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 ژوئن  9بعد از  
 

 

 

 دورکاری  
٪ از کل کارکنان )حداکثر 20بازگشت حضوری  یک روز در هفته  برای کارگران ، با حداکثر 

 کارگر(.  10با کمتر از  نفر برای شرکتهای متوسط  5

 

 حباب اجتماعی 
 نفر )کودکان شامل نمی شوند(.  4داخلی:   -

 نفر )با کودکان(  50در فضای باز )باغ(: حداکثر  -

 

 کافه ها و رستوران ها 
صبح  5نفر در هر میز )به استثنای اعضای یک خانه( بین ساعت  4بیرون و داخل: حداکثر 

 متر بین میزها. 1.5شب. فاصله  11:30تا 

 

 فرهنگی و مراسم
 )شامل مسابقات ورزشی حرفه ای( 

درصد از ظرفیت کل(.  همه در  75نفر )حداکثر میزان اشغال  200داخل سالن: حداکثر  -

 حالت نشسته ، با ماسک و فاصله فیزیکی.
 نفر. با ماسک و فاصله فیزیکی.  400در بیرون : حداکثر  -

 

 آموزش و مسابقات برای  ورزشکاران  غیرحرفه ای
 نفر. 50: حداکثر در داخل  -

 نفر. 100در بیرون : حداکثر  -

 

 فعالیت ها و اردوهای جوانان 
ژوئن ، حداکثر  24نفر )بدون امکان اقامت شبانه( تا  50فضای داخلی و خارجی: حداکثر 

 ژوئن.  25نفر )با یک شب اقامت( از  100

 

 فعالیت های سازمان یافته )باشگاه های ورزشی ، انجمن ها ...( 
 ژوئن. 25نفر از  100ژوئن، حداکثر  24نفر تا  50فضای داخلی و خارجی: حداکثر 

 

 عبادت، مراسم ازدواج و تشییع جنازه 
 نفر. 100در داخل : حداکثر  -

 نفر. 200در بیرون : حداکثر  -

 

 شهر بازی ، بازار قدیمی و  
 بازارهای غیر حرفه ای، بازارهای سنتی

 دوباره مجاز است )تحت همان قوانینی که برای بازارها در نظر گرفته شده است (.  
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پارک های طبیعی ، باغ وحش ، پارک های تفریحی ، زمین های بازی سرپوشیده ، 
 فعالیت های تفریحی داخل سالن ، استخرهای گرم 

 Iفضای داخلی: بازگشایی با استفاده از پروتکل تهویه. 

 

 

 عمومی ، جکوزی ، کابین بخار ، حمامسونا 
 بازگشایی

 

 سینماها ، سالن های بولینگ ، سالن های بازیهای الکترونیکی ،
 کازینوها ، آژانس های شرط بندی 

 Iفضای بازگشایی با استفاده از پروتکل تهویه.

 

 سالن های  تناسب اندام
 Iفضای بازگشایی با استفاده از پروتکل تهویه.

 

 سالن مراسم  و پذیرایی 
 نفر طبق همان شرایط هتل رستوران  50داخل سالن: حداکثر 

 

 تظاهرات ها
 نفر )تظاهرات ایستا(.  200نفر )رویدادهای پویا( یا  100حداکثر 

 

 فروش درب منزل به منزل 
 دوباره مجاز است.

 

 مشاغل جنسی 
 دوباره مجاز است. 

 شرایط اجرا  ژِوئیه  1بعد از 
 سال.  18٪ اولین دوز برای افراد باالی 60واکسیناسیون:   -

مورد بستری در بیمارستان. در بستری شدنها روند  500بخش ویژه در بیمارستان : حداکثر  -

 مطلوبی مشاهده  شود. 

 

 دورکاری
 دیگر اجباری نیست اما توصیه می شود

 

 کافه ها و رستوران ها
 میشود.آرامش های جدیدی تعریف 
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 مراکز خرید 
 پایان محدودیت های خرید کردن 

 

 آموزش و مسابقات برای ورزشکاران غیرحرفه ای
 پایان محدودیت ها 

 

 فعالیت ها و اردوهای جوانان
 نفر با امکان اقامت شبانه. 100داخل و خارج : حداکثر 

 

 فعالیت های سازمان یافته )باشگاه های ورزشی ، انجمن ها ...(
 نفر. 100داخلی و  بیرون : حداکثر 

 

 فرهنگی و مراسم
 )شامل مسابقات ورزشی حرفه ای(  

درصد از ظرفیت کل(. همه در  80نفر )حداکثر میزان اشغال  2,000داخل سالن: حداکثر  -

 حالت نشسته ، با ماسک و فاصله فیزیکی.

 نفر. با ماسک و فاصله فیزیکی. 2,500در بیرون : حداکثر  -

 

 سالن مراسم  و پذیرایی
 نفر طبق  شرایط هتل و رستوران 100داخل سالن: حداکثر 

 

 عبادت، مراسم ازدواج و تشییع جنازه
 نفر. 200در داخل : حداکثر  -

 نفر. 400در بیرون : حداکثر  -

 شرایط اجرا ژِوئیه 30بعد از 
 سال. 18% اولین دوز برای افراد باالی 70واکسیناسیون:  -

بستری در بیمارستان و چشم انداز رو به کاهش.  در  500مراقبت های ویژه: کمتر از بخش  -

 بستری شدنها روند مطلوبی مشاهده  شود.

 

 فرهنگی و مراسم
 )شامل مسابقات ورزشی حرفه ای(

درصد از ظرفیت کل(. با ماسک  100نفر )حداکثر میزان اشغال  3,000داخل سالن: حداکثر  -

 و فاصله فیزیکی.
 نفر. 5,000در بیرون : حداکثر  -

 

 نمایشگاه تجاری 
 با رعایت قوانینی که برای سایر شرکتهای ارائه دهنده کاال و خدمات تعیین شده است. 

 

 سالن مراسم  و پذیرایی
 نفر طبق  شرایط هتل و رستوران 250داخل سالن: حداکثر 
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 فعالیت ها و اردوهای جوانان
 نفر با امکان اقامت شبانه. 200 داخل و خارج : حداکثر

 

 فعالیت های سازمان یافته )باشگاه های ورزشی ، انجمن ها ...(
 نفر. 200داخلی و  بیرون : حداکثر 

  اوت 13بعد از 

 

 فرهنگی و مراسم
 )شامل مسابقات ورزشی حرفه ای(

 PCRنفر )یا پوشش واکسیناسیون کامل بعد از دو هفته ، یا تست  5000در فضای باز: بیش از 

 ساعت ، یا تست منفی آنتی ژن سریع در محل(. 72منفی کمتر از 

 سیپتامبر 1بعد از 
 

 شرایط اجرا
 سال. 18% اولین دوز برای افراد باالی 70واکسیناسیون:  -

بستری در بیمارستان. در بستری شدنها روند مطلوبی  500مراقبت های ویژه: کمتر از  -

 مشاهده  شود.

 

 فعالیت های سازمان یافته )باشگاه های ورزشی ، انجمن ها ...(
 پایان محدودیت ها

 

 فعالیت ها و اردوهای جوانان
  پایان محدودیت ها

 

 سالن مراسم  و پذیرایی
 پایان محدودیت ها

 

 فرهنگی و مراسم
 مسابقات ورزشی حرفه ای()شامل 

 داخل و خارج: تعیین می شود.

 

 شهر بازی ، بازار قدیمی و
 بازارهای غیر حرفه ای کک ، بازارهای کک

 پایان محدودیت ها

 

 عبادت، مراسم ازدواج و تشییع جنازه
 پایان محدودیت ها

 

 


