کوید ۱۹هشدار سطح ۲
انتقال به هشدار سطح ۲
دولت اعالم كرده است كه نيوزلند از چهارشنبه  ۱۳مه در ساعت ۱۱:۵۹بعد از ظهر از هشدار سطح  ۳به هشدار سطح  ۲منتقل خواهد
شد .تا آن زمان ما هنوز در هشدار سطح  ۳هستيم.
وقتی برای اولين بار به سطح هشدار  ۲برویم ،محدودیت های موقت در تعداد گردهمایی برقرار خواهد بود.
کابينه محدودیت های هشدار سطح  ۲را دوشنبه  ۲۵مه بررسی خواهد کرد.

ایمن باشید
شما در هشدار سطح  ۲آزادی جابجایی بيشتری خواهيد داشت ،اما حفظ امنيت بقيه نيوزیلند بر عهده هر یک از ماست.
اینها مهمترین کارهایی هستند که می توانيد انجام دهيد:
•

کوید ۱۹هنوز در آنجاست .ایمن باشيد.

•

فاصله خود را از سایر افراد در مالء عام حفظ کنيد.

•

اگر بيمار هستيد ،در خانه بمانيد .به سر کار یا مدرسه نروید .معاشرت نکنيد.

•

اگر عالئم سرماخوردگی یا آنفوالنزا دارید با پزشک یا خط سالمت تماس بگيرید و مورد آزمایش قرار بگيرید.

•

دست هایتان را بشویيد .دست هایتان را بشویيد .دست هایتان را بشویيد.

•

در آرنج خود عطسه و سرفه کنيد ،مرتبا ً سطوح را ضد عفونی کنيد.

•

اگر به شما گفته شده است كه در قرنطينه خانگی باشيد باید فورا ً این كار را انجام دهيد.

•

پيگيری کنيد که کجا بوده اید و چه کسی را دیده اید.

Source: https://covid19.govt.nz/alert-system/alert-level-2/

کوید ۱۹هشدار سطح ۲
زندگی در هشدار سطح ۲
زندگی در هشدار سطح  ۲به این معنی است که می توانيم بسياری از فعاليت های روزمره خود را از سر بگيریم  -اما باید با خيال راحت
این کار را انجام دهيم.
•

مدارس ،مراکز اوليه کودکستان ،کالس های انگليسی و دانشگاه ها آزاد خواهند بود.

•

ما می توانيم بين مناطق سفر کنيم.

•

در ابتدا گردهمایی هایی مثل عروسی ،مراسم مذهبی و گردهمایی اجتماعی می تواند تا  ۱۰نفر باشد.

• حداکثر  ۵۰نفر می توانند در مراسم خاکسپاری و تانگيگانگا در سطح هشدار  ۲شرکت کنند.
•

ما می توانيم با اطمينان و برقراری ارتباط با دوستان و خانواده نزدیک ،در گروههای  ۱۰نفره قرار بگيریم.

•

ما می توانيم در مشاغل محلی به فروشگاه برویم .می توانيم از کافه ها و رستوران های محلی بازدید کنيم.

•

ما باید فاصله فيزیکی را حفظ کنيم.

•

دولت کنترل های سخت در مرزهای ما را حفظ خواهد کرد.

•

هرکسی که ناخوش باشد و کسانی که تماس نزدیک با آنها داشتند ،باید در قرنطينهه خانگی باشد.

•

ما به شما نياز داریم تا سوابق خود را با کسی که با خارج از خانه خود تماس گرفته اید ،نگه دارید.

•

فقط اجتماعات کوچک و کنترل شده مجازاست.

Source: https://covid19.govt.nz/alert-system/alert-level-2/

کوید ۱۹هشدار سطح ۲
حرکت شخصی
در هشدار سطح  ،۲شما می توانيد از خانه خود بيرون بروید تا کارهای بيشتری انجام دهيد ،اما باید اقدامات بهداشت عمومی را رعایت
کنيد و دیگران را در اطراف خود در نظر بگيرید.
این قوانين مسافت فيزیکی را دنبال کنيد:
•
•

فاصله خود را در خارج در حدود (در حالت ایده آل  ۲متر) حفظ کنيد.
 ۱متر از سایرین در اکثر محيط های دیگر.

مثال:
•  ۱متر بين گروه ها در کافه ها  ،گروه های کليسا ،اجتماعات  ،رستوران ها و فروشگاه های خرده فروشی و غيره نگه دارید.
اگر در تعامل با افرادی هستيد که نمی شناسيد ،بيشتر مراقب باشيد .این شرایط شامل زمين بازی ،پارک  ،مراکز خرید یا پياده روی در
خيابان است.
در هشدار سطح  ۲ممکن است مواردی باشد که امکان حفظ فاصله بدنی امکان پذیر نباشد ،بنابراین اقدامات دیگری برای مدیریت
خطرات بهداشت عمومی وجود خواهد داشت .مثالها شامل آرایشگاه ،فيزیوتراپی ،کمک به منزل و حمل و نقل عمومی است.

