انتشار عفونت را در جا های فعالیت های تفریحی و فرهنگی کاهش بدهید
نظر به قانون موقت کووید ـ  19موسسات مکلف می باشند تا فعالیت های شان را به گونۀ راه اندازی کنند که از ازدحام جلوگیری
شود و این که مردم بتوانند از نظر محافظت در برابر عفونت ،با همدیگر فاصلۀ ایمنی داشته باشند.
تدابیر دیگر که موسسه برای محافظت در برابر عفونت
انجام داده است را به شکل تحریری ثبت نمایید.
از تدابیر اتخاذ شده برای محافظت در برابر عفونت،
پیروی نمایید.

شما که فعالیت در ورزشگاه ها و سالون های ورزشی،
سالون های شنا ،موزیم ها ،نمایشگاه های هنری،
پارک های تفریحی ،باغ وحش ها ،پارک های تفریحی
موضوعی و یا تاسیسات مشابه را پیش می برید ،باید:

اطمینان حاصل نمایید تا کارمندان معلومات کاقی در مورد
تدابیر حفظ الحصه برای جلوگیری از عفونت را دریافت نمایند.

تعداد مشتریان یا دیگر بازدیدکننده ها را طوری محدود
بسازید که از نگاۀ مصئونیت در برابر عفونت ،ایمن باشد.

در مورد توصیه های ویژۀ ادارۀ صحت عامه و داکتران
محلی محافظت از امراض عفونتی ،خود را مطلع نگهداریید.

تعداد حداکثر مشتریان یا بازدیدکنندگان که می توانند در
داخل سالون سرپوشیدۀ فعالیت یا در داخل یک ساحۀ فعالیت
حضور داشته باشند را شمار کنید

شمارش تعداد حداکثر
تعداد حداکثر(افراد) برای سالون شنا ،ورزشگاه یا سالون
ورزشی ،موزیم یا نمایشگاۀ هنری باید طوری شمار شود که
هر مشتری یا بازدیدکننده در داخل هر بخش جداگانه در سالون
های سرپوشیده باید بتواند حداقل  10متر مربع از ساحۀ موجود
را در اختیار داشته باشد .برای مجموع ساحۀ فعالیت هرگز نباید
تعداد حداکثر از  500نفر تجاوز نماید.
شمارش تعداد حداکثر (بازدید کننده ها) برای پارک های
تفریحی ،باغ وحش ها ،پارک های تفریحی موضوعی یا هم جا
های مشابه باید در عوض طوری صورت بگیرد که هر بازدید
کننده بتواند در داخل ساحۀ تاسیسات ،حداقل  20متر مربع از
ساحۀ موجود را در اختیار داشته باشد.
دستگاۀ Tivoliیا جاذبه های مشابه باید برای جلوگیری از
ازدحام در آنها اقدامات را اتخاذ نمایند.
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اطمینان حاصل نمایید که تعداد(افراد) حتی برای هر بخش
جداگانه نیز از تعداد حداکثر بیشتر نشود.
تعداد حداکثر و نحوۀ شمارش ،حتی برای هر بخش
جداگانه را نیز به شکل کتبی ثبت کنید.
برای سالون های فعالیت و همچنان ساحۀ تاسیسات،حد
اکثر تعداد را به یک شکل واضح و روشن مشخص بسازید،
حتی برای هر بخش جداگانه نیز.
سالون های فعالیت در فضا سرپوشیده و همچنان مناطق
و ساحات در فضا باز باید طوری طراحی شود تا از ازدحام
جلوگیری صورت گرفته و بازدید کننده ها بتوانند از نظر
محافظت در برابر عفونت دارای یک فاصلۀ مصئون از یکدیگر
باشند.
راه های ورودی و خروجی به سالون های فعالیت در فضا
سر پوشیده و همچنان مناطق و ساحات در فضا باز باید طوری
طراحی شود که از ازدحام جلوگیری صورت بگیرد.
در این مورد که چگونه می توان از انتشار عفونت
جلوگیری کرد به مشتریان و بازدیدکننده ها معلومات بدهید.
امکانات برای شستن دست ها با صابون و آب و یا
هم استفاده از مواد ضد عفونی کننده برای دست ها را برای
مشتریان و مراجعه کنندگان عرضه نمایید.

این معلومات به تاریخ  2021-03-25نشر شده است .شما خود مسئول می باشید تا در مورد مقررات که اعتبار دارد خود را آگاه نگهدارید .این
معلومات مختصری است در مورد آنچه که قانون موقت کووید ـ  19می تواند برای افراد که فعالیت های فرهنگی و تفریحی را انجام می دهند ،در
بر داشته باشد .توجه داشته باشید که قوانین ،مصوبات و مقررات تصویب شدۀ قبلی و همچنان مشورت های همگانی در مورد کاهش انتشار عفونت،
همچنان اعتبار دارد.
َ
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