از  30ژوﺋن  ،اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن اﮐﺛر ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﮐوﯾد۱۹-را ﺑرطرف ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻔﺗﺎد درﺻد ﺳﺎﮐﻧﺎن اﯾﺎﻟت ﺷﺎﻧزده ﺳﺎل ﺑﮫ
ﺑﺎﻻ ﺣداﻗل ﯾﮏ دوز واﮐﺳن درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد  -آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻓرﻣﺎﻧدار ﺟﯽ اﯾﻧﺳﻠﯽ ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﻋﺎدی در ﺑﯾﺷﺗر
ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن  ،ﺑﯾش از  70درﺻد از ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺷﺎﻧزده ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ در ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﮐﯾﻧﮓ ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳن ﺷده اﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻣر
ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﺗری از ﻣﺣﺎﻓظت از ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ھﻣراه دارد.
ﮐوﯾد۱۹-ﻧﺎﭘدﯾد ﻧﺷده اﺳت  ،و اﻧواع ﻣﺳری ﺑﯾﺷﺗری در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش ھﺳﺗﻧد .اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ اداﻣﮫ دار ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﮐﺳن ﻧﺷده اﻧد ﯾﺎ ھﻧوز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد واﮐﺳن ﺷوﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت.
ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﮐﯾﻧﮓ ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ اﻧﺟﺎم واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون  ٪70در ﺗﻣﺎم ﮔروه ھﺎ و ﻣﻧﺎطﻖ ﻧژادی و ﻗوﻣﯽ اﺳت .ﮐﺎر ﻣﺎ ھﻧوز ﺗﻣﺎم ﻧﺷده
اﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎ اراﺋﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺳﯾﺎر  ،ﺣﻣﺎﯾت از ﺗﻼش ھﺎی واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﻣﺣل ﮐﺎر و اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ،
ﺑر ﮐﺎھش ﺷﮑﺎف در دﺳﺗرﺳﯽ ﺗﻣرﮐز ﺧواھﯾم ﮐرد.
ﮐدام ﻣﺣدودﯾت ھﺎ در  30ژوﺋن ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد؟
ھﯾﭻ ﻣﺣدودﯾﺗﯽ در ﺗﻌداد اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻣﺷﺎﻏل و ﺳﺎﯾر ﻓﺿﺎھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد رﺳﺗوران ھﺎ  ،ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣواد
ﻏذاﯾﯽ  ،ﻣﻐﺎزه ھﺎ  ،ﺗﺋﺎﺗرھﺎ و ﻣوزه ھﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد وﺟود ﻧدارد .و اﻟزاﻣﺎت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕر ﺑرﻗرار
ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل  ،ﻣﺷﺎﻏل ﻓردی ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﯾن ﻣﺣدودﯾت ھﺎ را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد.
آﯾﺎ ھﻧوز ھم ﺑﺎﯾد در ﻣﻼ ﻋﺎم ﻣﺎﺳﮏ ﺑزﻧم؟
ھﻧﮕﺎم ﺗرک ﺧﺎﻧﮫ از ﻣﺎﺳﮏ ھﻣراه داﺷﺗن ﻣﻔﯾد ﺧواھد ﺑود.
•
•
•
•

طﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی دوﻟت  ،اﻓرادی ﮐﮫ واﮐﺳن ﻧﺷده ﯾﺎ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻧﺳﺑﯽ دارﻧد ﺑﺎﯾد ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﻓﺿﺎھﺎی
ﻋﻣوﻣﯽ داﺧﻠﯽ ھﻣﭼﻧﺎن از ﭘوﺷش ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
اﻓرادی ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳن ﺷده اﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗرﺟﯾﺢ دھﻧد از ﻣﺎﺳﮏ در ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺣﯾط ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﻧد.
ﻣﺷﺎﻏل ﻣﺟﺎز ﺑﮫ درﺧواﺳت و ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ زدن از ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧود ھﺳﺗﻧد.
ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ  ،ﻣراﮐز اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت  ،ﭘﻧﺎھﮕﺎه ھﺎی ﺑﯽ
ﺧﺎﻧﻣﺎن ھﺎ  ،ﻣدارس و ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت
طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺑﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد.

