
2020. نوامبر 5از: 

به روز آورده می شود.این شرحنامه عوضی ای برای متن حکم صادر شده نمی باشد. این شرحنامه مدام 

چهه چییزهاا مججاز و چهه چییزهاا مممنوع استت اندد؟ از آِ آرایششگاه تاا ِهـ هننرمنندان

چه ها؟باز / بسته / مجاز / ممنوع

آرایشگرها، سلمانی هاباز
آژانس مسافرتیباز 
آسیب شناسی استخوان و عضلهمجاز

مجاز، عرضه های گروهی غیرمجاز، توصیه
می شود از راه مجازی برگزار گردد

آمادگی پیش و پس از زایمان 

آموزشگاه های رقصبسته
آموزشگاه های رانندگیباز

اسباب کشی به خانه دیگرمجاز
استخر و استخر تفریحیبسته
بازارهای خرد و ریز و اشیای متفرقهباز

بازارهای هفتگی مجاز 
باغ وحش ها بسته
باغبانیباز

مدرسۀ بالهبسته

بایگانی ها باز 
در خصوصیات هم باید تجمعات با خانوار
دیگر صورت بگیرند، به هر حال با حد اکثر

 نففر. جدداً تووصییه میی شوود کهه از جششن10
های خودمانی همچنان در اتاقهای خصوصی

خودداری گردد. مهمانی ها با توجه به وقوع
واگیری غیرقابل پزیرش اند.

برگزاری جشن های خودمانی در اتاقهای
خصوصی

بستنی فروشی ها فروش خیابانی مجاز است،بسته
بناهای یادبودبسته، در صورتی که قابل دسترسی نباشد 
به منظور نظافتی و پزشکی مجاز به منظور

آرایشی ممنوع است
بهداشت دست و پا

پارک های تفریحیبسته
پارک های کوهنوردی (در بیرون و در درون)بسته
تالراهای اُپرابسته
تئاتربسته

تظاهراتمجاز، به شرط هایی (من جمله مکلفیت زدن
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ماسک)
تعمیرگاه های دوچرخهمجاز

 در فضای1:1مجاز به طور آموزش انفرادی (
آزاد)

نمرینات ورزش به شکل انفرادی

تمرینات بازتوانی گروهی غیرمجاز عرضه هایمجاز،

تمرین آواز دسته جمعی و آوازخوانی دستهممنوع
جمعی

تمرین نمایشممنوع، مگر این که با اعضای خانواده باشد
توزیع گاه های غذای رایگانباز

حلقات چاردست و چارپا رفت کودکان وممنوع
 برنامۀ کودک ـ والدین ـPEKiPکورسهای 

پراگ

حرفۀ تاکسیرانیمجاز
خاکسپاری هامجاز 

ممنوعخواب به مقاصد گردشگری عرضه های 
.است

خانه های مخصوص ایام تعطیلتا

خدمات حمل و نقل مبلمانباز
خدمات کلید سازیمجاز
خوراکگاه شرکتباز

ممنوعخواب به مقاصد گردشگری عرضه های 
خوابگاه جوانان.است
دستگاههای اتومبیل شوییمجاز
دستگاه های کامیون شویی باز
دکان زرگری با مشاورت در خصوص ارزشباز

طل
دکان سیگارهای الکتریکی باز

دکان های گل فروشیباز 
دکان های نسخه برداریباز
دکه ها خوردن در محل فروش ممنوع،باز

مجاز، گروه درمانی به شرط مراعات مقررات
AHA

روان درمانی

رستوران ها و استراحتگاه ها در مسیرباز 
اتوبان

زمین های بازیباز
اسااسااً بستته بووده، فرروش فررآورده هاای

بهداشتی مجازست
سالن های آرایش

ساُلن های بازی و قمارخانه ها و مکان هایبسته 
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شرط بندی 
 در فضای1:1مجاز به طور آموزش انفرادی (

آزاد)
ساعات یوگا

سالن های حمام آفتاب/آفتابخانهباز

سالن های خالکوبیبسته
سالن سگمجاز 

عکسبرداری انفرادی تا بهیک خانوارباز، 
توصیه می شود

سالن های عکسبرداری

سالن های ماساژ، ماساژ های از نوع پزشکی مجاز است.بسته

ساندویچ فروشیباز، تنها اگر به بیرون فروش شود
سفرهای دسته جمعیAHAمجاز، با مراعات مقررات 

