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 : رهنمود برای باشنده گان تورنتو19-کووید

والیت تورنتو و فرمان والیتی تحت نام "درخانه در رهنمود هذا برای باشنده گان تورنتو معلومات در مورد تدابیر نافذه منع گشت و گذار 

 اپریل در تورنتو قابل اجرا میباشد، فراهم مینماید. 8 پنجشنبه، مؤرخ از که اعتباررا بمانید" 

این رهنمود حیثیت مشوره حقوقی را نداشته اما سرکشی از برخی از این هدایات در چارچوب مقررات والیتی، تخطی تلقی میگردد. بمنظور 

مقررات منع گشت و گذار در های تجارتی باید قوانین ذیربط، بشمول تأمین تطابق حقوقی با تمامی مقررات قابل اجرای والیتی، افراد و نهاد 

اقدامات افزایش  19:-کوویدمنع گشت و گذار  والیتی مقرره و یا مشوره های حقوقی را مدنظر بگیرند. فشرده فرمان در خانه بمانید، محالت

 در ویب سایت والیت قابل دسترس است.  یافته صحت عامه و مصوونیت محیط کار

مهم است تا تدابیر برای پارک ها و محالت عامه نیز نافذ بوده و باید رعایت شوند.   مقرره رعایت فاصله اجتماعی، و مقرره  شهری ماسک

با اداره صحت  416-338-7600سوال دارید، به شماره   19-کوویدیابد. اگر در مورد  پخش ویروس کاهشصحت عامه را تعقیب نماییم تا 

 عامه تورنتو در تماس شوید. 

 در تورنتو سپاسگزاریم.  19-کوویداز سهمگیری تان در کاهش پخش 

 
 فرمان منع گشت و گذار و ماندن در خانه

 تجمعات داخل خانه

برای یکی از دالیل تحت  منزلمگراینکه بیرون شدن از ، یا محل بودوباش خویش باشید منزلشما باید همه وقت در 

شما میتوانید از قسمت های بیرونی منزل مانند حویلی عقب خانه و یا محالت سرباز فرمان "درخانه بمانید" ، مجاز باشد. 

 داخل خانه مانند دهلیز ها استفاده کنید که در آن بتوانید فاصله اجتماعی را رعایت کنید و ماسک بپوشید. 

ضای خانواده که در عین تجمعات اجتماعی در داخل منازل مجاز میباشد، مگراینکه چنین محافل با اعو تدویر محافل  

 خانه زنده گی میکنند و همچنان شخصی که به تنهایی زنده گی میکند، تدویر یابد. 

 یک فامیل دیگر تماس نزدیک داشته باشید.  ااگر شما به تنهایی زنده گی میکنید، شما باید صرف ب

تجمعات بیرون از 

 خانه

مجاز نمیباشد، مگراینکه اعضای یک خانواده و یک شخص که به تنهایی زنده  تدویر محافل و تجمعات بیرون از منزل 

 گی میکند، در آن اشتراک داشته باشد. 

 

 ، مسدود میباشند.معارف قانونمحدود، مکاتب در چارچوب یی و استثنا بجز از حاالت خیلی مکاتب 

 شما باید از مسافرت بیرون از منطقه خویش خودداری کنید، مگراینکه سفر شما خیلی ضروری باشد.  سفر به سایر مناطق

: خدمات مذهبی

محافل عروسی و 

 مراسم جنازه

تن و یا  10محدود به  ،تجمعات داخلی و بیرونی بمنظور برگزاری محافل عروسی، مراسم جنازه و یا تشریفات مذهبی

 کمتر از آن میباشد. 

