
برگزاری محدود برخی از  ها یابازگشایی برخی مکان با توجه به تصمیم این انجمن به رسانی:فرم آگاهی

در  به مکان بروند یا خواهندو رعایت توسط افرادی که می ایی ها موارد زیر جهت آگاهیگردهم

ر اجتماعی ه مسوولیت فردی و . توجه دقیق به هرکدام از این موارددشواعالم می ایی شرکت کنندگردهم

 ت:فرد اس

  :اییگردهم رفتن به مکان/ پیش از

نام هرکدام از  انجام شود. نویسینام ایی،در گردهم تباید برای شرک ا توجه به محدود بودن فضا،ب -1

 ماعال نبرگزارکنندگا/نمسووال به باید( ... شده است )تلفن، ایمل و به روشی که مشخص نکنندگاشرکت

  پذیر نیست.امکان از پیشنویسی نامبدون  یایبه مکان/گردهم دورو .شوده تگرف نویسینامو پاسخ  شود

و درصورتی که پاسخ به  دپاسخ بدهی را استبا دقت فرم ارزشیابی که به پیوست  نویسینام یش ازپ -2

  خودداری کنید. نویسینام بود از «لهب»  5تا 3 و« خیر»  2و 1 یهایکی از پرسش

و نیز فرم  رعایت شرایط این نوشته یهمهکنند باید می نویسینامکه  خانواده دافرا تکرای تکب -3

  شود. هبه طور جداگانه پاسخ داد خودارزشیابی

این  نویسینامرصورتی که به دالیل پزشکی امکان داشتن ماسک به صورت را ندارید، در جریان د -4

ایی را برای این ایی محل ویژهمکان/گردهمر ن/برگزارکنندگان برسانید تا دمسووال موضوع را به آگاهی

  انجام شود. رسانی الزم در این بارهدر نظر بگیرند و تدارکات و آگاهی

این موضوع  نویسیناماید. در جریان رصورتی که به دالیل پزشکی امکان واکسینه شدن را نداشتهد -5

ایی باید از ورود به مکان/گردهم شبرسانید. در این صورت پی ن/برگزارکنندگانرا به آگاهی مسووال

  داشته باشید. ساعت قبل باشد را با خود 24 که مربوط به حداکثر 19د منفی کووی نتیجه تست

  ایی:گردهم کان/رفتن به م در روز

صورت تمامی نکات تا حد امکان از وسیله نقلیه شخصی استفاده کنید و درهر نکامرای رسیدن به ب -1

  اجتماعی، عدم لمس صورت و داشتن ماسک( را رعایت کنید. عمده رعایت فاصلهوربهداشتی )به ط

 و دپاسخ بدهی دوباره را استارزشیابی که به پیوست دخو یش از خروج از خانه با دقت فرمپ -2

 هاز رفتن ب بود «هلب»  5تا 3 و« خیر»  2و 1 یهابه یکی از پرسش خدرصورتی که پاس

  اری کنید.خودد یایکان/گردهمم

 :اییپیش از ورود به مکان/گردهم

 ماسک را به صورت داشته باشید و فاصله اجتماعی را با افراد دیگر حفظ کنید. با نمکا ا رسیدن بهب -1

  را داشته باشید. کمال همکاری نن/برگزارکنندگامسووال

رین حالت برنامه را در زمان حضور داشته باشید تا بتوان در بهت نمکا یم ساعت پیش از برنامه درن -2

  را انجام داد. از ورود و مراحل پیش دمشخص شده شروع کر

و  یدرستهب نن/برگزارکنندگامسووال یبا رعایت فاصله اجتماعی به پرسش ها نکامپیش از ورود به  -3

  دانید پاسخ بدهید.در حدی که می

ایی شرکت کنند و از سوی دیگر گردهم/محل افراد در همه خواهند کهمی نن/برگزارکنندگاسووالم -4

ممکن حفظ شود، درصورتی که به تشخیص آنها امکان ورود به  ن حدیسالمتی شما و دیگران به بهتر

  محل را ندارید، با آنها همکاری کنید و از ورود به محل خودداری کنید.

