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 سفر و اقامت شبانه با دایره حمایتی کریسمسی خود  

 10. 

 پس از مالقات با دایره حمایتی کریسمسی خود 

 چاپ این صفحه

ا در زمان کریسمس شخصاً مسئولیت پذیر باشیم تا  حتماً باید ھرکدام از م
به خصوص اگر  گسترش ویروس را محدود کنیم و از عزیزانمان محافظت کنیم، 

) یک نفر ھیچ  19-. از ھر سه نفر مبتال به کروناویروس (کوویدآسیب پذیرباشند
شار می دھد. بنابراین، بی  عالئمی ندارد و بدون آنکه متوجه باشد آن را انت 

خطرترین روش جشن گرفتن کریسمس امسال این است که با خانوار خود یا  
دایره حمایتی کریسمسی خود در منزل خود باشید. ھرچقدر افراد بیشتری را  

ببینید، احتمال اینکه به کروناویروس مبتال شوید یا آن را منتقل کنید بیشتر می  
 شود.

زندگی می کنید، باید از مقررات سطح  4منطقه سطح اگر در  - 4مناطق سطح 
محدودیتی خود در دوران کریسمس پیروی کنید. این بدان معنی است که شما  
نمی توانید با افراد دیگر در فضای بسته دیدار کنید، مگر آنکه به صورت عادی با  

، آنھا زندگی می کنید یا از قبل در دایره حمایتی شما ھستند. در فضای بیرون 
 شما فقط می توانید با یک نفر از یک خانوار دیگر دیدار کنید. 

زندگی نمی کنید، می  4اگر در منطقه سطح  -نیستند  4مناطقی که در سطح 
توانید حداکثر با دو خانوار دیگر («دایره حمایتی کریسمسی خود») در روز  

ه سطح  دسامبر) دیدار کنید. شما نمی توانید با ھیچکس از منطق 25کریسمس (
 دیدار کنید.  4محدودیتی 

باید به خطرات تشکیل دایره حمایتی کریسمسی به دقت فکر کنید و تنھا در 
صورتی که شدیداً به این کار نیاز دارید، آن را انجام دھید. در جای ممکن، در مورد 

 گزینه ھای جایگزین دیدار حضوری صحبت کنید.

 . تشکیل دایره حمایتی کریسمسی1
ی کریسمسی، دایره حمایتی و دایره حمایتی مراقبت از کودک موارد دایره حمایت

 متفاوتی ھستند که مقررات خاص خود را دارند. 

مقررات دایره حمایتی کریسمسی به صورت قانون خواھد بود. زمانی که این  
مقررات به اجرا در می آید، برای کاھش حداکثری گسترش ابتالء باید آنھا را  

 رعایت کنید.
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محدودیتی زندگی نمی کنید می توانید   4صورتی که در منطقه سطح  فقط در
دایره حمایتی کریسمسی تشکیل دھید. اگر اجازه دارید و تصمیم گرفتید دایره  

 حمایتی کریسمسی تشکیل دھید: 

دایره حمایتی کریسمسی خود را تا اندازه ممکن کوچک نگه دارید.   ●
 نه ھدف   منظور از دو خانوار دیگر حداکثر تعداد است،

دایره حمایتی کریسمسی   4با ھیچکس از منطقه سطح محدودیتی  ●
 تشکیل ندھید 

در اولین فرصت ممکن و دست کم پنج روز پیش از آنکه با خانوارھای   ●
دیگر در دایره حمایتی خود دیدار کنید ارتباط اجتماعی غیرضروری خارج از  

 خانوار خود را متوقف کنید

دایره حمایتی خود را فقط در منزل خصوصی یا در حیاط خود، عبادتگاه، یا   ●
 مکانھای عمومی فضای باز مالقات کنید

با دایره حمایتی کریسمسی خود فقط در روز کریسمس دیدار کنید.   ●
اقامت شبانه نداشته باشید و مدت زمان دیدار خود را تا جای ممکن  

 کوتاه کنید 

تا جای ممکن در منطقه محلی خود بمانید. از سفر از منطقه ای با   ●
 گسترش باالی بیماری به مناطق با گسترش کمتر خودداری کنید

ه با آنھا زندگی نمی کنید و در دایره حمایتی کریسمسی  با افرادی ک ●
شما نیستند فقط خارج از منزل خود مطابق با مقررات سطح محدودیتی  

خود دیدار کنید (مگر آنکه از منطقه ای با شیوع کمتر به منطقه ای با  
شیوع باالتر آمده اید) و با دوستان و خانواده که با آنھا زندگی نمی کنید  

ا حیاط خود مالقات نکنید مگر آنکه آنھا بخشی از دایره حمایتی  در منزل ی
 کریسمسی شما باشند.