سونابسته

سیرکبسته

سینماهابسته
شرکت های تولیدی بتونمجاز
شرکت های کرایۀ اتومبیل/خدمات اجارۀمجاز

خودرو
مجازـ برای شکارهای جمعی برنامۀ نظافتی

لزام الجارا است 
شکار  

صداشناسمجاز
طناب سواریباز

عبور و مرور کشتیمجاز
عبور و مرور مسافران هر روزهمجاز

مجاز، مکلفیت حفظ فاصله و زدن ماسک لزام
الجاراست

عرضه های دورۀ تکمیلی آموزشی در اتاق
های اجاره شدۀ ُهتل ها برای سیمینارها  

عقد ازدواج در محضرمجاز

عینک سازانباز

فاحشه خانه ها و صنعت روسپیگریبسته و ممنوع
فرِد به گردش برندۀ سگمجاز

فروش شرابمجاز، چشیدن در حلقه از قبل ممنوع است
فروشگاه های اتومبیلفروش و تعمیر) )باز 

فروشگاه های مشروبات الکلیباز
فروشگاه های دخانیاتباز
فروشگاه لوازم تحریرباز
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فروشگاه های لوازم مد عروسباز
فروشگاه های مواد سوختیباز
فروشگاه لوازم دفترباز
فروشگاه های لوازم الکتریکیباز
فروشگاه های عتیقه فروشیباز
 لوازم کودکان وفروشگاه های لوازم نوزادباز

فیزیک درمانیمجاز
قهوه خا نه هابسته ، فروش خیابانی مجاز است

کاردرمانی/آموزش درمانیمجاز
کارگاه (نمایشگاه/فروش/گشایش)بسته
کتابخانهباز
کتابخانه هاباز

کرایه گاه های قایق پاروییباز
، چو به هدف گردشگری و تفریح میممنوع
 باشد

کشتی های سیاحتی

کشاورزیمجاز
کفش دوز ارتوپدی، کاردان فنی ارتوپدیمجاز

هم اکنون به سبب مکلفیت زدن ماسک
برگزاری آن ناممکن

کلسا های نوازندۀ ساز بادی

کلوب شبانه ـ قلیانبسته
 در فضای1:1مجاز به طور آموزش انفرادی (

آزاد)
کورس سوارکاری

در اتاقهای عمومی غیرمجاز است، توصیه می
شود از راه مجازی برگزار گردد

گردهمایی مالکان

گفتار درمانیمجاز
محافظت از دگرگونی شدید مثل زلزله ومجاز

آتشفشان و تمرینات برای خدمات رهایی
بخش

محل های کمپینگبسته

محل های تحویل گیری و توزیع امانت پستیباز

مدرسه سگمجاز، با رعایت حفظ فاصله
مدارس موسیقی رعایت برنامۀ نظافتیباز، تحت

، مکلفیت حفظ فاصله و زدن ماسک بهمجاز
جز در فضای باز

مراسم عبادی

مراکز خریدباز
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مراکز اجتماعی ـ فرهنگیبسته
مرکز پزشکی (بهداشتی)باز

باز، ولکن برای ورود کوتاه مدت برای دادن
برگۀ شرط، اقامِت بیشتر از این ممنوع است

مرکز شرط بندی

؛ عرضهAHAرعایت مقررات به شرط باز، 
های ورزشی غیرمجاز است

(VHSمراکز دورۀ تکمیلی آموزشی (مثلًا 

معاونان مشاورت غذایی یا درمان غذائی،مجاز
رژیم غذائی

مغازه های سوغات فروشیباز
مکان های شرط بندی لوتوباز
مغازه های کارگشایی و گروبرداریباز

موزه هابسته

موسیقی بادی  ممنوع

موزیک درمانی (بیماران با وز وز گوش)مجاز 
میخانه هابسته

نانواییمجاز، خوردن در محل فروش ممنوع
نشست های کمیته های محلیمجاز ، به شرایط

ورزش بوکس و ورزش رزمیممنوع
عرضه های نهادهای شناخته شده به ویژه در

موارد مشاورت و آموزش مجاز است
نهاد کمک رسان به کودکان و خانواده و

جوانان
بسته

استثنا: ارائۀ مدرک تیراندازی
ورزش تیراندازی، باشگاه های ورزش

تیراندازی

Tانفرادی در فضای آزاد مجاز 
بازی دو به دو تنیس ممنوع است.

ورزش تنیس

ورزش سگمجاز، با رعایت حفظ فاصله
ورزش گلفمجاز
ورزش مسابقه و تمرین برای مسابقهممنوع
وعده های ملقاات برای اهدای خونمجاز

ممنوعخواب به مقاصد گردشگری عرضه های 
.است

ُهتل ها

مجاز، برای مدرسه ها مقررات نظافتی لزام
الجاراست

هنرمندان زن/مرد در مدارس
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