Հունիսի 9-ից ՝
Հեռավար աշխատանք
Յուրաքանչյուր աշխատող կարող է շաբաթական մեկ օր
վերսկսել
աշխատանքը
աշխատավայրում,
ընդհանուր
աշխատակազմի առավելագույնը 20%-ը (առավելագույնը 5 հոգի՝
10-ից
պակաս
աշխատող
ունեցող
Փոքր
և Միջին
Ձեռնարկությունների համար):

Սոցիալական խումբ
Փակ տարածքում 4 անձ (երեխաները ներառված չեն):
- Բացօթյա տարածք (պարտեզ). առավելագույնը 50 մարդ
(ներառյալ երեխաները)

Սրճարաններ և ռեստորաններ
Բացօթյա, ինչպես նաև փակ տարածքում. առավելագույնը 4
մարդ մեկ սեղանի շուրջ (բացառությամբ նույն տան անդամների)
առավոտյան
ժամը
5:00-ից
23:30-ն
ընկած
ժամանակահատվածում:
Սեղանների
միջև
1,5մ
հեռավորություն:

Մշակույթ և իրադարձություններ
(ներառյալ պրոֆեսիոնալ սպորտային մրցումները)
- Փակ տարածք՝ առավելագույնը 200 մարդ (ընդհանուր
տարածքի չափի առավելագույնը 75% -ի զբաղվածություն):
Բոլորը նստած, շնչառական
դիմակով և ֆիզիկական
հեռավորության պահպանմամբ:
- Բացօթյա տարածք ՝ առավելագույնը 400 մարդ: Շնչառական
դիմակով և ֆիզիկական հեռավորության պահպանմամբ:

Ոչ պրոֆեսիոնալ մարզիկների մարզումներ և
մրցումներ
- Փակ տարածք ՝ առավելագույնը 50 մարդ:
- Բացօթյա տարածք ՝ առավելագույնը 100 մարդ:

Միջոցառումներ երիտասարդների համար և
ճամբարներ
Բացօթյա, ինչպես նաև փակ տարածքում. առավելագույնը 50
մարդ (առանց գիշերելու հնարավորության) մինչև հունիսի 24-ը,
առավելագույնը 100 մարդ (գիշերելու հնարավորությամբ)
`հունիսի 25-ից:

Կազմակերպված գործունեություն (մարզական
ակումբներ, ասոցիացիաներ ...)
Բացօթյա, ինչպես նաև փակ տարածքում. մինչև հունիսի 24-ը՝
առավելագույնը 50 մարդ, հունիսի 25-ից՝ առավելագույնը 100
մարդ:

EDITEUR RESPONSABLE : DANIEL MARTIN

1

Երկրպագություն, հարսանիքներ և
հուղարկավորություն
- Փակ տարածք ՝ առավելագույնը 100 մարդ:
- Բացօթյա տարածք ՝ առավելագույնը 200 մարդ:

Տոնավաճառներ, հնությունների առք ու վաճառք և
ոչ պրոֆեսիոնալ հնավաճառների շուկաներ,
էժանացած ապրանքների վաճառք
Կրկին լիազորված են (շուկաների համար սահմանված նույն
կանոնների համաձայն):

Բուսաբանական այգիներ, կենդանաբանական
այգիներ, զվարճանքի պուրակեր,
խաղահրապարակներ փակ տարածքներում,
հանգստի գործունեություն փակ տարածքներում,
արևադարձային լողավազաններ
Փակ տարածք՝ վերաբացում օդափոխության արձանագրության
պայմանով:

Հանրային սաունաներ, ջակուզիներ,
շոգեբաղնիքներ, համամներ
Վերաբացում

Կինոթատրոններ, բոուլինգ, էլեկտրոնային խաղերի
կենտրոններ
խաղատներ, խաղադրույքների գործակալություններ
Վերաբացում՝ օդափոխության արձանագրության պայմանով

Ֆիթնես սրահներ
Վերաբացում՝ օդափոխության արձանագրության պայմանով

Խնջույքների և ընդունելությունների համար
նախատեսված սրահ
Փակ տարածք ՝ առավելագույնը 50 մարդ, սրճարանային և
ռեստորանային համակարգի համար սահմանված նույն
կանոնների համաձայն:

Ցույցեր
Առավելագույնը 100 մարդ (դինամիկ ցույցերի դեպքում) կամ 200
մարդ (ստատիկ ցույցերի դեպքում):

Դռնից դուռ վաճառքի կազմակերպում
Կրկին լիազորված է:

Մարմնավաճառություն
Կրկին լիազորված է:
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Հուլիսի 1-ից ՝

Իրագործման պայմաններ
- Պատվաստում: 18 տարեկանից բարձր անձանց 60% -ը ստացել
է պատվաստման առաջին դոզան :
- Ինտենսիվ թերապիա. Առավելագույնը 500 հոսպիտալացում:
Հոսպիտալացումներում նկատելի բարենպաստ միտում:

Հեռավար աշխատանք
Այլևս պարտադիր չէ, բայց խորհուրդ է տրվում:

Սրճարաններ և ռեստորաններ
Սահմանվելիք նոր մեղմացումներ:

