز ماه جون 

 پالن فضای داخل

 

 فعالیت های بیشتر در فضای آزاد

 فرهنگ و محافل

 
 بازار ساالنه و نمایشگاه ها 

 
 قوانین برای کمپ های تابستانی

 

 ارتباطات اجتماعی بیشتر 

 
 رستورانت ها و کافی ها 

 
 محافل، نمایشگاه های فرهنگی و مذهبی

 
 ورزش و فیتنس

 
امکان بازگشت به شرکت ها ، انجمن ها 

 خدمات و

 
به شرط این که وضیعت در بخش عاجل شفاخانه 

 ها دباره عادی گردد

 قیود شبگردیخطم 
تا به سه نفر  در فضای باز ) فرق نیم شب تا پنج صبح :

 نمیکند اگر از یک خانواده نباشند( 

 و یا بین اعضای یک خانواده 

 
 فعالیت های برنامه ریزی شده در فضای باز: 

 بیست و پنج نفر حد اکثر 

 
 ورزش بدون تماشاگر

 
 یکنندرستورانت ها و کافی ها : تراس های خود را باز م

 
 محافل، بوفه ها و پذیرایی، برنامه های فرهنگی و مذهبی:

 پنجا نفر حد اکثر در فضای باز

 
 بازار و کهنه فروشی فضای باز

در داخل تماس نزدیک دو نفر از یک 

 خانواده

فعالیت های برنامه ریزی شده: بیست و پنج نفر حد 

نفر  ۱۰سال( و  ۱۸اکثر، در فضای باز ) تا سنین 

 سال(  ۱۲حد اکثر  در داخل )تا سنین 
به شرط که وضیعت در بخش مراقبت های جدی شفاخانه   

 ها بطور طویل المدت خوب شود  

مغازه ها بدون قرار مالقات گرفتن باز گردیده 

 خرید فقط دو نفر از یک خانواده در عین وقت 

 
 باز شدن شغل های لمسی غیر طبی 

 

 نفر، در بیرون  ۱۰گردهم آمدن حد اکثر 

پروژه  های امتحانی در سکتور های 

 مختلف مانند فرهنگی، محافل و ورزش

 ثانوی: در مکتب اولدرجه تعلیمات ابتدایه 
 و سوم ثانوی :درجه دوم 

 پنجا فیصد در مکتب و امتحانات حضوری
 تحصیالت عالی:

یک روز در هفته حضوری و امتحانات 

 حضوری
 ابتدایه وثانوی :

 یک روز فعالیت فوق برنامه 
 در بیرون

کمیته مشورتی  تا آخر ماه می ارزیابی خواهد کرد اگر   

امکان آغاز دروس صنوف ثانوی بطور حضوری امکان 
 خواهد داشت یا  خیر   

 
با روندهای افزایش یافته: تحصیل از راه دور با بوجود   

 امدن یک مصاب

 سفر های غیر ضروری مشوره داده نمیشود

 
معاینه در روز برگشت از یک ساحه سرخ :

 اول و روز هفتم، هفت روز قرنطین جبری

 
کنترول پلیس و در صورت عدم رعایت قوانین 

 ایرو جریمه  ۲۵۰تا 

 

 

 بپوشید

 یک ماسک

یک فاصله یک و نیم متر 

 را حفظ کنید
کار از راه دور 

 جبری 

فعالیت های خود را ترجیحا در فضای 

 باز انجام بدهید
فضای داخلی را همیشه 

 هوایش را تبدیل کنید
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