
 برای نمازگزاران و افطار یک بار دیگر برگزار یم شوند. 
گ

پروگرام های تجمع در خانه ها، مساجد و مراکز فرهن�
ه امکان برگزاری تجمعات مصئون تر در دوران  امسال به دلیل انجام واکسیناسیون، پوشیدن ماسک و غ�ی

کویید-19 وجود دارد. این اقدامات الیه های محافظ�ت در مقابل عفونت کویید-19 یم باشند.

طرق محافظت از خود و جامعه تان در مقابل عفونت کویید-19: 

در دوران کویید-19 ماه رمضان را 
مصئون تر برپا و برگزار نمایید
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واکسن شوید. حتما معلومات مربوط به واکسیناسیون کویید-19 خود از جمله دوز بوس�ت خود را اپدیت کنید. دریافت واکسن 	 
کویید-19 روزه شما را باطل نیم سازد؛ چون غذا و نوشید�ن به شمار نیم رود. در صورت امکان، از وضعیت واکسیناسیون 

اشخاص حا�ن در تجمع مطلع شوید. 

ورت ماسک بپوشید. اگر در منطقه ای هستید که سطح کویید-19 جامعه آن باالست، 	  ورت و مواقع مورد �ض در صورت �ض
در محیط های بسته در جمع ماسک بپوشید. شما یم توانید طبق دلخواه خود همیشه ماسک بپوشید. بع�ن کسب وکار ها، 

سازمان ها یا محل های عبادت تا به حال هم از مردم درخواست یم کنند ماسک بپوشند. اشخایص که دارای خطر باالتر ابتال به 
مری�ن شدید هستند ممکن است بخواهند در اک�ث مواقع ماسک بپوشند.  

س نیست، از ماده ضدعفو�ن کننده دست که حاوی 	  در اک�ث مواقع دست های خود را بشویید. چنانچه آب و صابون در دس�ت
دست کم الکول %60 است استفاده نمایید. 

در محیط ها�ی که جریان هوا یا تهویه مناس�ب دارد تجمع کنید. این اماکن یم توانند محیط های باز و مکان ها�ی باشند که دارای 	 
جریان هوای تازه یا تهویه با کیفیت باالتری هستند. 

ن 	  در صور�ت که احساس کسالت دارید یا تست شما مثبت شده است در خانه بمانید. اگر دارای عالیم هستید، حتما در اول�ی
فرصت، تست بدهید.

وی نمایید:  احساس کسالت دارید؟ حتما از توصیه های صحت عامه در رابطه با این موارد پ�ی
مدت زمان ماندن در خانه و دور بودن از دیگران. 	 

زمان استفاده از ماسک و نوع ماس� که باید پوشید. 	 

زمان تماس با ارائه دهنده مراقبت صیح خود در مورد دادن تست و یا تداوی. 	 
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