ﻣﻘﺮرات -ﮐﺮوﻧﺎ
ﺗﻐ#$ات )(وری  -از ﺗﺎر0ـ ـﺦ  ۱۵ﺟﻮن ۲۰۲۰
 (.１رژ0ﻢ <ﺎر ﻣﺪرﺳﻪ Aﺎ
ﺗﺎ ﺗﺎر0ـ ـﺦ  ۳۰ﺟﻮن  ۲۰۲۰ﻣﺮاDﺰ ﻣﺮاﻗGﺖ روزاﻧﻪ و ﻣﺮاﻗGﺖ Jﻌﺪ از ﻇMﺮ Aﺎ ،ﻣﺴﺪود ﻣQﻤﺎﻧﻨﺪ.
\
آ Vﺎ Wدر Jﺎرە رژ0ﻢ <ﺎر ﻣﺪرﺳﻪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ [ ﺗﺪو0ﺮ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت در ﻣﺪارس را ،از ادارە ﻣﺪرﺳﻪ ی ﮐﻮدک
ﺗﺎن Jﺪﺳﺖ ﺑQﺎور0ﺪ.
ﻣMﻤ #cاﯾﻨﮑﻪ :ﮐﻮد<ﺎن ﺗﺎﻧﺮا ﺗﻨMﺎ در وﻗﺖ Aﺎی ﻣﻌ ) $
 gﺷﺪە از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪرﺳﻪJ ،ﻪ ﻣﺪرﺳﻪ JﻔﺮﺳQkﺪ.
از ﺗﺎر0ـ ـﺦ  ۲۹ﺟﻮن ﻣﺪارس اﺑﺘﺪا Grundschule mnﺑﺮوی ﮐﻮد<ﺎن Jﺎز  oﮔﺮدد.
 (.２ﻣMﺪ ﮐﻮدک ،ﻣMﺪ ﮐﻮدک Aﺎی ﻣﺪارس و ﻣﺮاDﺰ ﻣﺮاﻗGﺖ Aﺎی روزاﻧﻪ ﮐﻮد<ﺎن
ا qﺗﺎر0ـ ـﺦ  ۳۰ﺟﻮن ﻣﺴﺪود ﻣQﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻣﻘﺮرە ﺑﺮای ﻣﺮاﻗGﺖ ﻋﺎﺟﻞ ﮐﻮد<ﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﺘGﺎر دارد.
در ﭼﻮ<ﺎت ﻣﺮاﻗGﺖ ﻋﺎﺟﻞ ﺗﻨMﺎ vﺬﯾﺮش xﮏ ﮐﻮدکJ ،ﻪ xﮏ ﻣMﺪ ﮐﻮدک ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
 (.３رژ0ﻢ <ﺎر ﻣﺪارس ﻋﺎ qو ﮐﺘﺎJﺨﺎﻧﻪ دا|ﺸ~ﺎە
ﺗﺎ ﺗﺎر0ـ ـﺦ  ۳۰ﺟﻮن ﻣﺪارس ﻋﺎ qﻣﺴﺪود ﻣQﻤﺎﻧﻨﺪ .ﮐﺘﺎJﺨﺎﻧﻪ ی دا|ﺸ~ﺎە اﺟﺎزە دارد دو•ﺎرە Jﺎز ﮔﺮدد.
 (.４ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ Aﺎی ﻋﻤﻮo
ﺗﺎ ﺗﺎر0ـ ـﺦ  ۳۰ﺟﻮن اﺟﺎزە اﺳﺖ؛
 ﺗﻨMﺎ†
c
 و xﺎ در0ﮏ ﮔﺮوپ ﻧﻪ ﺑ„ﺸ #از دو ﺧﺎﻧﻮادە ،ﺣﺪ ا #Dﺗﺎ دە ﺷﺨﺺ در ﻣﺤﻞ Aﺎی ﻋﻤﻮ o oﺗﻮاﻧﻨﺪﺣﻀﻮر ﺑMﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
c
 ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد دxﮕﺮ رﻋﺎxﺖ ﺣﺪ اﻗﻞ  ۱،۵ﻣ #ﺣﺘ Šاﺳﺖ. (.５ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﺷﺨ‹
ا qﺗﺎر0ـ ـﺦ  ۳۰ﺟﻮن  ۲۰۲۰اﺟﺎزە ﻧ„ﺴﺖ ﺑ„ﺸ #cاز ﺑ„ﺴﺖ ﻧﻔﺮ در0ﮏ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر xﺎﺑﻨﺪ.
 (.６ﻣﺎﺳﮏ دAﻦ و ﺑﯿ)Ž
Aﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ Jﺎﻻﺗﺮ از ﺷﺶ ﺳﺎل داردJ ،ﺎxﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در Aﻨ~ﺎم ﺧ’0ﺪ و xﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از ﺗﺮا|ﺴﭙﻮرت
ﻋﻤﻮ• )oﺲ ،ﻗﻄﺎر و xﺎ ﮐﺸ (Žcﻣﺎﺳﮏ ﺑﭙﻮﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣ™ﻠﻔQﺖ ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر در اœﺴﺘ~ﺎە •ﺲJ ،ﺎﻻ
ﺷﺪن در داﺧﻞ •ﺲ  ،ﻗﻄﺎر و xﺎ ﮐﺸ ،Žcﻧ  o #) $ﮔﺮدد.
 (.７ﺑﺮاە اﻧﺪازی ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﺰرگ
c
ﺑﺮاە اﻧﺪازی ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﺰرگ Jﺎ ﺑ„ﺸ #از -ž ۵۰۰ﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪە ،ا qﺗﺎر0ـ ـﺦ  ۳۱اŸﺴﺖ  ۲۰۲۰ﻣﻤﻨ ع اﺳﺖ.
 (.８ﻣﺮاDﺰ vﺬﯾﺮش اوq
اﺷﺨﺎص ﮐﻪ در ﻣﺮاDﺰ او qﺛ¤ﺖ  oﮔﺮدﻧﺪ ،اﺟﺎزە ﻧﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ  ۱۴روز ﻣﺤﻞ ﻣﻌ ) $
 gﺷﺪە ﺑﺮای ﺑﻮد و
Jﺎش ﺷﺎﻧﺮا ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ.

