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 و اطالعیه قبلی با تکرار و هشدارِعمل به مسئولیت و پیر درکرونا  ویروس شیوع از پیشگیری ستاد

 .یکندمبه رعایت اصول و دستورالعملهای بهداشتی دعوت  را همهبا تاکید مضاعف ، وضعیت قرمز

اما با کمال  ،مناسب ارزیابی میشود هشدارها و تاکیدها ناطالع رسانی و اعالحوزه اگر چه عملکرد 

 ی مباالتی و بی مسئولیتی بخشهای قابل توجهی از مردم هستیم. اینک کهباسف شاهد بی توجهی، ت

 الزم است یمقرار دار کرونا شیوع ویروسوج دوم در معرض تهدیدهای جانفرسای م بیش از دوره قبل

م. و جامعه تغییر دهی خانواده سبک زندگی را در مسیر تامین حد اکثری سالمت ،با قبول شرایط موجود

برگزاری هر گونه مراسم مربوط به ازدواج از جمله  ممنوعیت کامللذا با اعالم مجدد 

در اماکن  ممنوعیت کامل مراسم ترحیمو همچنین  عروسی در تاالرهاعقد و 

 توجه عموم اهالی و ساکنان را به موارد ذیل جلب میکند: عمومی و منازل

همه آرایشگاهها و سالنهای زیبایی زنانه به طور کامل تعطیل در وضعیت قرمز  – 1

عوامل محترم با توجه الزم را در خصوص همکاری  ،صاحبان و کارکنان این حرفهالزم است  هستند.

 ی مراقبتی و انتظامی به عمل آورند.هاو نیرو نهادها ،، بسیجدادستانی، دانشگاه علوم پزشکی

های سینما،  ومی، مهدهای کودک، سالنکلیه تاالرهای پذیرایی، آموزشگاهها، کتابخانه های عم – 2

ازی های بدنسبازی، سالن م نت، شهرنمایش، موزه ها، مراکز تفریحی، ورزشی، استخرهای سرپوشیده، گی

 تعطیل هستند. کامال، است افراد و موارد مشابه که فعالیت آنها مستلزم تجمع

ه ب مستقیم با توجه به نگرانی و دلهره مردم در خصوص احتمال ابتال به بیماری کرونا و مراجعه – 3

بیمارستانها اکیدا  بهدر مرحله اول از مراجعه  وددرخواست میشمردم شما از همه بیمارستانها، 

نین با مراجعه به سامانه چهم د.یخودداری و به نزدیکترین درمانگاه یا مطب مراجعه کن

salamat.gov.ir وضعیت سالمت خود و  ،و سایر اپلیکیشنهای مورد تایید وزارت بهداشت

 خانواده را ثبت کنید.

د. کنیالزم است در اماکن عمومی از ماسک استفاده  حفظ جان و سالمت خود و خانوادهبرای 

 .جداً رعایت کنیدرا  خانوادگی هایگذاری حتی فاصلهو  اجتماعیگذاری فاصله بهداشت و 
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