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9-г1а июнехь дуьна 
 

 

 

Ц1ахь беш болу болх (télétravail) 
Балхахь, к1ирнахь цхьан де, моссо белхалойха уггара дукха 20% (уггара 

дукха 5 адам жима предприятешкахь, иштта 10 белхло юккъера йолу 
предприятешкахь). 

 

Социалан лоппаг 
-Чохь: 4 адам (бераш юкъа ца бог1у) 

-Арахула (бешахь): уггара дукха 50 адам (бераш юкъа дог1у) 

 

Кафеш а ресторанаш  
Арахь а чохь а: уггарра дукха 4 адам цхьан истол т1ехь хижан (цхьан 

х1усамера боцу) 1уьран 5 делча, буьсан 11-чу ах даланцала. Истолашна 
юкъахь лара еза 1,5 метр меттиг. 

 

Культура а хилларгш а 
(профессионалан спортан къийсамаш, юкъа бог1у) 

-Чохь: уггара дукха 200 адам (уггара дукха 75% меттиг схьалаьцна) Беригге 
хиьна 1ан беза, маскаш хила еза, юкъа меттиг а кхобуш.  

-Арахь: уггара дукха 400 адам. Маскаш а лелош, юкъа меттиг а кхобуш.  

 

Тренировкаш а профессионалан йоцу спортан къийсамаш а 
-Чохь: уггара дукха 50 адам. 

-Арахь: уггара дукха 100 адам. 

 

Къонахий г1уллакхаш а лагерш а 
Чохь а арахь а: уггара дукха 50 адам (буьса яккха таро йоцуш) 24-г1а июнь 

кхачанцалла, 25 июнехь дуьна уггара дукха 100 адам (буьса якхха таро а 
йолуш). 

 

Кечаме долу г1уллакхаш (спортан клубаш а, ассоциациш а...) 
Чохь а арахь а: уггара дукха 50 адам 24 июнь кхачанцала, уггара дукха 100 

адам 25 июнехь дуьна. 

 

Дин а, зуд ялор а таг д1аволлар а 
-Чохь: уггара дукха 100 адам. 

-Арахь: уггара дукха 200 адам. 

 

Ярмаркаш а, бракант базараш а,  
профессиолан йоцу бракантан базарш а, йорах йолу базарш а  

Юха мага до (базаршкахь санна цхьатерра хуьлу бакъонаш).  
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1аламан паркаш, дийнатин бешанш, атракционан паркаш, 
ловзуш йолу д1акъовлина йолу меттигаш, самукъадолуш йолу 

мероприятиш, тропичискин басейнаш  
Чохь: юха д1айоьллу вентилаьцин протоколаца.  

 

 

Саунаш, жакузиш, 1аь тухуш йолу кабинаш, хаммамаш 
Юха д1айоьллу  

 

Кинош, боулингш, электроникан ловзарш, 
казинош, парижан агенталлаш 

Юха д1айоьллу вентилаьцин протоколаца. 

 

Фитнес залаш 
Юха д1айоьллу вентилаьцин протоколаца. 

 

Синкъерам чоьнаш а т1елацарш а 
Чохь: уггара дукха 50 адам, хорекин (horeca) хьолашца санна. 

 

Манифестациш 
Уггара дукха 100 адам (динамикан манифистациш), я 200 адам 
(статистикан манифестациш). 

 

Наь1арехь йохкар лелор 
Юха мага до 

 

Ойхьайзаллин меттигаш  
Юха мага до 

1-г1а июлехь дуьна Хьолаш д1ах1отто 
-Прививкаш: Хьалхара 60% доза, 18 шо сов даьлла болучаьрна. 

-Интесиван терапи: уггара дукха 500 адам, госпитализаци чохь. Хьожаш 
хила госпитализацин аьтто болу динамикаха.  

 

Ц1ахь беш болу болх (télétravail) 
Т1ебиллам д1абоккху, амма хьоьху. 

