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COVID-19راهنمای ویژه ساکنان تورنتو : 

دهد که بمانید ارایه یم-خانه-در استان انتاریو و دستور استاتی در COVID-19این راهنما اطالعاتی درباره بعضی از الزامات تدابیر ویژه تعطییل 
 آوریل در تورنتو به اجرا درآمد.  8شنبه در روز پنج

 نیست، اما تخیط از این دستورات طبق مقررات استاتی جرم تلقی یم
ی
ات استاتی قابل مقرر  شود. به منظور رعایت همهاین راهنما توصیه حقوق

ی مربوطه از جمله سباعمال، افراد و ک  را مطالعه کرده یا توص بمانید -خانه-دستور در، مقررات منطقه تعطیل شدهوکارها باید قوانیر
ی
یه حقوق

س شده بهداشت عمویم و ایمنی محل کار : تدابیر تقویتCOVID-19تعطییل ای از تدابیر استاتی دریافت کنند. خالصه در تارنمای استان در دسیی
 است. 

ی آی ی و  ماسک شهردارینامه یر ییکنامهآییر ی  اجراتی بوده و باید رعایت شوند. مهم است که تدابویژه پارک های فاصله فیر
ی یر ها و میادین عمویم نیر

ش ویروس کاهش یابد. اگر سوایل درباره  ه دارید، با خط ویژه بهداشت عمویم تورنتو به شمار  COVID-19بهداشت عمویم رعایت شوند تا گسیی
ید.  416-338-7600  تماس بگیر

ش از این    کنید، متشکریم. در تورنتو ایفا یم COVID-19که نقش خود را در کمک به توقف گسیی

 بمانید-خانه-منطقه تطعییل و دستور در 

آتی در گردهم
 فضای بسته

ور بمانید، مجب-خانه-دردر دستور موجود که به ییک از دالیل مجاز شما همواره باید در محل اقامت خود بمانید، مگر آن
ییک و پوشیدن ماسک، از بخشبه ترک محل باشید. شما یم ی د مثل های رسباز محل اقامت خو توانید با رعایت فاصله فیر

 یا مناطق مشاع داخیل که باز هستند از جمله الت  
 ها استفاده کنید. حیاط پشنی

ته، مگر برای اعضای یک خانوار و یک نفر که تنها آتی اجتمایع در فضای بسدیه رویدادهای عمویم و گردهمسازمان
 یم

ی
 کند، مجاز نیست. زندگ

 یم
ی

 کنید، فقط باید با یک خانوار دیگر در تماس باشید. اگر تنها زندگ

 

آتی در گردهم
 فضای باز

 یمدیه شده رویدادهای عمویم سازمان
ی

 کند. مجاز نیست، مگر با اعضای یک خانواده و یک نفر که تنها زندگ

 هستند.  تعطیل، مدارس در مفهوم قانون آموزش معدود   به استثنای چند مورد مدارس

سفر به سایر 
 مناطق

وری باشد. شما نباید به خارج از منطقه یا استان خود سفر کنید، مگر آن  ضی
ً
 که مطلقا

 

: مراسم مذهن  

 عرویس و ختم

ی مذهن   داخیلفضای  آتی گردهم  تر است. نفر یا کم 10محدود به و باز جهت مراسم عرویس، ختم یا آییر

ی یا فضای باز های اجتمایع داخیل آتی گردهم ، آییر ها مجاز ها یا جشنمربوط به یا بعد از مراسم عرویس، ختم یا مذهن 
 نیست. 
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 بمانید-خانه-منطقه تطعییل و دستور در 

فرویس  خرده  

فرویس  برای خرید داخل فروشگاه بسته هستند. دریافت و تحویل کاالهای از پیش سفارش های خردهتر فروشگاهبیش
ی  ی فقط قبیل فقط بیر رود و به ها باید به طریقی باشد که نیاز بعدازظهر مجاز است. همه فروش 8صبح و  7شده با تعییر

ی ساعت  ی به فروشگاه نباشد. تحویل بیر
 شب مجاز است.  9صبح و  6مشیی

 ظرفیت مجاز است:  %25 استفاده از  های زیر، منوط بهخرید داخل فروشگاه در مکان

 هاداروخانه 

 سته  های محیل، بازارهای فضای بها، فروشگاهفروشند )سوپرمارکتهاتی که در درجه اول خواروبار یمفروشگاه
 (. کشاورزان

 فرویس  که فقط مجاز به فروش اقالم محدود از جمله خواروبار، وسایل دار و عمدههای تخفیففروشگاه
، وسایل نظافت منازل

ی
 ستنده ، لوازم مدرسه و وسایل ایمنی خانوار مراقبت بهداشنی  ،مراقبت از حیوانات خانیک

 یت( یمفروشگاه وب و اسیر  فروشندهاتی که نوشیدتی الکیل )آبجو، مش 

  هاباغستان مراکز باغباتی فضای باز و 

 های فضای بستهگلخانه 

 بازارهای فضای باز، در صورتی مجاز هستند که: 

 در درجه اول، غذا بفروشند 

  یمحصوالت طوری تحویل شود که آنها همواره در فضای باز بمانند یا از طریق تحویل و دریافت کنار  ها مشیی
 ، وجدول باشد 