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ وارد ﺗﺟﺎرت ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ ﻣﺎﺳﮏ ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؟
ﺑﻠﮫ  ،ھر ﻣﺷﺎﻏل ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻣردم ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑﻖ ﺗوﺿﯾﺣﺎت در دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﮭداﺷت
ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣورد ﭘوﺷش ﺻورت  ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻣﻌﻠوﻻن ﻓراھم ﮐﻧد .ﻣﺎﺳﮏ ھﺎ از ﮐودﮐﺎن  ،اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری
و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﮐﺳن ﻧﺷده اﻧد ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﻻﯾﮫ ﻣﺣﺎﻓظت اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ واﮐﺳن ﻣﯽ ﺷوﻧد ،
ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﮐﺎرﻣﻧدان  ،ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن  ،اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺧﺎص ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎزی ﻧﺑﺎﺷد  ،ﻣﮭم ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد .ﮐوﯾد۱۹-ھﻧوز ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳت و وﯾروس از طرﯾﻖ ھوا ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷود.
• ﮐﺎرﮔران و ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﮐﺳن ﻧﺷده اﻧد ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
• ﻣﺣﯾطﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﺳﮏ ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻗرار ﮔﯾرد )در ﺻورت ﻋدم ﻧﯾﺎز(.
• ﺗﮭوﯾﮫ ھوا و ﻓﯾﻠﺗراﺳﯾون داﺧﻠﯽ را ﺑﮭﺑود ﺑﺑﺧﺷﯾد )راھﻧﻣﺎی ﻣوﺟود در ﻣورد ﺗﮭوﯾﮫ ھوا(.
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•
•

ﮐﺎرﻣﻧدان را ﺗﺷوﯾﻖ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ در ﺻورت ﻟزوم واﮐﺳن و آزﻣﺎﯾش ﺷوﻧد .واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﻣﺣل ﮐﺎرﻣﻧدان را در ﻧظر
ﺑﮕﯾرﯾد.
در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﺟﺎﻟس در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز اداﻣﮫ دھﯾد .ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ  ،ﺷﺳﺗن دﺳت ھﺎ روش ﺧوﺑﯽ ﺑرای
ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ اﺳت.

•
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺎﺳﮏ ﻧدارﻧد اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺣل ﮐﺎرم را ﺑدھم؟

