دسته 2

هشدار مهم

از  2دسامرب
کار و تجارت

متام اف رادی که میتوانند در خانه کار کنند ،باید
فعالیتهای شغلی خود را در خانه انجام دهند.

خردهفروشیها

بارها و مرشوبخوریها باید تعطیل شوند ،مگر
اینکه بهعنوان رستوران در حال فعالیت باشند.
مکانهای مهامنیاری فقط میتوانند نوشیدنی الکلی
را هم راه با وعدههای غذایی مفصل رسو کنند .این
مکانها باید سفارش گرفنت را در ساعت  10شب
متوقف و در ساعت  11شب تعطیل کنند.

باز.

باز.
مکانهای عبادت

باز ،اما تعامل داشنت با اف راد خارج از خانوار یا
حباب حامیتی ممنوع است.

رویدادهای عظیم
ورزش ،اج راهای زنده و مالقاتهای تجاری محدود
به  %50ظرفیت یا  200نفر در فضای باز (هرکدام
که کمرت بود) و ظرفیت  %50یا  1000نفر در
فضای درون ساختامن (هرکدام که کمرت بود)

م راکز رسگرمی

م راسم عروسی و
تدفین
 15میهامن ب رای عروسی ،رشوع زندگی مشرتک
مدنی ،میهامنی عروسی و م راسم یادبود؛ 30
میهامن ب رای م راسم تدفین.

باز.
م راقبت در خانه
برنامههای ایمن از نظر کووید ،نظیر غربالگری
عمده ،محلهای مالقات و مالقات پشت پنجره.
فقط مالقاتهای فضای باز/محیط هوابندیشده
(انجام آزمایش رسیع ،مالقاتهای درون ساختامن و
متاس را امکانپذیر خواهد ساخت).

تب • رسفه مستمر و جدید از دست دادن حس بویایی یا چشایی خود ،یا
تغییر در آن.

بدون نزدیک شدن اعضای خانوار در فضای درون
ساختامن ،به استثنای حبابهای حامیتی .حداکرث
شش نفر در فضای باز.

آموزش
محیطهای سالهای اولیه تحصیل ،مدارس ،کالجها
و دانشگاهها باز هستند .م راقبت از کودک ،سایر
فعالیتهای تحت نظارت ب رای کودکان ،و حبابهای
م راقبت از کودک مجاز است.

باز.

در صورت داشنت هرکدام از عالئم کروناویروس:
تست بدهید و در خانه مبانید.

تفریحات داخل
ساختامن

م راکز اسکان

م راقبت شخصی

باز.

بارها ،مرشوبخوریها و
رستورانها

مالقات با دوستان و
اعضای خانواده

ورزش
کالسها و ورزشهای بزرگسال برنامهریزیشده در
فضای باز برگزار میشود ،اما در صورتی که هرگونه
تعاملی بین اف راد خانوارهای مختلف وجود داشته
باشد ،منیتواند در فضای داخل ساختامن برگزار
شود .فعالیتهای برنامهریزیشده ب رای ورزشکاران
برت ر ،زیر  18سالهها و اف راد توانخواه میتواند ادامه
پیدا کنند.

اقامت در طول شب
هم راه با اعضای خانوار یا حباب حامیتی مجاز
است.

مسافرت
در صورت امکان ،تعداد سفرها یا پیادهروی
یا دوچرخهسواری کاهش یابد .از استفاده از
حملونقل عمومی در زمانها و مسیرهای شلوغ
خودداری شود .از اش رتاکگذاری خودرو با اف راد
خارج از خانوار و حباب حامیتی خودداری شود.
از سفر به خارج از منطقه خود ،یا وارد شدن به
ناحیه دسته  3خودداری کنید ،مگر اینکه این
عمل ب رای کار یا آموزش رضوری باشد .استثناهای
بیشرتی اعامل میشود.

متوجه شوید چه پشتیبانی را میتوانید
دریافت کنید
به عنوان مثال ،اگر بیکار هستید ،به غذا نیاز دارید ،یا میخواهید خدمات
سالمت روان دریافت کنید.
gov.uk/coronavirus

جهت کسب اطالعات بیشرت و راهنامی کامل ،از این لینک بازدید
مناییدgov.uk/coronavirus :

