
 
 

 

 

 

 پایان تعطیالت عید پاک

 آوریل   19

 تدریس

 سفر در اتحادیه اروپا  

 آوریل  14کمیته مشاوره در تاریخ  گام به گام

 اخر پایان تایم آوت

 آوریل 26

 پایان استراحت عید پاک

 تعداد بیشتر در بیرون 

 پروژه ها 

 نفر  10نفر از  7

 

 

سال واکسن خواهند زد و  65باالتر از 

 محافظت میشوند

 

 

 ماه می   8 
 «فضای باز » نقشه 

 نزدیک تماس 

 کودکان و نوجوانان

 سال و  65تقریبا تمامی افراد باالتر از 

 افراد ضعیف 

 واکسن زده و محافظت میشوند. 

 اوایل ماه جوئن 

 « داخلی » نقشه   

 

 انجام بیشترین فعالیتها در فضای باز 

 فرهنگی و مراسم ها 

 
 بازارهای ساالنه و شهر بازی 

 
 قوانین برای اردوگاههای تابستانی 

 

 ارتباط اجتماعی بیشتر 

 
 رستوران ها و کافه شاپ ها 

 
 مراسم ، فعالیتها ی فرهنگی و دینی 

 
 ورزش و بدنسازی 

 
امکان برگشت شرکتها ، اتحادیه ها و 

 خدمات 

 
به شرط اینکه وضعیت  در قسمت  مراقبت های 

 ویژه عادی  شود 

 پایان  منع رفت و آمد 

صبح : تا سه نفر در فضای آزاد  )  از یک  5شب تا  12

 خانواده  نباشند ( 
 یا بین اعضای یک خانواده 

 
 هایی برنامه ریزی شده  در فضای باز فعالیت

 نفر حداکثر  25

 
 ورزش بدون عموم 

 
 رستوران ها و کافه  شاپ :   تراس  باز هستند

 
 ی مراسم ، بوفه ، پذیرش ، مراسم  فرهنگی و دین

 نفر در فضای آزاد 50حداکثر 

 
 بروکانت ها و بازار ها

در داخل  با دو نفر تماس نزدیک از یک 

 خانواده 

نفر حداکثر  25فعالیت های  برنامه ریزی شده : 

نفر حداکثر  در  10سال ( و  18ربیرون  ) تا سن د

 سال (  2داخل  ) تا سن 
به شرط اینکه  وضعیت  در قسمت مراقبت های ویزه    

 بطور دائمی بهبود یابد.  

مغازه ها بدون قرار مالقات باز میشوند ، خرید 

 نفر از اعضای یک خانواده  2کردن حداکثر با 

 
 باز گشایی  مشاغل ارتباطی غیر پزشکی 

 

 نفر در خارج  10دیدار حداکثر 

ها در بخش های مختلف ، برنامه 

 فرهنگی ، مراسم و یا ورزشی 

سال تحصیالت متوسطه  اولینتحصیالت ابتدایی 

 : در مدرسه 
 و سومین سال تحصیالت متوسطه  دومین

 % و امتحانات حضورا  50در مدرسه 

 تحصیالت دانشگاهی :
یک روز در هفته حضوری و امتحانات 

 حضورا میباشد
 ابتدایی و متوسطه :

 یک روز در هفته فعالیتهای خارج از مدرسه 
 در بیرون 

کمیته مشورت  در پایان ماه آوریل ارزیابی خواهد کرد که   

آیا آموزش متوسطه  میتواند از آوایل ماه می  بطور تمام 
 وقت حضوری تشکیل شود .

 
گرایش به دورهمایی  باالست  :  بعد از  یک نفر متبال    

 در کالس ، آموزش  با فاصله  انجام شود

 مسافرت غیر ضروری توصیه نمیشود.

 
برگشت از مناطق قرمز ) خطر ( :  تست  

اجباری اولین روز  و هفتمین روز ، هفت 

 روز قرنطینه اجباری 

 
یورو جریمه   250کنترل از طرف پلیس  و 

 در صورت رعایت  نکردن 

 

 
 بزنید 

 یک  ماسک  

فاصله یک متر و نیم خود 

 را حفظ کنید
کار کردن از دور 

 استاجباری 

ترجیحا  انجام  تمرین فعالیتعای خود 

 در خارج از منزل
فضای داخلی را تهویه  

 کنید

 Wا   Setisترجمه شده توسط   