 

Кафеш а ресторанаш 
К1аддар керла даккха, т1аьхьо къастор ду. 
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Туькнаш 
Х1уманаш йохкаран хоттина долу доза д1адоккху.  

 

Тренировкаш а профессионалан йоцу спортан къийсамш 
Дехкарш д1адоху. 

 

Къонахий г1уллакхаш а лагерш а 
Чохь а арахь: уггара 100 адам, буьса яккха таронца.  

 

Кечаме долу г1уллакхаш (спортан клубаш а, ассоциациш а...) 
Чохь а арахь а: уггара дукха 100 адам. 

 

Культура а хилларгш а 
  (профессионалан спортан къийсамаш юкъа бог1у) 
-Чохь: уггара дукха 2,000 эзар адам (уггара дукха 80% меттиг схьалаьцна). 
Беригге хиьна 1ан беза, маскаш хила еза, юкъа меттиг а кхобуш. 

-Арахь: уггара дукха 2,500 адам. Маскаш а лелош, юкъа меттиг а кхобуш.  

 

Синкъерам чоьнаш а т1елацарш а 
Чохь: уггара дукха 100 адам, хорекин (horeca) хьолашца  санна.  

 

Дин а, зуд ялор а таг д1аволлар а 
-Чохь: уггара дукха 200 адам. 

-Арахь: уггара дукха 400 адам. 

30-г1а июлехь дуьна Хьолаш д1ах1отто 
-Прививкаш: Хьалхара 70% доза, 18 шо сов даьлла болучаьрна.  

-Интесиван терапи:  госпитализаци чохь 500 уггара к1еззиг, перспектива 
лахара елахь. Хьожуш хила, госпитализацин аьтто болуш йолу 
динамикаха. 

 

Культура а хилларгш а 
(профессионалан спортан къийсамаш юкъа бог1у) 

-Чохь: уггара дукха 3,000 адам (уггара дукха 100 меттиг схьалаьцна) 
Маскаш а лелош, юкъа меттиг а кхобуш. 
-Арахь: уггара дукха 5,000 адам. 

 

Ярмаркаш 
Кхин йолу компанишна санна лела бакъонаш. 

 

Синкъерам чоьнаш а т1елацарш а 
Чохь: уггара дукха 250 адам, хорекин  (horeca) хьолашца санна.  
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Къонахий г1уллакхаш а лагерш а 
Чохь а арахь: уггара 200 адам, буьса яккха таронца.  

 

Кечаме долу г1уллакхаш (спортан клубаш а, ассоциациш а...) 
Чохь Арахь: уггара дукха 200 адам. 

13-г1а августехь 

дуьна 

 

 

Культура а хилларгш а 
(профессионалан спортан къийсамаш юкъа бог1у) 

Арахь: 5 000 эзар сов адам (я массаьра прививка йина шиъ к1ир хила деза, 
я мел к1еззига 72 сахьт хила деза PCR олуш йолу негативан тест йина, я 

сихонца йолу антигенан тест ян еза). 

1-г1а сентябрехь 
дуьна 

 

Хьолаш д1ахоттор 
-Прививкаш: Хьалхара 70% доза, 18 шо сов даьлла болучаьрна.  

-Интесиван терапи: уггара 500 госпитализаци чохь. Хьожуш хила 
госпитализацин аьтто болуш йолу динамикаха.  

 

Кечаме долу г1уллакхаш (спортан клубаш а, ассоциациш а...) 
Дехкарш д1адоху. 

 

Къонахий г1уллакхаш а лагерш а 
Дехкарш д1адоху.  

 

Синкъерам чоьнаш а т1елацарш а 
Дехкарш д1адоху. 

 

Культура а хилларгш а 
(профессионалан спортан къийсамаш юкъа бог1у) 

Чохь а арахь а: къастар 

 

Ярмаркаш а, бракант базараш а, 

профессиолан йоцу бракантан базарш а, йорах йолу базарш а  
Дехкарш д1адоху. 

 

Дин а, зуд ялор а таг д1аволлар а 
Дехкарш д1адоху. 

 

 


