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 گردد. تیرعا دیبامردانه  شگاهیکه در مراجعه به آرا ینکات

 

 .دینک یخوددار ها شگاهیآرا مثل یعموم اماکن به رفتن از کرونا یماریب وعیش و یریگ همه طیشرا در -1

 . دیباش داشته همراه به یالکل ژل و دستکش و ماسک شگاه،یآرا به رفتن صورت در -2

 شما ارک مراجعه محض به دیکن حاصل نانیاطم و دیریبگ نوبت قبل از شگاه،یآرا به رفتن ضرورت صورت در -3

 .ستین یضرور ریغ حضور و شگاهیآرا در نشستن به ازین و شد خواهد انجام

   ی کننده یونضدعف مواد با ای دییبشو صابون و آب با را خود یها دست شگاه،یآرا به ورود از بعد بالفاصله -4

 .دیکن زیتم دار الکل

 .دیباش شیخو نوبت منتظر خود یخودرو در خودرو، داشتن صورت درو  نشستن منتظر به ازین صورت در -5

 .دیکن استفاده آن از فقط و دیببر یشخص حوله خود با -6

 .دینکن استفاده شگاهیآرا در موجود یها حوله از وجه چیه به -7

 .دیبزن ماسک حتما شگاهیآرا در حضور زمان در -8

 .باشد داشته خود ینیب و دهان یور ماسک حتما دیبخواه خود شگریآرا از -9

 .بزنند ماسک دیبا زین آنها شگاه،یآرا در گرید افراد حضور صورت در -10

 ای و دیکن یوددارخ.....(  و ها رهیدستگ وار،ید شخوان،یپ ز،یم ،یصندل) سطوح به زدن دست از شگاهیآرا داخل در -11

 .دیکن استفاده مصرف بار کی دستکش از

 .دینزن تانصورت به را خود دست هرگز  -12

 مواد با ای دیبشو صابون و آب با را دستانش شما، کار شروع از قبل دیکن خواهش خود شگریآرا از محترمانه -13

 .کند یضدعفون درصد 70 الکل یحاو ی کننده یضدعفون

 .دیکن حفظ افراد ریسا از را یمتر کی حداقل فاصله شگاه،یآرا در حضور مدت طول در -14

 .دینکن لمس دست با مایمستق را آسانسور یها دکمه و درب ر،آسانسو از استفاده صورت در -15

 . دینده قرار شگاهیآرا سطوح یرو بر را خود یشخص لیوسا ریسا و پول فیک ،یگوش حوله، -16
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 از قبل دیواهبخ شگرتانیآرا از صورت نیا ریغ در د،یکن استفاده خودتان یشخص برس و شانه ،یچیق از حایترج -17

 .کند یضدعفون درصد 70 الکل یحاو محلول با شما حضور در را آنها کارش شروع

 .دیکن یخوددار شگاهیآرا در قیتزر و تتو هرگونه از -18

 سرفه و عطسه خود آرنج داخل ای و دیریبگ یکاغذ دستمال با را خود دهان یجلو سرفه و عطسه صورت در  -19

 .دیکن

 درب گذاشته، دیردا همراه به که یا سهیک لداخ و کرده تا را دیا کرده سرفه ای عطسه آن در که یکاغذ دستمال  -20

 .دیندازیب دار درب زباله سهیک درون و دیبزن گره را آن

 .دیکن یخوددار دیا کرده سرفه ای عطسه آن در که یکاغذ دستمال یداخل قسمت به زدن دست از  -21

 یگرید زمان به ار آن و دیکن یخوددار شگاهیآرا به رفتن از کرونا یماریب یریگ همه دوره انیپا تا دیکن یسع  -22

 .دیینما موکول

 .دیبرسان ممکن حداقل به را شگاهیآرا در حضورتان زمان  -23

 داخل در رداشتهب د،یبزن دست آن یخارج سطح به نکهیا بدون را خود ماسک شگاه،یآرا از خروج از بعد بالفاصله -24

 استفاده یدیدج ماسک از و دیدازنیب دار درب زباله سطل داخل و دیبزن گره را آن درب گذاشته، کیپالست سهیک

 .دیکن

 .دیده رقرا زده گره درب با کیپالست سهیک داخل استفاده، از بعد را خودتان یشخص لیوسا ریسا و حوله -25

 ندهیشو عیما ای صابون و گرم آب با را خود همراه یشخص لیوسا و حوله شگاه،یآرا از برگشتن از بعد بالفاصله -26

 .دییبشو

 


