سیستم چراغ راهنمایی کووید :۱۹-سبز  -نارنجی  -قرمز
"اثبات واکسیناسیون" به شما کمک می کند تا با استفاده از این سیستم جدید به خوبی مدیریت کنید
 .۱بیشتر مکانها میخواهند گواهی واکسیناسیون شما «اثبات واکسیناسیون» را ببینند ،قبل از اینکه
بتوانید وارد ساختمان آنها شوید ،در کافهشان قهوه بنوشید ،به باشگاه بروید ،ورزش کنید ،برای رویدادهای
اجتماعی جمع شوید و غیره.
.۲در تمام سطوح  -سبز ،نارنجی و قرمز  -مشاغل ،خرده فروشی و تأسیسات عمومی اکثراً برای افراد
واکسینه شده بازخواهند بود .این بدان معناست که در صورت داشتن «واکسیناسیون» میتوانید در دوران
نارنجی و قرمز به زندگی عادی خود ادامه دهید.
.۳مراحل بارگیری گواهی واکسیناسیون در تلفن خود ،در یک سند جداگانه است.
 .۴یا می توانید از طریق این لینک این کار را انجام دهیدhttps://covid19.govt.nz/covid-19-
vaccines/getting-proof-of-your-vaccination/
 .۵برای افراد  ۱۲تا  ۱۵سال و افراد بدون تلفن همراه می توانید گواهی واکسیناسیون را از سایت وزارت بهداشت
دریافت کنید .دستورالعمل ها در یک سند جداگانه است.
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novelcoronavirus/covid-19-vaccines/covid-19-requesting-proof-vaccination
.۶عالوه بر نشان دادن گواهی واکسیناسیون ،باید اسکن  QRو ثبت بازدید خود را انجام دهید.

سبز  -کووید ۱۹-در نیوزیلند زیاد نیست
این بدان معناست که برخی از موارد کووید۱۹-در جامعه وجود دارد.
برخی از آنها هر از گاهی از خارج از کشور می آیند.
برای انجام بیشتر کارها در جامعه خود باید گواهی واکسن خود را نشان دهید.

چگونه می توانید در رنگ سبز ایمن بمانید
• از جایی که میروید یادداشتی داشته باشید  -نوشتاری یا کد  QRدر همه جا اسکن میشود
• پوشش های صورت فضای داخلی – به عنوان مثال .در مغازه ها و مکانهای سربسته
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• پوشش صورت در هواپیما

جایی که می توانید با رنگ سبز بروید
• امکانات عمومی  -استخرها ،کتابخانه ها ،زمین های ورزشی
• خرده فروشی – خرید
• محل کار – به محل کار بروید و از مکان های کاری دیگر دیدن کنید
• مکان های آموزشی  -مدارس آموزش دوران کودکی و دانشگاه ها ،پلی تکنیک ها ،کالس های دیگر
• رویدادهای اجتماعی در فضای باز مشخص شده – این مانند کنسرت ها ،رویدادهای ورزشی بزرگ ،جشنواره ها،
نمایشگاه های خیابانی خواهد بود
• بدون محدودیت مرزی منطقه ای  -می توانید هر طور که می خواهید در نیوزیلند حرکت کنید

"اثبات واکسیناسیون" در بسیاری از مکان ها به رنگ سبز استفاده خواهد شد
مکانهایی که از گواهی واکسیناسیون استفاده میکنند :هیچ محدودیتی برای مهماننوازی (کافهها و رستورانها)،
گردهماییها (عروسی ،تشییع جنازه ،تانگیهانگا ،مکانهای عبادت ،مارا) ،رویدادهای بزرگ (داخل/خارج)،
کسبوکارهای تماس نزدیک (به عنوان مثال ،آرایشگاهها) و سالن های ورزشی وجود نخواهد داشت.
این بدان معناست که برای رفتن به این مکان ها و پیوستن به این رویدادها باید گواهی واکسیناسیون خود را نشان
دهید.

مکانهایی که از گواهی واکسیناسیون استفاده نمیکنند :محدودیتهایی برای این مشاغل ،سازمانها و خدمات وجود
خواهد داشت :محدودیت  ۱۰۰نفر است ،افراد باید بنشینند و فاصله  ۱متری را رعایت کنند.
این بدان معناست که برای رفتن به این مکان ها و شرکت در این رویدادها با کمتر از  ۱۰۰نفر نیازی به نشان دادن
گواهی واکسیناسیون خود نخواهید داشت.

نارنجی  -اعداد در حال افزایش هستند
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این وضعیت به نظام سالمت ما فشار می آورد.
به دلیل سن و سالمتی ،ممکن است خطر افزایشی برای «افراد در معرض خطر» وجود داشته باشد.
برای انجام بیشتر کارها در جامعه خود باید گواهی واکسن خود را نشان دهید.

چگونه می توانید در رنگ نارنجی ایمن بمانید
• از جایی که میروید یادداشتی داشته باشید  -نوشتاری یا کد  QRدر همه جا اسکن میشود
• پوشش های صورت در فضای داخلی – به عنوان مثال .در مغازه ها و مکانهای سربسته
• پوشش صورت در هواپیما ،حمل و نقل عمومی ،اماکن عمومی ،در تاکسی و اوبر – اساسا ً توصیه می شود آن را در
همه جا بپوشید.

