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داب خریدآ

م دیگر، فاصلهبار و اقالوارای خرید خوشگاه برواجعه به فردر هنگام مر
.ان فاصله بگیریدت( از دیگر فو6 مرت )2عایت کنید، یعنی حداقل ا راجتامعی ر

ه فعالیتعات جدید همگام هستند و شیو ها با اطالشگاهوی از فربسیار
. دهندد تغییر می های خوادهکنان و خانوای محافظت از مشرتیان، کار دقت برا بهد رخو

ل مبانیداگر بیامر هستید، در منز
.عایت کنیدا رنطینه ر های قرالعملرار بگیرید و دستومایش قرززیابی یا آ کنیم که تحت ار هستید، پیشنهاد می19-وید های کوچار نشانهاگر د

و استفاده کنیددرفنت/تحویل دادن در خواز خدمات تحویل گر
هیز از خطر از این خدمات استفاده کنید.ای پر کنند. برائه میا ارو ردرفنت/تحویل دادن در خو ها همچنان خدمات تحویل گرشگاهوخی فربر

شید ای بپوچهماسک پار
د شومیشام اف اطراد افرشدن بیامر مانع است، ار دشواجتامعی فاصله عایت رکه اقعی مودر  ای چهپارماسک شیدن پو	
 ستی از ماسک  درانند به توت تنفسی( منیچار مشکالاد داد )مانند افرخی افربر	

نها کمک کنیدانید به آ تو ای میچهشیدن ماسک پاراستفاده کنند. با پو

ددست دفع گرش درود تا با رباله شود سطل یا کیسه زار وف باید مستقیامماسک یکبار-مرص	

جه کنیدشگاه تووهای فربه تابلو
ا  ها رمتش کنید و عالشگاه گووکنان فر های کارصیهج شده باشد.  به تونها در هایی در کف آفه باشند و نشانهها یک-طرواهرممکن است ر

عایت کنید.ر

 تنهایی خرید کنیدبه
 کاهش 19-ویدض کوفنت در معرار گرد و احتامل قر تر حفظ شوساند که فاصله اجتامعی آ شوشگاه سبب میواد داخل فرکاهش تعداد افر

 دهد.ایش میا نیز افزآیند خرید رآیی فرشگاه کارودن فرت بویابد. خلو

ح داشته باشیدونامه مرشست یا برفهر
سدشگاه به حداقل برور شام در فرمان حضوتب کنید تا زها مرواهرا بر اساس رد رست خو سعی کنید فهربار:وارخو	
هیزیدها بپرواهردن در رسه زتا حد ممکن از پر	
ا پیشاپیش تعیین کنیدهایتان رنیاز	

ا بخریدد نیاز ررم موفقط اقال
بار تهیه کنیدواره خوخیر ای ذهفته-2ه ای بازاده، بردتان یا هر یک از اعضای خانوت بیامر شدن خور در صوبار:وارخو	
ک کنیدا ترشگاه روا بخرید و فرد رد نیاز خورم مو اقالهای دیگر:کاال	

سی کنیدربا چشمتان بر
هیزید.ا ندارید، بپرنها رمی که قصد خرید آدن اقالاز ملس کر

ر باشیدصبو
داهم کرا فری اجتامعی ر گذاران امکان فاصله توشگاه میواد حارض در فربا پایش مستمر تعداد افر	
 ای ا، برداخت رهای گیشه پرواهر ها ممکن است رشگاهوخی فربر	

د کنندت یک در میان مسدورعایت فاصله اجتامعی، به صور
عایت کنیدد، ر شوائه میشگاه اروا که در فر هایی رالعملرد مبانید و دستوسیدن نوبت خومنتظر ر	

داخت کنیدت پربا کار
ی کنید.ددارداخت نقدی خول، از پرل پوده و تبادلوح آد با سطورخوای کاهش احتامل بران استفاده کنید و برتخوت امکان از کارردر صو

بهداشت دست
 کننده دست الکل-پایه استفاده کنید.نیشگاه از ضدعفووج از فروس نباشد، باید پس از خرن در دسرتب و صابواگر آ

بان باشید. همه در کنار هم هستیم!ان مهرو همچنان با دیگر
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