
( ۱۹-دیی) کو روسیکرونا و امیدر ا یمراسم پرستش یاجرا   

 

یجهت شرکت در مراسم پرستش یضرور نکات  

 

میرا اجرا کن یدوباره مراسم پرستش میخواهیم یم ما  

 تی، رعا یدار به دعا و مراسم پرستش مانیهر شخص ا یفرد ازیموجود و ن طی. با توجه به شرامینرمال را آرزو دار یزندگ ما
باشد یالزم م رینکات ز  

 

یعموم اطالعات  

.رگیهر شخص با شخص د یمتر 1.5فاصله  تیرعا  

.افراد از ماسک یاستفاده تمام   

.باشد یدر دسترس م یضد عفون عیما سایدست ها و در هر نقاط مختلف ساختمان کل یکننده برا یضد عفون عیاستفاده از ما   

.درب به حداقل برسد یها رهیکه تماس با دستگ باشد یباز م یو خروج یورود یدرب ها هیکل  

.به صورت حواله انجام شود دیبا ردیپذ یبه صورت نقد انجام نم سایبه کل یمال یپرداخت کمکها  

 

ابیحضور و غ ستیل  

خواهد شد  یعکسبردار سایافراد موجود در کل هیباشد. با شروع مراسم از کل یم یمشخصات، تلفن و آدرس هر فرد ضرور ثبت
شود یم یتلق یشما از عکسبردار تیاست که رضا یمعن نیو حضور شما به ا  

 

یپرستش یدر دعا رفتار   

 

دیداشته باش یو تحرک کمتر دییفرما یاست لذا از جا به جا شدن خوددار دیگرد نیینشستن افراد تع یجاها هیکل   

دیهنگام خروج به صورت تک تک خارج شو یبعد از اتمام مراسم پرستش لطفا  

 

  کودکان

 

افراد در مجموع به دو کودک محدود است که  نیسه سال در نظر گرفته شده است.  تعداد ا ریاستفاده کودکان ز یاتاق کودکان برا
را دارند یفرد همراه و کیهر کدام   

 

 

 



جهت کودکان و خردساالن قانون  

 

 

ستین ریبرنامه کودکان هنوز امکان پذ ای، در حال حاضر ارائه خدمات مراقبت از کودک  متأسفانه  

 

دینشو سایوارد کل یضیعالئم مر با  

 

باشد یو تب داشته باشند ممنوع م یو سرماخوردگ یضیکه عالئم مر یافراد ورود  

دییحاصل فرما نانیسالمت خود اطم از  

 

یاضاف نکات   

 

شود شخصا  یقرار داده شده و از شما تقاضا م ینکات فوق مورد بررس اتیکل
دیرا در نظر داشته باش یماریو ب ینکات ضرور  

 

!شود تیرعا دیپوشه با دستورالعمل  
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