طﺑﻖ ﮔﻔﺗﮫ وزارت ﺑﮭداﺷت  ،ﻣﺷﺎﻏل و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ در زﻣﯾﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﻣراﮐز ﺧود دارﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد:
• ﻓرض ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﻓراد ﺑدون ﻧﻘﺎب ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳن ﺷده اﻧد.
• ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ از ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑدون ﻧﻘﺎب  ،دﻟﯾل ﻧداﺷﺗن ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﭘرﺳﯾن  ،اﻣﺎ اﯾن ﻣورد ﻻزم
ﻧﯾﺳت
• ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن وﺿﻌﯾت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون از ھﻣﮫ ﺑﺧواھﯾد ﻣﺎﺳﮏ ﺑزﻧﻧد
ﻣﺷﺎﻏل و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دارای ﻓﺿﺎھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺎﺑﻠوھﺎﯾﯽ را ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺳﯾﺎﺳت آﻧﮭﺎﺳت و ﺑﮫ اﻓراد
واﮐﺳن ﻧﺷده ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﺳﮏ ﺧود را اداﻣﮫ دھﻧد.
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم از ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺧواھم اﺛﺑﺎت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون را ﻧﺷﺎن دھﻧد؟
ﺑﻠﮫ  ،اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣﻌﻠوﻻن ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد واﮐﺳن ﺷوﻧد  ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﻓراھم ﮐﻧﯾد .طﺑﻖ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن
وزارت ﮐﺎر و ﺻﻧﺎﯾﻊ واﺷﻧﮕﺗن  ،اﮔر ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻗﺻد دارﻧد ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان واﮐﺳن ﺷده ﺑدون ﻣﺎﺳﮏ اﺟﺎزه ﮐﺎر دھﻧد ،
ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺎﯾد اﺛﺑﺎت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون را ﻧﺷﺎن دھﻧد.
اﻧواع ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳﻧﺎد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
• ﮐﺎرت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون CDC
• ﻋﮑس ﮐﺎرت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
• ﻣﺳﺗﻧدات اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ
• ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﻣﺿﺎ ﺷده از طرف ﮐﺎرﮔر ﯾﺎ ﻣﺷﺗری
ﻣن ﯾﮏ رﺳﺗوران دارم آﯾﺎ ﻣﺣدودﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای ﺗﺟﺎرت ﻣن اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود؟
ﺧﯾر .اﻟزاﻣﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز رﺳﺗوران ھﺎ ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﻣوﺳﺳﺎت ﺧرده ﻓروﺷﯽ اﺳت.
آﯾﺎ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای ﺗﺷﮑل ھﺎی ﻣذھﺑﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود؟
ﺧﯾر .اﻟزاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ھﻣﺎن ﺷراﯾط ﺳﺎﯾر ﻣﺷﺎﻏل و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ اﺳت .ﺑرای ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻧﺣوه
ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ اﯾﻣن ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﯾﻣﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
آﯾﺎ در روﯾدادھﺎی ﺑزرگ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻧﺳرت ھﺎ و روﯾدادھﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺣدودﯾﺗﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود؟
روﯾدادھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯾش از  10ھزار ﻧﻔر ﺑﮫ ظرﻓﯾت  75درﺻدی ﻣﺣدود ﺧواھد ﺷد .اﮔر ﺑرای ﭘذﯾرش ﻣدارک
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐﺎﻣل ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد  ،ھﯾﭻ ﻣﺣدودﯾﺗﯽ در ظرﻓﯾت وﺟود ﻧدارد .ھﯾﭻ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻧﺧواھد ﺑود و
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد اﻟزاﻣﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﭘوﺷﺎﻧدن را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﻧد.
در ﻣورد ﻓﯾﻠم ھﺎ  ،ﻣوزه ھﺎ و ﺳﺎﯾر روﯾدادھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﭼطور؟ آﯾﺎ ھﻧوز ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود؟
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ظرﻓﯾت و ﻧﯾﺎزھﺎی ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾن ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑرای ﻣﺷﺗرﯾﺎن  /ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺣذف ﺷده اﺳت  ،اﻣﺎ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
واﮐﺳن ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
آﯾﺎ ﻣﺷﺎﻏل  ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﻣﺎﮐن ﺑزرگ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﻧﺎطﻖ واﮐﺳن ﺷده و واﮐﺳن ﻧﺷده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؟
ھﻣﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﺟرای ﺑﺧﺷﮭﺎی واﮐﺳن ﺷده و واﮐﺳن ﻧﺷده در ﻣراﮐز ﺧود ھﺳﺗﻧد .ﺑرای ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺑزرگ داﺧل ﺳﺎﻟن
ﺑﺎ  10ھزار ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر  ،داﺷﺗن ﺑﺧش ھﺎی واﮐﺳن ﺷده اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد روﯾدادھﺎ ﺑﯾش از  75درﺻد ظرﻓﯾت
ﻣﺣدود ﺷوﻧد) .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل  ،ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ظرﻓﯾت را در ﺑﺧﺷﮭﺎی واﮐﺳن ﻧﺷده در  ٪75ﻣﺣدود ﮐﻧﯾد و در ﺑﺧﺷﮭﺎی
واﮐﺳن ﺷده ظرﻓﯾت  ٪100را ﻣﺟﺎز ﮐﻧﯾد(.
اﮔر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺧواھد ﺑﺧﺷﮭﺎی واﮐﺳن ﺷده و واﮐﺳن ﻧﺷده اﯾﺟﺎد ﮐﻧد  ،ﺑرای ﮐﺎھش ﺧطر اﻧﺗﺷﺎر ﮐوﯾد۱۹-ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑﺧﺷﮭﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺎﺳﮏ در ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی واﮐﺳن ﻧﺷده ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺷﺎﻏل و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﺑﺎﯾد ﭼﮫ رھﻧﻣودھﺎی ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده را اﺟرا ﮐﻧﻧد؟
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎری در ﻣورد ﺗﻣﯾز ﮐردن و ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای ﮐﺎھش ﺧطر اﻧﺗﺷﺎر
ﮐوﯾد۱۹-و ﺳﺎﯾر ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی واﮔﯾر ﻣﮭم اﺳت .ﺗﻣﯾز ﮐردن و ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﻣﮑرر ﺳطوح ﺑﺎ ﻟﻣس زﯾﺎد  ،ﺗﺷوﯾﻖ ﺷﺳﺗن ﻣﮑرر
دﺳت ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان  ،ﺗﮭﯾﮫ ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ﺣﻔظ ﭘﻠﮑﺳﯽ ﮔﻼس ﯾﺎ ﻣواﻧﻊ دﯾﮕر ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از
ﻗطره ھﺎی ﻋطﺳﮫ و ﺳرﻓﮫ  ،ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﺑﯾﻣﺎری در ﺑﯾن ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧواھد ﺷد .ﺑرای راھﻧﻣﺎﯾﯽ در ﻣورد ﮐﺎھش
ﺧطر اﻧﺗﻘﺎل ﮐوﯾد۱۹-در ﻣﺣل ﮐﺎر  ،ﺑﮫ ﺑﺧش ﮐﺎر و ﺻﻧﺎﯾﻊ واﺷﻧﮕﺗن ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﮐوﯾد۱۹-در ﻣﺣل ﮐﺎر و راھﻧﻣﺎﯾﯽ
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
آﯾﺎ ﺳواﻟﯽ دارﯾد ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ذﮐر ﻧﺷده اﺳت؟
ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳواﻻت اﺿﺎﻓﯽ  ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺳواﻻت ﻣﺗداول وزارت ﺑﮭداﺷت واﺷﻧﮕﺗن در ﻣورد ﺑﺎز ﮐردن ﻣﺟدد و ﺳواﻻت
ﻣﺗداول در ﻣورد ﭘوﺷش ﺻورت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
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