Source: https://covid19.govt.nz/alert-system/alert-level-2/

کوید ۱۹هشدار سطح ۲
سﻔر و حمﻞ و نقﻞ
می توانيد سفر کنيد ،اما اﻃمينان حاصل کنيد که آن را به روشی مطمﺌن انجام دهيد.
نکاتی برای کاهش خطر در هنگام مسافرت:
•

سعی کنيد استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را محدود کنيد یا در مواقﻊ که زیاد شلوغ نيست استفاده کنيد.

•

از نشستن یا ایستاده شدن در کنار شخﺼی که شما نمی شناسيد خودداری کنيد.

•

اگر در حال پرواز هستيد یا به شکل دیگری از حمل و نقل که باید قبال ریزرف شود ،استفاده می کنيد،
دستورالعمل های مسافت فيزیکی را از ﻃرف مسئول های حمل و نقل خود دنبال کنيد.

•

اگر عالئم کووید ۱۹را نشان داده اید ،در انتظار آزمایش هستيد یا در صورت نياز به قرنطينه خانگی هستيد ،نباید
سفر کنيد.

ﺗﺤصیﻼت
خدمات یادگيری اوليه ،مدارس و مراکز آموزش عالی در هشدار سطح  ۲باز خواهد شد.
ﺧدﻣات یادگیری اوﻟیه و ﻣدارس
تمام مراکز یادگيری اوليه و مدارس از سالهای  ۱۱تا  ۱۳باز خواهند بود ،برای کسانی که قادر به حﻀور در مدرسه
نيستند ،امکان یادگيری از راه دور در دسترس خواهد بود ،به عنوان مثال در جاهایی که افراد در قرنطينه خانگی هستند.
خدمات یادگيری و مدارس اوليه محيط های بی خطر برای کودکان ،جوانان و کارمندان است .اقدامات اضافی برای کنترل
بهداشت عمومی برای جلوگيری از شيوع بيماری و حمایت از ردیابی تماس در حال انجام است.

ﺟمﻊ شدن در ﺧانه

شما می توانيد دوستان و خانواده خود را به خانه خود داشته باشيد ،اما تجمعات محدود به  ۱۰نفر یا افرادی که معموال در
خانه شما زندگی می کنند محدود است.
ایمن بازی کﻨید  -سطوح را ﺗمیﺰ نﮕه دارید ،دستان ﺧود را بشویید ،و تعداد را کم نگه دارید ﺗا بتوانید ﻓاﺻﻠه ﻓیﺰیکی بی
ﺧطر را داشته باشید.

Source: https://covid19.govt.nz/alert-system/alert-level-2/

کوید۱۹هشدار سطح ۲
ﺟمﻊ شدن بیرون از ﺧانه
شما می توانيد در اجتماعات کنترل شده خارج از خانه خود شرکت کنيد .گردهمایی ها شامل موارد زیر است:
•

مراسم ازدواج

•

مراسم تشييﻊ جنازه و تانﮋیگانگا

•

رویدادهای خانوادگی

•

خدمات مذهبی

•

جلسات عمومی

گردهمایی ها باید:
•

بيش از  ۱۰نفر نباشد

•

بيشتر از  ۲ساعت نباشد

•

استانداردهای بهداشتی باال را حفظ کنيد

•

شرکت کنندگان را ضبط کنيد تا اﻃمينان حاصل شود که در صورت لزوم می توان ردیابی مخاﻃب را انجام داد

اگر عالئم کووید –  ۱۹ندارید یا به هر دليلی نياز به قرنطين خانگی دارید نمی توانيد در هيﭻ تجمﻊ شرکت کنيد.
اﻣاکن ﻋموﻣی
بسياری از مکانهای عمومی دوباره در سطح هشدار  ۲باز خواهند شد .این شامل موارد زیر است:
•
•
•
•

موزه ها و کتابخانه ها
سينما
بازارها
رستوران ها و کافه ها (فقط برای صرف ناهار در ابتدا)

مکانها باید:
•
•
•

گرو های شرکت کننده گان را  ۱متر دور نگه دارند
گروه های بزرکتر از  ۱۰نفر نباید باشد
در کل بيش از  ۱۰۰نفر نباشد – این کارکنان را مستثنی می کند

اماکن مهمان نوازی فقط در صورتی امکان پذیرایی از مشتری را دارند که در آنجا برای صرف خوردن غذا جا باشد.
اگر نتوانند با خيال راحت باز شوند ،بعﻀی از مکانها ها بسته خواهند ماند.

Source: https://covid19.govt.nz/alert-system/alert-level-2/

ورزشها  ،سپورت و ﺗﻔریح
شما می توانيد فعاليت های ورزشی ،سپورتی و تفریحی طبق معمول خود را انجام دهيد به شرط اینکه با خيال راحت بتوانيد
آنها را انجام دهيد.

Source: https://covid19.govt.nz/alert-system/alert-level-2/