  تر نشودبیش %25ظرفیت از 

ی وقت قبیل و منوط   ظرفیت در مراکز زیر مجاز است:  %25 استفاده از خرید داخل فروشگاه فقط با تعییر

 ی اقالم ایمنی فروشگاه  های تامیر

 و پزشیک ها و لوازم کمیک، حرکنی کسب و کارهاتی که در درجه اول در زمینه فروش، اجاره یا تعمیر وسایل، دستگاه 
 فعال هستند

 فروشندفرویس  که عینک تجویزی یمهای عینکفروشگاه 

 فرویس  مخابراتی های خردهفروشگاه 

یس به کسب و کارهای مجاز به فعالیت طبق مقررات استاتی از جمله داروخانهافراد فقط یم ها یا توانندبه منظور دسیی
یل در  ریزی تحو ظرفیت یا برای برنامه فروشند و منوط به رعایت حدود هاتی که در درجه اول مواد غذاتی یمفروشگاه

ی   وارد مراکز خرید شوند. ، شدهمحوطه تحویل تعییر

ی ملزم به خودغربالگری باشد. اگر شما از خودغربالگری  یهافروشگاه مجاز به فعالیت باید عالییم داشته باشند تا مشیی
 قبول نشوید، نباید وارد شوید. 

یا کودکان خییل کوچک، همه افراد داخل فروشگاه باید ماسک یا پوشاننده به استثنای افراد دارای مشکالت پزشیک 
 صورت بزنند. 
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 بمانید-خانه-منطقه تطعییل و دستور در 

هارستوران  

ون  بری، تحویل در خودرو و تحویل از جمله برای الکل مجاز است. بیر

 غذاخوری در فضای باز و بسته مجاز نیست. 

 

خدمات مراقبت 
 فردی

های ناخن و استودیوهای  برنزه کردن، مراکز تاتو و دیگر سالنها، های مو، سلماتی خدمات مراقبت فردی مثل سالن
 خدمات زیباتی مجاز به فعالیت نیستند. 

یوتراتر و ماساژدرماتی مجاز است. نوبت
ی  مثل فیر

ی سالمت رسیم بابت خدماتی  با متخصصیر
 های مراقبت درماتی

اییط باز هستند. استفاده از ماسک و پوشاننده صورت  رعایت بعضی تسهیالت تفرییح فضای باز منوط به شدت هبرس 
ییک دشوار است، توصیه یم ی شود. هنگام در هنگام استفاده از تسهیالتی که باز هستند یا در مواقیع که رعایت فاصله فیر

 ها و انتظار در صف، باید از ماسک استفاده شود. استفاده از دستشوتی 

 یالت فعالهتس

 سواحلها و پارک 

  ی  های بازیزمیر

  هادستشوتی 

 های بدون قالدهمناطق ویژه سگ 

 ها یا مناطق تفرییحهای پارکنیمکت 

 های زرایعهای محیل و پارکباغ 

 سایر تسهیالت تفرییح فضای بازی که در باال ذکر نشدند، از جمله موارد زیر، طبق مقررات استاتی تعطیل هستند: 

 های پیک ی  هانیک و پناهگاهمیر

  ی  های گلفزمیر

  ی  های دیسک گلفزمیر

  ی ی های ورزیس  )مثل میادین و زمیر ی فوتبال، زمیر ی بیسبال، چمن بولینک(بسکتبال و تنیس، زمیر  زمیر

 BMX های اسکیتو پارک 

 ات تناسب اندام فضای باز ی  تجهیر

  ی  )مثل مناطق ورزیس  با کاربری چندنفره( های دارای پدهای خشکزمیر
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 بمانید-خانه-منطقه تطعییل و دستور در 

 تفریحات

اییط هستند. تر تسهیالت بیش  تفرییح فضای باز فعال بوده و مشمول رعایت رس 

 ها و آموزش تناسب اندام فضای باز مجاز نیست. کالس

تفرییح با چند اسثتنای معدود بسته هستند )مثل استفاده توسط های فضای بسته و تسهیالت تناسب اندام ورزش
یوتراتر توسط افراد معلول طبق تعریف ورزشکاران حرفه

ی یس به فیر
یس ساکنان قانون دسای و دارای عملکرد باال، دسیی یی

 (. دارای معلولیت انتاریو

هاکتابخانه  

هستند. کتاب و دیگر اقالم در گردش باید بصورت تلفنی و ها باز هستند، اما محدود به تحویل بدون تماس کتابخانه
 رزرو شوند.  ،آنالین جهت تحویل

 

مراقبت از 
 حیوانات

شیک مجاز است.  ی  خدمات دامیر

، خدمات پیاده
ی

 مثل خدمات نگهداری از حیوانات خانیک
ی

روی حیوانات، خدمات نظافت و خدمات حیوانات خانیک
 آموزش حیوانات مجاز است. 

 

خانوارخدمات   
 و نظافت و نگهداری  

ی
 . کنند، مجاز هستند پذیر حمایت یمکه از کودکان، سالمندان یا افراد آسیبخدمات خانیک

 

 