  مجاز نمیباشد. جنازه و یا ادای تشریفات مذهبی مراسم عروسی، برگزاری محافل مانند داخلی و بیرونی  تجمعات

 خریداری

اکثریت مغازه ها برای خرید داخل مغازه مسدود میباشند. برداشتن و تحویل دهی اجناس از قبل خریداری شده با گرفتن 

شام صورت میگیرد. تمامی خریداری ها باید به شیوه یی صورت بگیرد که در  8صبح الی  7وعده مالقات بین ساعات 

 شام پالن شود.  9صبح الی  6بین ساعات اجناس باید دهی آن ضرورت به داخل شدن مشتری به مغازه نباشد. تحویل 

https://www.ontario.ca/laws/regulation/200082
https://www.ontario.ca/laws/regulation/200082
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21265
https://www.ontario.ca/page/enhancing-public-health-and-workplace-safety-measures-provincewide-shutdown
https://www.ontario.ca/page/enhancing-public-health-and-workplace-safety-measures-provincewide-shutdown
https://www.ontario.ca/page/enhancing-public-health-and-workplace-safety-measures-provincewide-shutdown
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/?accordion=mandatory-use-of-masks-or-face-coverings
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/?accordion=physical-distancing-bylaw
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/


 
 
 

 
 
 

 2021اپریل ،  26به تاریخ  تجدید   اخرین

  
 

 
 فرمان منع گشت و گذار و ماندن در خانه

 فیصد ظرفیت،  در مغازه های ذیل مجاز است: 25 خریداری داخل مغازه با درنظر داشت 

 دواخانه ها 

  مغازه هایی که عمدتاً مواد خوراکی میفروشند )سوپرمارکیت ها، مغازه های مواد اولیه، بازار های سربسته

 دهاقین (

  محصوالت  ،تخفیف و مغازه های بزرگ که صرف اجازه اجناس محدود مانند مواد خوراکیمغازه های

و  ، وسایل مکتبصحیمراقبت های تجهیزات  ،مراقبت از حیوانات خانگی، محصوالت پاک کاری منازل

 را دارند همچنان وسایل مصوونیتی منازل مسکونی

  مغازه هایی که نوشابه های الکلی )بیر، واین و غیره( میفروشند 

 مراکز بیرونی فروش محصوالت باغداری و محصوالت پرورش نباتات 

  گلخانه های داخلی 

 بازار های بیرونی در حاالت ذیل اجازه فعالیت دارند:

 اگر عمدتاً مواد خوراکی میفروشند 

  فراهم میکنند که مشتری همه وقت بیرون از محوطه  باشد و یا اگر محصوالت را برای مشتریان به شیوه یی

 و مواد را از ساحه تعیین شده در بیرون برداشته و آنرا به آدرس معینه تحویل میدهد

  فیصد تجاوز نکند 25ظرفیت پذیرش مشتریان از  

ه مالقات مجاز فیصد ظرفیت، صرف در صورت داشتن وعد 25خریداری در داخل مغازه های ذیل بادرنظر داشت 

 میباشد: 

  یا مصوونیتیمغازه های وسایل ایمنی 

  ًوسایل و تجهیزات کمکی برای معیوبین را میفروشند و یا به کرایه میدهندمغازه هایی که عمدتا 

 مغازه های عینک فروشی که عینک های توصیه شده را به رویت نسخه داکتر بفروش میرسانند 

  مغازه های فروش وسایل ارتباطی مانند تیلفون و غیره 

اشخاص و افراد میتوانند صرف در صورتی وارد مراکز خریداری شوند که مراکز متذکره طبق مقررات والیتی اجازه 

باز بودن را داشته باشند، مانند دواخانه ها و مغازه هایی که مواد غذایی را بادر نظرداشت ظرفیت پذیرش مشتریان 

رضه میکنند. آنها نیز میتوانند مواد خریداری شده را به اساس وعده مالقات از قبل تعیین شده از ساحه معین بیرون از ع

 مغازه بردارند. 

مغازه هایی که اجازه باز بودن را دارند، باید ذریعه نصب لوحه ها از مشتریان بخواهند تا قبل از داخل شدن به مغازه 

 ر نتیجه معاینه خودی شما مطلوب نبود، شما اجازه داخل شدن به مغازه را ندارید. خود را معاینه کنند. اگ

افراد دارای مشکالت صحی و اطفال خوردسن، تمامی مشتریان در مغازه ها باید ماسک  ،به استثنای خیلی محدود

 بپوشند. 

