***اطالعات مهم***
در مورد ماه رمضان
ساکنان عزیز،
گیی مسلمانان رمضان از تاری خ  23.04.2020تا  23.05.2020جریان خواهد داشت.
امسال ماه روزه ر
جهت محافظت از تمایم ساکنان ،محدودیتهای موجود زیر در طول ماه رمضان ز
نی برقرار خواهد بود:
 )1ممنوعیت عمویم در مورد تماسها :شما فقط یمتوانید با یک شخص دیگر یا اشخایص از خانه
خود در مکان عمویم همراه باشید.
ن
 )2ممنوعیت ورود به اقامتگاه:
داشت مهمان در اقامتگاه یا دید و بازدید با سایر اشخاص در
اقامتگاههای دیگر ممنوع است.
 )3ممنوعیت در برگزاری جلسات در اقامتگاه :مالقات کردن با بیش از پنج نفر در اتاقهای
شخیص محل اقامت ممنوع است.
ً
به دلیل بیماری فعیل و پانادمی کرونا ،باید به موارد زیر ر ن
نی دقت نمود ،خصوصا در دورهای که روزه
هستید:
•
•
•
•
•
•

مساجد منطقه همچنان بسته هستند .امسال افطار عمویم برگزار نیمشود.
ً
لطفا از برگزاری مالقاتهای شخیص برای افطارهای دستهجمیع ر ن
نی خودداری کنید .افطار را در
اتاق خود به تنهای یا با افرادی که به طور معمول با آنها هماتاق هستید ،باز کنید.
ً
لطفا از ن
آشیی به صورت دستهجمیع خودداری و غذای خود را بهتنهای آماده کنید.
ً
لطفا افطار خود را ر ن
نی در طول صبح یا ظهر آماده کنید تا از مالقات اشخاص بسیاری در
ن
جلوگیی شود.
آشیخانه با یکدیگر هنگام عرص
ر
ً
قوانت بهداشت موجود در ن
رن
آشیخانه داشته باشید و قبل و بعد از استفاده
لطفا توجه ویژهای به
خوی با آب و مواد شوینده بشویید.
از وسایل آنها را به ی
مراقب خود و سالمتتان باشید .در صورت نیاز ،اگر احساس ضعف و ن
مرییص داشتید به عقب
ن
ن
گرفت آنها به صورت روزههای جداگانه در آینده فکر کنید.
انداخت روزهها و

رن
قوانت و دستورالعملهای باال کمال تشکر را داریم.
از درک رشایط و همکاری شما با
ما دوست داریم همه شما سالم باق بمانید!

