توصیه های سودمند همگانی
از تاریخ  29اکتوبر ببعد از همه افرادی که در این ایالت اقامت دارند تقاضا می گردد تا:
• از بودن در محیط های سرپوشیده مانند فروشگاه ها ،بازارها ،موزیم ها ،کتابخانه ها ،سالون های شنا و سالون های ورزشی
خودداری نمایید .بازدید های ضروری به طور مثال مراجعه نمودن به فروشگاه های مواد غذایی و دواخانه ها را می توان انجام
داد.
• از سهمگیری به گونۀ مثال در جلسات ،کنسرت ها ،نمایشگاه ها ،تمرین های ورزشی ،مسابقات و رقابت ها خودداری نمایید.
البته این موضوع برای تمرینات ورزشی برای آن عده از کودکان و جوانان که در سال  2005و یا بعد از آن تولد شده اند ،اعتبار
ندارد.
• در صورت امکان از تماس فزیکی با دیگران به استثنای افراد که با آنها به طور مشترک زندگی می نمایید ،خودداری کنید .این
از جمله به معنی انصراف از ترتیب نمودن یا سهم گرفتن در مهمانی ها و یا دیگر گردهمایی های اجتماعی مشابه می باشد.
تماس های ضروری نزدیک ،به طور مثال مراجعه به بخش خدمات مراقبتی و درمانی و اجرا معاینات صحی شامل این توصیه
نمی گردد .البته مهم است به یاد داشته باشیم شخص که دارای نشانه های بیماری می باشد و این امکان وجود دارد که بیماری او
کووید ـ  19باشد باید از همه تماس های نزدیک با دیگران خودداری کند.
این تصمیم همچنان شامل توصیه های سودمند اجتماعی برای فعالیت های مانند مغازه ها ،مراکز تجارتی و سالون های ورزشی
نیز می گردد:
• همه فعالیت ها باید اقدامات را اتخاذ کنند تا همه بتوانند در صورت انتشار محلی کووید ـ  19از توصیه های سودمند اجتماعی
پیروی نمایند .این می تواند به طور مثال به این معنی باشد که موسسات تعداد افراد که به شکل همزمان مراجعه می کنند را
کاهش بدهد.
• کارفرما/صاحب کار باید اقدامات را اتخاذ کند تا کارمندان بتوانند در صورت انتشار محلی کووید ـ  19از توصیه های سودمند
اجتماعی پیروی نمایند .این می تواند اقدامات باشد مانند تشویق کارمندان برای کار نمودن از خانه ،ارائه شرایط بیشتر برای کار
از خانه و همچنان این که سفر های کاری ،کنفرانس ها و دیگر جلسات فزیکی به تعویق بیفتند.