جایی که می توانید با رنگ نارنجی بروید
• امکانات عمومی  -استخرها ،کتابخانه ها ،زمین های ورزشی با تعداد محدود بر اساس فاصله  ۱متری باز خواهند
بود.
• خرده فروشی – خرید – با تعداد محدود بر اساس فاصله  ۱متری باز خواهد بود
• محل کار – رفتن به محل کار – محل کار شما باز خواهد بود
• مکان های آموزشی  -آموزش در دوران کودکی ،مدارس ،دانشگاه ها ،پلی تکنیک ها ،کالس های دیگر  -با اقدامات
بهداشت عمومی باز خواهند بود .ضدعفونی کننده دست ،پوشش صورت ،فاصله  ۱متر
• رویدادهای اجتماعی در فضای باز مشخص شده – این مانند کنسرت ها ،رویدادهای ورزشی بزرگ ،جشنواره ها،
نمایشگاه های خیابانی خواهد بود  -آنها با راهنمایی در مورد تعداد افراد و فاصله ادامه خواهند داشت.
• بدون محدودیت مرزی منطقه ای  -می توانید هر طور که می خواهید در نیوزیلند حرکت کنید

«اثبات واکسیناسیون» در اکثر مکانها به رنگ نارنجی استفاده میشود
مکانهایی که از گواهیهای واکسیناسیون استفاده میکنند :هیچ محدودیتی برای مهماننوازی (کافهها و رستورانها)،
گردهماییها (عروسی ،تشییع جنازه ،تانگیهانگا ،مکانهای عبادت ،مارا) ،رویدادها (داخل/خارج) ،کسبوکارهای
تماس نزدیک (به عنوان مثال ،آرایشگاهها) و سالن های ورزشی
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این بدان معناست که برای رفتن به این مکان ها و پیوستن به این رویدادها باید گواهی واکسیناسیون خود را نشان
دهید.

مکان هایی که از گواهی واکسیناسیون استفاده نمی کنند:
محدودیت ها :مهمان نوازی – خدمات بدون تماس .تجمع تا  ۵۰نفر بر اساس فاصله  ۱متری
بسته است و قادر به فعالیت نیست :رویدادها (داخل/خارج) ،مشاغل با تماس نزدیک (به عنوان مثال ،آرایشگاه ها) و
سالن های ورزشی.
این بدان معنی است که شما نیازی به نشان دادن گواهی واکسیناسیون خود در این دو مکان ندارید.

قرمز  -اقدامی برای محافظت از مردم و سیستم سالمت
وضعیت با افزایش تعداد ،سیستم بهداشتی ما را تحت فشار قرار می دهد.
به دلیل سن و سالمتی ،خطر افزایش برای «افراد در معرض خطر» وجود دارد.
برای انجام بیشتر کارها باید گواهی واکسن خود را نشان دهید.

چگونه می توانید در رنگ قرمز ایمن بمانید
• از جایی که میروید یادداشتی داشته باشید  -نوشتاری یا کد  QRدر همه جا اسکن میشود
• پوشش های صورت – به عنوان مثال .در مغازه ها و فضاهای داخلی
• پوشش های صورت در هواپیما ،حمل و نقل عمومی ،اماکن عمومی ،در تاکسی و اوبر – اساسا ً باید آنها را در همه
جا بپوشید.

جایی که می توانید در قرمز بروید
• امکانات عمومی  -استخرها ،کتابخانه ها ،زمین های ورزشی با حداکثر  ۱۰۰نفر بر اساس فاصله  ۱متری باز
خواهند بود.
• خرده فروشی – خرید – با محدودیت ظرفیت بر اساس فاصله  ۱متری باز خواهد بود
• محل کار – کار از خانه تشویق می شود
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• مکان های آموزشی  -آموزش در دوران کودکی ،مدارس - ،با اقدامات بهداشت عمومی باز خواهند بود .ضدعفونی
کننده دست ،پوشش صورت ،فاصله  ۱متر
• رویدادهای اجتماعی در فضای باز مشخص شده  -با محدودیت ظرفیت مجاز است
• محدودیت های مرزی منطقه ای ممکن است اعمال شود

"اثبات واکسیناسیون" در اکثر مکان ها با رنگ قرمز استفاده می شود
مکان هایی که از گواهی واکسیناسیون استفاده می کنند محدودیت هایی خواهند داشت
برای  ۱۰۰نفر باز است ،بر اساس فاصله فیزیکی  ۱متری  -مهمان نوازی (کافه ها و رستوران ها) ،گردهمایی ها
(عروسی ،تشییع جنازه ،تانگیهانگا ،عبادتگاه ها ،مارا) ،رویدادها (داخل/خارج) ،مشاغل تماس نزدیک (به عنوان مثال،
آرایشگاه ها) و سالن های ورزشی
باز کردن با اقدامات بهداشت عمومی :کسب و کارهای تماس نزدیک به عنوان مثال آرایشگاه ها
واکسن های مورد نیاز برای تحویل در محل کالس ها :آموزش عالی با ظرفیت بر اساس فاصله  ۱متری.
این بدان معناست که برای رفتن به این مکان ها و شرکت در این رویدادها در طول رنگ قرمز باید گواهی
واکسیناسیون خود را نشان دهید

مکان هایی که از گواهی واکسیناسیون استفاده نمی کنند:
محدودیت ها :مهمان نوازی – خدمات بدون تماس .اجتماعات تا  ۱۰نفر بر اساس فاصله  ۱متری؛ آموزش عالی  -فقط
آموزش از راه دور.
بسته است و قادر به فعالیت نیست :رویدادها (داخل/خارج) ،مشاغل با تماس نزدیک (به عنوان مثال ،آرایشگاه ها) و
سالن های ورزشی.
این بدان معنی است که شما نیازی به نشان دادن گواهی واکسیناسیون خود در این دو مکان در رنگ قرمز ندارید.
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