Խանութներ
Գնումներ
կատարելու
պայմաններին
սահմանափակումների ավարտ:

վերաբերող

Ոչ պրոֆեսիոնալ մարզիկների մարզումներ և
մրցումներ
Սահմանափակումների ավարտ:

Միջոցառումներ երիտասարդների համար և
ճամբարներ
Բացօթյա, ինչպես նաև փակ տարածքում. առավելագույնը 100
մարդ `գիշերելու հնարավորությամբ

Կազմակերպված գործունեություն (մարզական
ակումբներ, ասոցիացիաներ ...)
Փակ, ինրպես նաև բացօթյա տարածք ՝ առավելագույնը 100
մարդ:

Մշակույթ և իրադարձություններ
(ներառյալ պրոֆեսիոնալ սպորտային մրցումները)
- Փակ տարածք՝ առավելագույնը 2,000 մարդ (ընդհանուր
տարածքի չափի առավելագույնը 80% -ի զբաղվածություն):
Բոլորը նստած, շնչառական
դիմակով և ֆիզիկական
հեռավորության պահպանմամբ:
- Բացօթյա տարածք ՝ առավելագույնը 2,500 մարդ: Շնչառական
դիմակով և ֆիզիկական հեռավորության պահպանմամբ:

Խնջույքների և ընդունելությունների համար
նախատեսված սրահ
Փակ տարածք ՝ առավելագույնը 100 մարդ նույն պայմաններում,
ինչ սրճարանային և ռեստորանային համակարգը:

Երկրպագություն, հարսանիքներ և
հուղարկավորություն
- Փակ տարածք ՝ առավելագույնը 200 մարդ:
- Բացօթյա տարածք ՝ առավելագույնը 400 մարդ:

Հուլիսի 30-ից ՝
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Իրագործման պայմաններ
- Պատվաստում: 18 տարեկանից բարձր անձանց 70% -ը ստացել
է պատվաստման առաջին դոզան :
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- Ինտենսիվ թերապիա՝ 500-ից պակաս հոսպիտալացում և
նվազող
հեռանկար:
Հոսպիտալացումներում
նկատելի
բարենպաստ միտում:

Մշակութային իրադարձությունների
(ներառյալ պրոֆեսիոնալ սպորտային մրցումները)
- Փակ տարածք՝ առավելագույնը 3,000 մարդ (ընդհանուր
տարածքի չափի առավելագույնը 100% -ի զբաղվածություն):
Շնչառական
դիմակով
և
ֆիզիկական
հեռավորության
պահպանմամբ:
- Բացօթյա տարածք ՝ առավելագույնը 5,000 մարդ:

Առևտրի տոնավաճառներ
Ապրանքներ
և
ընկերությունների
համապատասխան:

ծառայություններ
մատուցող
այլ
համար
սահմանված
կանոններին

Խնջույքների և ընդունելությունների համար
նախատեսված սրահ
Փակ տարածք ՝ առավելագույնը 250 մարդ նույն պայմաններում,
ինչ սրճարանային և ռեստորանային համակարգը:

Միջոցառումներ երիտասարդների համար և
ճամբարներ
Բացօթյա, ինչպես նաև փակ տարածքում. առավելագույնը 200
մարդ `գիշերելու հնարավորությամբ

Կազմակերպված գործունեություն (մարզական
ակումբներ, ասոցիացիաներ ...)
Փակ, ինրպես նաև բացօթյա տարածք ՝ առավելագույնը 200
մարդ:

Օգոստոսի 13-ից ՝
Մշակութային իրադարձությունների
(ներառյալ պրոֆեսիոնալ սպորտային մրցումները)
Բացօթյա տարածքում ՝ ավելի քան 5000 մարդ (կամ ավելի քան
երկու շաբաթ առաջ արված պատվաստումների ամբողջական
ծածկույթ, կամ բացասական PCR թեստ ՝ 72 ժամից պակաս, կամ
բացասական արագ անտիգենի թեստ՝ տեղում):

Սեպտեմբերի 1-ից ՝

Իրագործման պայմաններ
- Պատվաստում: 18 տարեկանից բարձր անձանց 70% -ը ստացել
է պատվաստման առաջին դոզան :
- Ինտենսիվ թերապիա. առավելագույնը 500 հոսպիտալացում:
Հոսպիտալացումներում նկատելի բարենպաստ միտում:

Կազմակերպված գործունեություն (մարզական
ակումբներ, ասոցիացիաներ ...)
Սահմանափակումների ավարտ:

Միջոցառումներ երիտասարդների համար և
ճամբարներ
Սահմանափակումների ավարտ:
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Խնջույքների և ընդունելությունների համար
նախատեսված սրահ
Սահմանափակումների ավարտ:

Մշակութային իրադարձությունների
(ներառյալ պրոֆեսիոնալ սպորտային մրցումները)
Բացօթյա և փակ տարածք՝ որոշվելիք:

Տոնավաճառներ, հնությունների առք ու վաճառք և
ոչ պրոֆեսիոնալ հնավաճառների շուկաներ,
էժանացած ապրանքների վաճառք
Սահմանափակումների ավարտ:

Երկրպագություն, հարսանիքներ և
հուղարկավորություն
Սահմանափակումների ավարտ:
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