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  جیرا یها: پرسش19-دیو کوو اعتراضات

 االتیا در پوستاننیرنگ هیعل بر دارادامه خشونت هیعل یهمدرد دراجتماعات ما  با (ACPHD) آالمدا شهر یعموم بهداشت اداره

با شود.  دهیدوران سخت شن نیدر ا نیمعترض یقدرتمند است تا صدا یراه زیآمکه اعتراضات صلح میدانی. ماست میسه متحده

 یاعتراضات اگراست که  نیما ا درخواستما داشته است.  پوستنیرا بر جوامع رنگ راتیتأث نیشتریب 19-دیکوو یریگهمه ،این حال

  .باشد طلبانهصلح و منیا صورت به رد،پذییم صورت

 بهداشت اداره سیرئصادره از سمت  دستورات خالف آنها یبرگزار و شود 19-دیکوو روسیو گسترش سبب تواندیم بزرگ تجمعات

 تواندیکه م یماریب باشد،یم 19-دیکوو برابر در آالمدا شهر نیساکن حفاظت از ،. هدف از صدور آن دستوراتباشدیما م شهرستان

 شود.  منتقلهستند  یماریکه فاقد هرگونه عالئم ب یتوسط افراد یو حت گرید یبه فرد یاز فرد

 حضوری تجمعات با ارتباط در ییهادغدغه

و  خواندن آواز زدن، ادیفر شعاردادن،. ابدییم شیافزا مکان کی در افراد شتریب هرچه تجمع با 19-دیکوو گسترش خطر

. زدن ماسک ددهیم افزایش یکردن عاد تبحص با سهیمقا در یعفون یهاقطره پراکندن به واسطهخطر ابتال را  خواندنیگروه

 است.    یاتیتا حد ممکن، ح گرانیو دور ماندن از د یفوت 6شود و حفظ فاصله  دهیگونه پوش و بینی کهنحوی صورت به 

 دارند اعتراضات در یکیزیف حضور به لیتما که یافراد یبرا الزم اقدامات

-دیکوو انتشار ،ماسک زدن با و دیباش داشته فاصله گرانید از فوت 6که به میزان  میخواهیشرکت در اعتراضات، از شما م درصورت

 :دیکن تیرعا را لیذ نکات ز،یآمصلح اعتراضات در حضور صورت در. دیکن محدود را 19

 دیکن استفاده ماسک از همواره 

 دیریبگ فاصله فوت 6 اندازه به گرانید از 

 دیدست نده گرانید هب 

 دیرینگ آغوش در را گرانید 

 دیبنوش اریبس آب 

 دیکن استفاده دست یهاکنندهلیاستر از 

 دیکن استفادهدستکش /نکیع از 

 دینزن دست خود، صورت به   

 ،لیذ یهامکان از کیهر درروز،   10مدت  یط دیکه با دیریدر نظر بگ د،یهست بیماراگر  ای دیدر اعتراضات شرکت داشت اگر

 انجام یبرااست و  ریتأثیب یمتقاض یمهاجرت تیبوده و بر وضع گانی% را 100 شیآزما نی. انجام ادیرا انجام ده 19-دیکوو شیآزما

روز بعد از حضور در  14همچنان ممکن است  ش،یبودن جواب آزما یدر صورت منف یکه حت دی. بدانستیالزم ن پزشک تجویزآن، 

 . دیمبتال شو 19-دیاعتراضات، به کوو
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تماس خود را با  ،19-دیکوو یهانشانه یبررس زمانتا  یعنیروز(  14مدت دو هفته ) یبراصورت حضور در اعتراضات، بهتر است  در

 بهشدید آنها  یابتال احتمالکه  یخاص یپزشک طیشراهر فرد با  ایسال  60 ی. واقعاً مهم است تا با افراد باالدیمحدود کن گرانید

و با پزشک خود تماس  دیده شیآزما فوراً د،یدار ناخوشی. اگر احساس دیاست، تماس خود را محدود کن شتریب 19-دیکوو یماریب

 .  دیریبگ

 شود دهیشن شما یصدا آنکه یبرا منیا یهاراه

 دیسیبنو را مشکالت آنها یبرا ای و دیریبگ تماس خود منتخب نیمسئول با 

 دیسیبنو نامه ،یخبر نشریات ویراستاران به 

 دیکن نصب یا در چمن نماییدی خود را از پنجره آویزان هاسینوپارچه و میعال 

 یهافرم ریو سا بوکسیف صفحات تر،یتوئ یدهایف ها،روم زوم ری)نظ یاجتماع یهاشبکه ریسا و نیآنال یهارسانه از 

 .دی( استفاده کنتالیجید

 دیاعتراض کن منیا صورت به خودرو داخل از دیبتوان دوستانتان و شما تا دیکن دایپ را ییهاراه 

 19-دیکوو از یریشگیپ یبرا آالمدا شهرستان یجار دستورات

 آورالزام و یقانون صورت به را بهداشت اداره سیرئ ی، دستورات بهداشت19-دیکوو گسترشآالمدا به منظور متوقف کردن  شهرستان

  :از عبارتند د،شویم مشمولافراد را  هیدستورات شهرستان که کل نیاست. دو مورد از ا کرده ییاجرا

 19-دیکنترل کوو یالزم برا یهاتیمحدود ریو سا یاجتماع یگذارفاصله تیرعا ماندن، درخانه با مرتبط دستورات

 کنند کار آنجا از و بمانند خود منزل در شتریب هرچقدر امکان تاحد دیبا افراد هیکل. 

 نفرات خانوارشان، حداقل شش فوت فاصله داشته باشند.  از ریغ افراد ریسا از دیبا افراد هیکل 

 است ممنوعنفره -12 یخارج از حد حباب اجتماع یو خصوص یهرگونه تجمع عموم یبرگزار. 

 است ممنوع همچنان یرضروریغ سفر هرگونه انجام.  

 صورت پوشش

 از ماسک صورت استفاده کنند. هستند، گرانید در جوارمنزل و  ی که خارج ازهنگام دیبا افراد هیکل 

 

 


