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Stricter general guidelines 
As of 12 November, everyone staying in the 
county is strongly encouraged to:

• If possible, physical contact with people other than those with whom you live should
be avoided. This means, among other things, advice against arranging or taking part in
parties or similar social gatherings.

• You should also avoid certain types of activities if they are impossible to carry out
with physically distancing yourself from other people, such as contact sports, healthca-
re or beauty treatments that are not for medical reasons.

• Refrain from visits to indoor environments such as shops, shopping centres, museums, 
libraries, swimming pools and gyms. Necessary visits to grocery stores and pharmacies
are allowed.

• Refrain from participating in gatherings such as meetings, concerts, performances, 
sports training, matches and competitions. However, this does not apply to sports
training for children and young people born in 2005 or later.

• Refrain from making unnecessary trips. Trips within or between regions can contri-
bute to increasing the spread of infection because you often meet new people, which
results in the start of new chains of infection. One should therefore refrain from such
travel insofar as possible. This advice is not intended to prevent people from, for ex-
ample, going to work, studies/employment or care that requires you to be on site.

• Necessary close contact is allowed, for example during healthcare visits and medical
examinations.

The decision also includes stricter general recommendations for 
workplaces and businesses – such as shops, shopping centres and sports 
facilities

• All businesses should take steps to ensure that each and every one can follow the
general recommendations. Employers should take measures such as encouraging
personnel to work from home, offering more opportunities for remote work and
postponing business travel, conferences and other physical meetings. Other businesses
can minimise the number of visitors present on their premises at the same time, adapt
opening hours or offer digital alternatives.

Farsi

رھنمودھای سختگیرانھ تر
از تمامی اھالی استان خواستھ میشود کھ:

در صورت امکان از برقراری تماس جسمی با افرادی غیر از کسانی کھ با آنھا زندگی می کنید خودداری کنید. این از •
مشابھ است. ھمچنین جملھ بھ معنای انصراف از ترتیب دادن یا شرکت در مھمانی ھا یا دیگر معاشرت ھای اجتماعی 

از انواع خاصی از فعالیت ھا نیز اگر نمی توان آن ھا را با حفظ فاصلھ با دیگران انجام داد، باید صرفنظر کرد مانند 
فعالیت ھای ورزشی تماسی یا مراقبت ھای بھداشتی یا زیبایی کھ توجیھ پزشکی ندارد.

د، موزه ھا، کتابخانھ ھا، استخرھا و سالن ھای ورزشی از بودن در محیط ھای بستھ مانند فروشگاه ھا، مراکز خری•
خودداری کنید. مراجعات ضروری مانند رفتن بھ فروشگاه ھای مواد غذایی و داروخانھ ھا را می توان انجام داد.

از شرکت در جلسات، کنسرت ھا، نمایش ھا، تمرین ھای ورزشی، مسابقات و رقابت ھا خودداری کنید. تمرین ھای •
و یا پس از آن مشمول این محدودیت نیست.2005رای کودکان و جوانان متولد سال ورزشی ب

تماس ھای نزدیک الزم بھ ھنگام مراجعھ بھ مراکز بھداشتی و درمانی و یا معاینات پزشکی، مشمول این توصیھ 
با دیگران خودداری باشد، باید از ھرگونھ تماس نزدیک 19-نیست. کسی کھ عالئمی داشتھ باشد کھ ممکن است کووید 

کند.

از انجام سفرھای غیر ضروری خودداری کنید. سفر می تواند بھ افزایش شیوع عفونت کمک کند زیرا در این سفرھا •
انسان اغلب با افراد جدید دیدار می کند. این توصیھ شامل سفر افراد بھ عنوان مثال، بھ محل کار، تحصیل / اشتغال یا 

ور فرد در محل نیاز دارد، نمی شود.بھ مراکز درمانی کھ بھ حض

توصیھ ھای کلی دقیق تر برای محل ھای کار و صنف ھا

صنف ھا و کارفرمایان باید تدابیری اتخاذ کنند تا ھمھ بتوانند از رھنمودھای کلی پیروی کنند. اقدامات کارفرمایان می 
انھ و بھ تعویق انداختن سفرھای کاری، کنفرانس تواند تشویق کارکنان بھ کار از خانھ، افزایش امکانات برای کار از خ

ھا و سایر جلساتی باشد کھ حضور فیزیکی در آنھا الزم است. سایر صنف ھا می توانند تعداد مراجعھ ھمزمان 
مشتریان را بھ حداقل برسانند، ساعت مراجعھ مشتریان را تنظیم کنند و گزینھ ھای دیجیتالی ارائھ دھند.
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