 رستورانت ها

 بردن غذا، دریافت غذا از کلکین رستورانت، و تحویلدهی بشمول الکل مجاز میباشد. 

 خوردن غذا در داخل و بیرون رستورانت مجاز نمیباشد. 

خدمات مراقبت های 

 شخصی
فعالیت خدمات مراقبت های شخصی مانند سالون های آرایش، سالون های اصالح موی و ناخن، حمام های مخصوص 
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 فرمان منع گشت و گذار و ماندن در خانه

 ه کننده وسایل آرایشی، مجاز نمیباشد. ضلد، سالون های خالکوبی و خدمات عرآفتاب دادن ج

 راپی و ماساژ تیراپی، مجاز میباشد. یوعده های مالقات از قبل تنظیم شده با متخصصین برای خدماتی چون فزیوت

 تفریح

ز تسهیالت بیرونی سر باز و در حین استفاده اتسهیالت بیرونی تفریحی با در نظرداشت شرایط، باز میباشند. بعضی از  

حاالتیکه رعایت فاصله اجتماعی مشکل باشد، استفاده از ماسک و پوشش صورت در بیرون، جداً سفارش میگردد. 

 ماسک باید حین استفاده از تشناب ها و انتظار در لین، پوشیده شود. 

 باز: تسهیالت سر

 پارک ها و ساحل ها 

  میدان های بازی 

  تشناب ها 

  ساحات گشت و گذار سگ های بدون ریسمان 

  ساحات تفریحی  یادرازچوکی ها در پارک ها 

  باغ ها و ساحات اختصاص یافته در داخل جوامع و محالت 

تمامی تسهیالت تفریحی دیگر که در فوق تذکر نیافته است، بشمول تسهیالت ذیل، در چارچوب مقررات والیتی، مسدود 

 میباشند:

  و سایه بان ها ها میله برگزاری میز های 

 میدان های بازی گلف 

 میدان های بازی دیسک گلف 

 سکیتبال و تینیس، میدان های فتبال، بیسبال، و بولینگ در روی سبزه و امیدان های ورزشی )مانند میدان های ب

 چمن

 میدان های بایسکل رانی و پارک های بازی سکیتینگ 

  وسایل بیرونی تربیت بدنی 

  مثال، ساحات مشترک ورزشی( خشک های بالشتکنرم پوش یا(  

 صنوف بیرونی برای بدن سازی و تریننگ مجاز نمیباشد. 

د )مثالً اگر این خدمات توسط نمحدود مسدود میباشخیلی تسهیالت داخلی تفریحی، ورزشی و بدن سازی، به استثنای 

قانون دسترسی راپی برای معیوبین در چارچوب یشخص مسلکی و یا ورزشکار مجرب اجرا گردد، دسترسی به فزیوت
 ( مجاز دانسته میشود. برای معیوبین در اونتاریو

 کتابخانه ها
کتابخانه ها باز است اما استفاده از آنها محدود برداشتن کتب به شیوه بدون تماس، میباشد. کتاب ها و سایر مواد باید از 

 ل تعیین شده برداشته شود. طریق تیلفون یا آنالین ریزرف شده و سپس از مح

مراقبت از حیوانات 

 خانگی

 خدمات وترنری مجاز است. 

خدمات حیوانات خانگی مانند نگهبانی از حیوانات خانگی دیگران، بردن حیوانات خانگی برای قدم زدن، اصالح موی 

 حیوانات خانگی و خدمات تریننگ حیوانات خانگی مجاز میباشد. 

 مجاز است.  پذیر آسیب افراد یا نبزرگساال کودکان، برای کومک با خانه هاداخل خدمات پاک کاری و حفظ و مراقبت  داخل منازلخدمات 
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