بعد از نهم ماه جون
کار از راه دور
برگشت به کار حضوری هفته یک بار هر کرامند ،با حد اکثر بیست فیصد مجموع کارمندان
(حد اکثر پنج نفر برای پی ام او های  ۱۰کارمندی )

حلقه اجتماعی
 در داخل :چهار نفر (اطفال حساب نمیشود). -درفضای باز(باغچه) :حد اکثر پنجاه نفر (با اطفال)

کافی ها و رستورانت ها
در فضای بسته و باز :حد اکثر چهار نفر در یک میز (بجز از اعضای یک خانواده) بین
ساعت صبح الی یازده و نیم شب .فاصله یک و نیم متر بین میز ها

فرهنگ و محافل
(مسابقات ورزشی با حرفه یی ها)
در داخل :حد اکثر دوصد نفر(حد تجمع  ۷۵فیصد مجموع گنجایش) .همه نشسته .همراه باماسک و فاصله فزیکی.
 -در بیرون :حد اکثر  ۴۰۰نفر  .همراه با ماسک و فاصله فزیکی.

تمرینات و مسابقات برای ورزشکاران غیر حرفی یی
در داخل :حد اکثر  ۵۰نفر.-درفضای بیرون :حد اکثر  ۱۰۰نفر

مصروفیت ها برای جوانان و کمپ ها
در داخل و فضای بیرون :حد اکثر  ۵۰نفر (بدون امکان شب گذرانی) تا تاریخ  ۲۴جون ،حد
اکثر  ۱۰۰نفر (با امکان شب گذرانی) بعد از تاریخ  ۲۵جون .

مصروفیت های برنامه ریزی شده (کلب های ورزشی ،مجتمع ها).....
داخل و فضای بیرون :حد اکثر  ۵۰نفر تا تاریخ  ۲۴جون ،حد اکثر  ۱۰۰نفر بعد از تاریخ
 ۲۵جون.

موعظه ها ،عروسی و خاکسپاری ها
در داخل :حد اکثر  ۱۰۰نفر.-در فضای بیرون :حد اکثر  ۲۰۰نفر.

نمایشگاه ها بازار های کهنه فروشی و
بازار های غیر حرفه یی و لیالمی ها
دباره اجازه داده میشود (با عین قوانین که به بازار ها تعین شده)
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پارک های طبیعی ،باغ های حیوانات ،پارک های بازی ،محالت بازی سربسته،
سرگرمی های اجتماعی داخل ،استخر های تراپیکال
داخل :باز شدن با شرایط امکان تبدیل حوا شدن.

سونا های عامه ،جاکوزی ،طاق بخار ،و حمام ها
دباره باز شدن.

سینما ،باوولین ،صالون های بازی های برقی،
کازینو ها و محالت قمار بازی
دباره باز شدن با شرایط امکان تبدیل نمودن هوا.

صالون های زیبایی اندام
دباره باز شدن با شرایط امکان تبدیل نمودن هوا.

صالون های محافل و پذیرایی
داخلـ حد اکثر  ۵۰نفر در عین شرایط که به هوریکا یا محالت غذا خوری تعین شده

تظاهرات
حد اکثر  ۱۰۰نفر (تظاهرات هماهنگ)  ۲۰۰نفر (تظاهرات ایستا)

فروش دم درب ها
دباره اجازه است

مشاغل جنسی
دباره اجازه است

بعد از تاریخ اول جوالی

شرایط تطبیق
واکسیناسیون ۶۰ :فیصد اول دوز های اول به اشخاص باالی  ۱۸سال.-مراقبت های جدی  :حد اکثر  ۵۰۰نفر در بستر مشاهده یک رون مطلوبی در بستر ها

کار از راه دور
دیگر جبری نبوده بلکه پیشنهاد میشود.

کافی ها و رستورانت ها
راحت سازی شرایط تعین خواهد شد.

