 18ﻣﺎرچ 2020
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎی ﮔﺮاﻣﯽ راﻧﭽﻮ ﮐﻮردووا،
در 17ﻣﺎرچ ،ﮐﺎﻧﺘﯽ ﺳﺎﮐﺮاﻣﻨﺘﻮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای "ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﮫ" ﺻﺎدر ﮐﺮد .اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ در راﻧﭽﻮ ﮐﻮردووا ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟
اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺪی ﺑﮫ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪی اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﺷﯿﻮع ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﮐﺎھﺶ دھﯿﻢ ،ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺮوی از اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﮭﻢ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ را دارد.
اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد:
•

ﻣﺤﻞ ھﺎی ﮐﺎر:
 oﻣﺣل ھﺎی ﮐﺎر وﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎﯾد ھر ﮔﺎه ﻣﻧﺎﺳب و ﻣﻘدور ﺑﺎﺷد ،دورﮐﺎری )ﮐﺎر ﮐردن از ﻓﺎﺻﻠﮫای دور از اداره(
و ﺗﻠﮫ ﮐﻧﻔراﻧس ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧود ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾﻧد.

•

ﺟﻣﻌﯾت آﺳﯾبﭘذﯾر:
 oاﻓراد  65ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﻼﺗر و/ﯾﺎ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارای ﺷراﯾط ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣزﻣن ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ و دور از ﺗﻣﺟﻌﺎت ﺑﻣﺎﻧﻧد.

•

ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ آﺳﯾبﭘذﯾری ﮐﻣﺗری دارد:
 oﮐﻠﯾﮫ اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ﮐﻣﺗری ھﺳﺗﻧد ﺑﺎﯾد ﺗﺎ آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد ،ﻣﮕر ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﺣل ھﺎی ﺿروری ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ ،ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ،داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﭘﻣپ ﺑﻧزﯾن ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻣﮑﺎن
ھﺎی ﺿروری ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ درج ﺷده اﺳت ،ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

•

ﺗﺟﻣﻌﺎت
 oدر ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺣﯾط رﺳﻣﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺟﻣﻌﯽ ﺑرﮔزار ﺷود.
 oﺗﻣﺎم ﺑﺎرھﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷراب ﺳﺎزی و ﺑﺎرھﺎی آﺑﺟو ،رﺳﺗوران ھﺎ ﺑرای ﺻرف ﻏذا در داﺧل ،ﺳﺎﻟن ھﺎی
ورزﺷﯽ )ﺟﯾم( ،ﺳﺎﻟن ھﺎی ﺑﯾﻧﮕو و ﺳﺎﻟن ھﺎی ورق ﺑﺎزی ﯾﺎ ﻗﻣﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﺳﺗﮫ ﺷود .ﺑﯾرون ﺑردن ﻏذا و ﺗﺣوﯾل ﻏذا ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ )ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( ﻣﯽ ﺗواﻧد اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

•

ﻣدارس:
 oﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣدارس ﺳﺎﮐراﻣﻧﺗو ﺗﻌطﯾل اﺳت.
اﻓراد ﺑﯾﻣﺎر:
 oاﮔر ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد ،ﺣداﻗل ﺑﮫ ﻣدت  72ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ﺑرطرف ﺷد ،ﯾﺎ  7روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع
ﻋﻼﺋم ،ھر ﮐدام طوﻻﻧﯽ ﺗر ﺑﺎﺷد ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
 oاﮔر ﺑﺎ ﮐﺳﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺳت وﯾروس ﮐوﯾد (COVID-19) 19-او ﻣﺛﺑت ﺑوده اﺳت 14 ،روز در
ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
 oاﻓرادی ﮐﮫ ﻋﻼﺋﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ دارﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻋﻼﺋم ﺧود را در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ داروھﺎی ﺑدون ﻧﺳﺧﮫ ﮐﻧﺗرل
ﮐﻧﻧد ،ﺻرﻓﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ،آﻧﻔوﻻﻧزا ﯾﺎ ﮐوﯾد19-ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﻧد.
 اﻣﺎ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ دﭼﺎر ﻣﺷﮑل ﺗﻧﻔﺳﯽ و ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ ﺷدﯾد ،ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻣﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﮭﺗر ﺑودﻧد ﺑدﺗر ﺷدﻧد ،ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑﺎ اراﺋﮫ
دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﺎن ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣرﮐز ﻓورﯾت ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺟﮭت
ﻣراﻗﺑت از ﺷﻣﺎ آﻣﺎده ﺷوﻧد.

•



ﻣردم ﻓﻘط زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ  911ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﺧش اورژاﻧس ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﻣﺎر
ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن در ﻣﻌرض ﺧطر ﺣﺗﻣﯽ ﻗرار دارد .ﺳﺎﯾر ﻣوارد اورژاﻧﺳﯽ ﮐﻣﺎﮐﺎن در ﺣﺎل وﻗوع ھﺳﺗﻧد
و ﻣﻧﺎﺑﻊ اورژاﻧﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ،و ﻧﮫ ﻓﻘط  ،COVID-19در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷﻧد.

اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﮐﺎﻧﺗﯽ را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣل ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ آن دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
اﻻن وﻗت وﺣﺷت ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ زﻣﺎن آن اﺳت ﮐﮫ در ﻣورد وﯾروس ﮐروﻧﺎ ھوﺷﻣﻧداﻧﮫ ﻋﻣل ﮐﻧﯾم ،ﺗﺎ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﮔﺳﺗرش
آﻧرا ﮐﺎھش دھﯾم .ﺑﺎ ﯾﮑددﯾﮕر ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺳوی ) # flattenthecurveﺻﺎف ﮐردن ﻣﻧﺣﻧﯽ( ﮔﺎم ﺑردارﯾم و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود را
ﺳﺎﻟم و اﯾﻣن ﻧﮕﮫ دارﯾم.
ارادﺗﻣﻧد ﺷﻣﺎ،
ﺳﯾروس اﺑﮭر )(Cyrus Abhar
ﻣدﯾر ﺷﮭری

