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نورلند انه تر برای وس�ت توصیه های سختگ�ی
نورلند درخواست یم شود که از تاریــــخ 16 نوام�ب از همه اهایل وس�ت

ت  کت در جشن و سایر معا�ش  یم کنند خودداری کنند. یع�ن از برگزاری یا �ش
گ

از تماس با افراد بغ�ی از آنها�ئ که باهم زند�  •
ییک را در آنها حفظ کرد  ن ن بایس�ت از انجام بر�ن فعالیت ها که نیم توان فاصلۀ ف�ی ن شود. شما همچن�ی های اجتمایع پره�ی

خودداری کنید، مانند ورودی های تماس یا مراقبت های بهداش�ت و زیبا�ئ که علت پزشیک نداشته باشند.

از بودن در محیط های � بسته مانند فروشگاهها، مرکز خرید، موزه ها، کتابخانه ها، استخر و باشگاه تمرینات جسما�ن   •
وری مانند فروشگاه مواد غذا�ئ و داروخانه را یم توانید اتجام دهید. خودداری کنید. مراجعات �ن

، مسابقات فردی و دستجمیع خودداری کنید.  کت در جلسات مالقات، کنرست ها، نمایشگاهها، تمرینات ورز�ش از �ش  •
وری مانند مراجعه  البته این امر شامل تمرینات ورز�ش کودکان و نوجوانان متولد 2005 به بعد نیم شود. تماس نزدیک �ن

به خدمات درما�ن و معاینات پزشیک شامل این توصیه نیم شوند. البته مهم است که بخاطر داشته باشید که در صورت 
ن عالئم بیماری کووید19- از تماس نزدیک با دیگران خودداری کنید. داش�ت

ن نوا� مختلف یم تواند به شیوع �ایت کمک کند  وری خودداری کنید. سفرهای داخیل ناحیه یا ب�ی از سفرهای غ�ی �ن  •
و بایس�ت ح�ت االمکان  چون اغلب افراد جدید را مالقات یم کنید که یم تواند زنج�ی �ایت جدیدی را تشکیل دهد. از ای�ن

ن شامل یم شود. این توصیه به این مفهوم نیست که  از اینگونه سفرها خودداری شود. این توصیه سفرها از سایر نوا� ن�ی
مردم از سفرهای کاری/شغیل، تحصییل، اشتغایل یا درما�ن که مستلزم حضور در محل است خودداری کنند.

انه تر برای اماکن کاری/شغیل و واحد های مختلف مانند  ن شامل توصیهه ای همگا�ن سختگ�ی این تصمیم همچن�ی
ن یم شود. نورلند ن�ی فروشگاهها، مرکز خرید و اماکن ورز�ش در وس�ت

واحدهـای اداری و کـارفرمایان بایس�ت اقداما�ت اتخاذ کنند تا بتوان توصیه های همگـا�ن یـاد شدۀ باال را رعایت نمود.   •
ایط کار از خانه را افزایش  اقدامات کارفرما یم تواند به اینصورت باشد که از کارکنان خود بخواهد از خانه کار کنند، �ش

، کنفرانس ها و سایر جلسات حضوری را به تعویق بیندازد. سایر واحد ها یم توانند تعداد  دهد و سفرهای اداری و خدم�ت
مالقات کنندگان همزمان را به حداقل برسانند، ساعات کار خود را سازگار کنند و گزینه های دیجیتایل ارائه کنند.