مغازه ها
خطم محدودیت ها در خرید و فورش
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تمرینات و مسابقات برای ورزشکاران غیر حرفی یی
خطم محدودیت ها

مصروفیت ها برای جوانان و کمپ ها
در داخل و فضای بیرون :حد اکثر  ۱۰۰نفر  ،با امکان شب گذرانی

مصروفیت های برنامه ریزی شده (کلب های ورزشی ،مجتمع ها).....
در داخل و فضای بیرون  :حد اکثر  ۱۹۹نفر در داخل درفضای بیرون :حد اکثر  ۱۰۰نفر

فرهنگ و محافل
(مسابقات ورزشی با حرفه یی ها)
در داخل  :حد اکثر  ۲۰۰۰نفر (  ۸۰فیصد تجمع از گنجایش مجموعی محل) .همه نشسته.همراه با ماسک و فاصله فزیکی.
-فضای بیرون :حد اکثر  ۲۵۰۰نفر همه نشسته .همراه با ماسک و فاصله فزیکی.

صالون های محافل و پذیرایی
داخلـ حد اکثر  ۱۰۰نفر در عین شرایط که به هوریکا یا محالت غذا خوری تعین شده

موعظه ها ،عروسی و خاکسپاری ها
در داخل :حد اکثر  ۲۰۰نفر. -در بیرون :حد اکثر  ۴۰۰نفر .

بعد از تاریخ  ۳۰جوالی

شرایط تطبیق
واکسیناسیون ۷۰ :فیصد اول دوز های اول به اشخاص باالی  ۱۸سال.مراقبت های جدی :زیر  ۵۰۰نفر در بستر با پیش بینی کم شدن مشاهده یک روند مطلوبیدر بستر ها

فرهنگ و محافل
(مسابقات ورزشی با حرفه یی ها)
در داخل :حد اکثر  ۳۰۰۰نفر (فیصدی تجمع صد فیصد از مجموع گنجایش محل) همه نشسته.همراه با ماسک و فاصله فزیکی.
-فضای بیرون :حد اکثر  ۵۰۰۰نفر

نمایشگاه های تجارتی
با احترام به عین قوانین که برای دیگر شرکت ها و ادارات که سرویس ارایه میکنند

صالون های محافل و پذیرایی
داخلـ حد اکثر  ۲۵۰نفر در عین شرایط که به هوریکا یا محالت غذا خوری تعین شده

مصروفیت ها برای جوانان و کمپ ها
در داخل و فضای بیرون :حد اکثر  ۲۰۰نفر  ،با امکان شب گذرانی
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مصروفیت های برنامه ریزی شده (کلب های ورزشی ،مجتمع ها).....
داخل و فضای بیرون  :حد اکثر  ۲۰۰نفر

بعد از تاریخ  ۱۳اوگست
فرهنگ و محافل
(مسابقات ورزشی با حرفه یی ها)
فضای بیرون  :بیشتر از  ۵۰۰۰نفر (ویا در بر گیری واکسین شده های اضافه تر از دو هفته
 ،و یا معاینه پی سی آر منفی کمتر از  ۷۲ساعت  ،و معاینه منفی در محل)

بعد از تاریخ اول سپتامبر

شرایط تطبیق
واکسیناسیون ۷۰ :فیصد اول دوز های اول به اشخاص باالی  ۱۸سال.-مراقبت های جدی  :حد اکثر  ۵۰۰نفر در بستر مشاهده یک روند مطلوبی در بستر ها

مصروفیت های برنامه ریزی شده (کلب های ورزشی ،مجتمع ها).....
خطم محدودیت ها

مصروفیت ها برای جوانان و کمپ ها
خطم محدودیت ها

صالون های محافل و پذیرایی
خطم محدودیت ها

فرهنگ و محافل
(مسابقات ورزشی با حرفه یی ها)
داخل و فضای باز تعین خواهد شد

نمایشگاه ها بازار های کهنه فروشی و
بازار های غیر حرفه یی و لیالمی ها
خطم محدودیت ها

موعظه ها ،عروسی و خاکسپاری ها
خطم محدودیت ها
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