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خطر را ارزیابی کنیدخطر را ارزیابی کنیدخطر را ارزیابی کنیدخطر را ارزیابی کنید

عوامل خطر را درک کنیدعوامل خطر را درک کنیدعوامل خطر را درک کنیدعوامل خطر را درک کنید

خطر کمخطر کمخطر کمخطر کم خطر متوسطخطر متوسطخطر متوسطخطر متوسط خطر باالخطر باالخطر باالخطر باال

�اس نزدیک

 در صورت احساس بی�ری، در خانه

.�انید و از دیگران دور شوید

 توصیه های مرکز بهداشت عمومی

 .محلی را دنبال کنید

 با یک دایره اجت�عی کوچک و

.مداوم  بگردید

 تنها ماندن در خانه با افرادی که با

ش� در یک خانه زندگی می کنند

در فضای باز با افراد خانه

یا حباب اجت�عی 

 در فضای باز با حفظ فاصله

جس�نی

 در فضای باز/رسپوشیده

 به مدت زمان کوتاه

 در فضای رسپوشیده با گروه

بزرگ به مدت زمان طوالنی

 در فضای باز/رسپوشیده شلوغ و

به مدت زمان طوالنی

دریافت نامه و بسته های پستی

 خرید مواد غذایی و مغاره های

 خرده فروشی با رعایت اقدامات

 مرکز بهداشت عمومی

کمپ کردن

 رانندگی خودرو (تنهای یا با

 افرادی که با ش� در یک خانه

.(زندگی می کنند

رف¬ به پیاده روی

 کباب درست کردن در حیاط

 پشتی با افرادی که در ‘حباب’

.�اس های اتان هستند

سفارش غذا از رستوران

 پارک های محلی و فضای باز و

سواحل

 دویدن/کوهپی�یی/دوچرخه

 سواری به تنهایی یا با فاصله از

دیگران

 پیک نیک با رعایت فاصله

اجت�عی

 انجام ورزش های "فاصله دار" در

(فضای باز (تنیس/گلف

آرایشگاه/ سل�نی

 وقت مالقات پزشکی/بهداشتی/
دندان پزشکی

 هتل/ اقامت گاه تخت و صبحانه
[BnB]

 تاکسی/ استفاده مشرتک از
خودرو

کار در دفرت

 بازی در ساختارهای مخصوص
 بازی

سالن سین�

رستوران در فضای باز / پاسیو

مدرسه/کمپ/مهدکودک

استخر عمومی

مراکز خرید/ موزه ها/گالری ها

عروسی ها و مجالس ختم

بازدید کردن در منزِل افراد مسن
  تر یا افراد خانواده/دوستانی که

در معرض خطرند

بارها و کلوپ های شبانه

باشگاه ّهای بدنسازی و سالن های ورزشی

 کشتی های تفریحی و اسرتاحتگاه ها
[resorts]

بغل کردن، بوسیدن یا دست دادن

گرده�یی های بزرگ مذهبی/فرهنگی

 �اشای رویدادهای ورزشی در میدان های
مسابقه و ورزشگاه ها

کازینوها

 وسایط نقلیه عمومی شلوغ
(اتوبوس، مرتو)

 رستوران ها و بوفه های رسپوشیده و
شلوغ

شهربازی ها

 ورزش های با �اس زیاد و تجهیزات
(مشرتک (فوتبال/بسکتبال

کنفرانس ها

 کنرست های موسیقی، یا مکان هایی که
مردم آواز می خوانند یا فریاد می زنند

فعالیت های جنسی با افراد جدید

مه�نی  در مکان های رسپوشیده

مکان های شلوغ فضاهای بسته

FARSI / FARSI

 ريغ تاماَّمكلل نيرخآلاو تنأ كمادختساو ،يدسجلا دعابتلا ىلع كتردق ىلع ًءانب رطاخملا تايوتسم فلتخت دق
 ةلثمألا ضعب هاندأ درت  .ربكأ لكشب رطاخملا ليلقتل ناكملا وأ ةأشنملا يف ةعوضوملا طباوضلاو ،ةيبطلا
 ةماعلا ةحصلا ريبادت عابتا متي ناك اذإ ام ىلع دمتعت اهنكلو ةريبكلاو ةطسوتملاو ةريغصلا رطاخملا ىلع

 نكامألا يف ءرملا اهيضمي يتلا ضرعتلا ةرتف لوطبو ،ةقلغملا نكامألاب رطخلا ىوتسم قلعتي  .ال مأ ةبسانملا
.(لاعسلاو ،ءانغلاو ،خارصلا) ريفزلا ءاوه مخزو ،ماحدزالا ىدمو ،ةقلغملا

بیرون می روید؟ با رعایت ایمنی بروید.

اقدامات شام مهم است. 
برای حفظ ایمنی خود و دیگران، آگاهانه انتخاب کنید.

با توجه به توانایی اتان در حفظ فاصله جسامنی، استفاده از  ماسک  غیر پزشکی توسط شام و دیگران، و کنرتل های 
موجود در محل استقرار یا محیط جهت کاهش بیشرت خطر، ممکن است میزان خطر متفاوت باشد. برخی از منونه های 

خطر کم، متوسط و باال در زیر آورده شده، با این حال بستگی به این دارد که آیا اقدامات مرکز بهداشت عمومی به 
طور مناسب رعایت می شود یا خیر. فضاهای بسته، مدت طوالنی در معرض قرار داشنت، شلوغی، بازدم تنفسی تأکیدی 

)فریاد زدن، آواز خواندن، رسفه کردن(، میزان خطر در معرض قرار گرفنت را به شدت تحت تأثیر می گذارد.

اجتناب کنید:

همواره:

کمک کنید تا گسرتش 
را محدود کنیم.

Covid Alertاپلیکیشن                  را دانلود کنید.