 دگی و شماره تماس خود را باید به، نام و نام خانوایایکان/گردهممر مرحله آخر و پیش از ورود به د -5

در صورتی که به  بعدا خصات تماس به این منظور است کهشم بدهید. این نن/برگزارکنندگامسووال



 ،دبه پزشک مراجعه کنن دافرا الزم است که نن/برگزارکنندگامسووال تشخیص

وز پس از ر  14مدت رسانی شود. مشخصات فردی شما بهقرنطینه کنند یا تست بدهند، به آنها آگاهی

شما متعهد  ،سواهد بود و درصورت تماخ نن/برگزارکنندگامسووال ایی در اختیاربرگزاری گردهم

  نگهداری نخواهد شد. مشخصات شما پس از این تاریخ ها توجه کنید.د که به توصیهیوشمی

مکان یا محل  دقت کنید. های مربوط به جهت حرکت یا نشستنایی به عالمتگردهم/کانما ورود به ب -6

گذاری شده است. تا حد امکان در طول برنامه متر( نشانه 2)اجتماعی  استقرار/نشستن براساس فاصله

  تالش کنید که کمترین جابجایی را داشته باشید.

 ،یایبا افراد دیگر در تمام مدت رعایت کنید و در تمامی مدت گردهم امتر( ر 2) اصله اجتماعیف -7

حد امکان از لمس صورت و ماسک با دست خودداری کنید.  رت داشته باشید و تاوود را به صماسک خ

کنید که از ابتدا ماسک  های جلوگیری از انتقال ویروس است. تالشفاصله اجتماعی یکی از بهترین راه

ه نیاز به درصورتی ک را به طور درست و به صورتی که بینی و دهان را تا چانه بپوشاند داشته باشید.

های خود را با مواد داشتید، ابتدا در فاصله مناسب با دیگران قرار بگیرید، دست اشتن ماسکدبر

بگیرید و کامل بردارید و در محلی مناسب  هادضدعفونی تمییز کنید، ماسک را به طور کامل از محل بن

  قرار دهید. قرار دادن ماسک در زیر چانه راه حل مناسبی نیست.

شرت عادی برای احوالپرسی یا خداحافظی یا گرفتن عکس دسته جمعی اداب معآ هر نوعز ا -8

  خودداری نمایید.

برای مواردی مانند کاله برای  وسایل شخصی خود را به همراه داشته باشید. از جمله ا حد امکانت -9

  . و .. ی، کتاب اوستا یا اگربتیخوان اوستا

  هشدارهای عمومی:

شرکت در  ورود به مکان و ارزشیابی، خود واردی که در باال آمده است و نیز فرما توجه به مب -1

  تمامی مسوولیت آن نیز برعهده خود فرد خواهد بود. گردهم ایی داوطلبانه و به خواست فرد است و

تال شدن بروز( در صورت م 14وجه داشته باشید که واکسینه شدن کامل )دریافت دو دوز و گذشتنت -2

های دیگر فرد نیز بستگی دارد. که البته به شرایط فرد و نیز بیماری کندشدت بیماری را کمتر میفرد 

توانید از ریسک این حدی که می اشتی تا های بهدتواند مبتال شود یا ناقل باشد. با رعایت شیوهپس فرد می

  بیماری و انتقال آن بکاهید.

شود رگزار میبازگشایی/بایی با توجه به شرایط محلی و کنونی گردهم/کانم وجه داشته باشید که اینت -3

 ها یا برگزاریبازگشایی مکان عمومی نیست. برای آگاهی از شرایطو الزاما دستورالعملی به طور

  بهداشت مراجعه نمایید. با انجمن محلی خود و نیز به اطالعیه های دولت و وزارت ایی هاگردهم

های فرم خودارزشیابی با توجه به برداشت هر فرد از پرسش است و اشید که پرسشب هوجه داشتت -4

شرکت در  ورود به مکان یا هر نوع احساس بیماری از یست. درصورتن  19وویدکالزاما تست 

  ها خودداری کنید و با دکتر خود مشورت کنید.ییاگردهم

 خود ل موارد آمده در اینجا و نیز فرمامکمامی افراد موظف هستند که به درستی و به طور ت -5

دارند پاسخ بدهند و اجرا کنند. مسوولیت اجتماعی هر فرد  ارزشیابی را به درستی و تا حدی که آگاهی

  این است که عالوه بر سالمت خود به فکر حفظ سالمت افراد دیگر هم باشد.

ایی ممنوع گردهم/کانمدر  ا لُرکییا شیرینی  وشیدن هر نوع آشامیدنی و یا خوردن هر نوع غذان -6

را مشخص خواهند کرد تا در  یها یا روش دسترسی به آب آشامیدنمحل ،ن/برگزارکنندگانمسووال .است

 صورت نیاز از آن استفاده کنید.