ھنگام دیدار با دایره حمایتی کریسمسی خود، باید ھمچنان اقداماتی را انجام  
دھید تا گسترش ویروس کاھش یابد. از جمله دیدار در فضای باز، اطمینان از اینکه  

ه دریافت می کند، ایجاد فاصله بین اعضاء فضاھای بسته تا جای ممکن ھوای تاز
خانوارھای مختلف ھر جا که امکان داشته باشد، شستن دستھا به صورت مرتب  

ئمی داشتید یا  اگر عال مقررات قرنطینه شخصی ثانیه، و پیروی از  20و به مدت  
 آزمایش کروناویروس شما مثبت شد. 

اگر شما یا فردی در خانوار شما ناخوش ھستید یا در قرنطینه شخصی قرار دارید، 
نباید به دیدار خانوار دیگری بروید. اگر عالئم بیماری داشتید، اگر شورای محلی یا  
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تی شرکت  بیمارستان شما از شما خواسته است، یا اگر در پروژه آزمایشی دول
 انجام دھید.  NHSآزمایش رایگان اید، باید کرده

سال سن دارید یا   70. اگر شما باالی  2
از لحاظ بالینی بسیار آسیب پذیر 

 ھستید
به خصوص باید به خطرات بزرگتری که افراد آسیب پذیرتر را تھدید می کند فکر  

کنید در حالیکه درک می کنیم چقدر حفظ سالمت جسمی و روحی بدون ارتباط 
 اساسی با خانواده و دوستان می تواند مشکل باشد.

به   از لحاظ بالینی بسیار آسیب پذیر ھستید سال سن دارید یا  70اگر شما باالی 
دقت به خطرات فکر کنید. ممکن است ایمن ترین رویکرد این باشد که دایره  

 حمایتی کریسمسی تشکیل ندھید. 

اگر اجازه دارید و تصمیم گرفتید دایره حمایتی کریسمسی تشکیل دھید، به  
 صورت خاص مراقب باشید تا از رھنمودھا پیروی کنید: 

 تا جای ممکن در فضای باز دیدار کنید  ●

 مرتب دستان خود را بشویید به طور  ●

 فاصله خود را با ھر فردی که با او زندگی نمی کنید رعایت کنید  ●

اگر در فضای بسته دیدار می کنید، اجازه دھید ھوای تازه وارد شود و   ●
 گردش ھوا وجود داشته باشد

اگر از قبل در یک خانوار یا دایره حمایتی کریسمسی ھمراه با یک فرد شدیداً  
لحاظ بالینی ھستید، ایمن ترین رویکرد آن است که به دایره    آسیب پذیر از

حمایتی کریسمسی گسترده تر ملحق نشوید تا خطر بیشتری سالمت وی را  
 تھدید نکند.

 اگر در یک دایره حمایتی ھستید 2.1
قرار دارید، می   4اگر شما از قبل در یک دایره حمایتی با فردی از منطقه سطح 

توانید ھمدیگر را روز کریسمس مالقات کنید. اگر تصمیم گرفتید چنین کاری انجام  
 دھید، نباید با ھیچکس دیگر دایره حمایتی کریسمسی تشکیل دھید.
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ت سه خانوار به حساب دایره ھای حمایتی موجود به عنوان یک خانوار در محدودی 
می آیند. این بدان معنی است که اگر در یک دایره حمایتی خارج از منطقه سطح 

ھستید، می توانید با دو خانوار دیگر مجموعاً یک دایره حمایتی کریسمسی   4
تشکیل دھید. این مسئله فقط برای دایره ھای حمایتی طبق قانون صدق می 

ات این کار توجه کنید و دایره حمایتی  کند. با اینحال، بھتر است به خطر
 کریسمسی خود را تا اندازه ممکن کوچک نگه دارید.

سال سن یا از لحاظ بالینی   70اگر شما در یک دایره حمایتی با فردی باالی 
بسیار آسیب پذیر قرار دارید، به دقت فکر کنید. برای کمک به کاھش خطر برای  

است که با خانوار خود یا دایره حمایتی  سالمتی ایشان، ایمن ترین رویکرد آن 
 خود جشن بگیرید و نه با دیگران.

، دو خانوار موجود در یک دایره حمایتی می توانند ھر کدام به یک  4خارج از سطح 
دایره حمایتی کریسمسی جداگانه ملحق شوند، اما باید پیش از روز کریسمس و  

 پس از آن با ھم ارتباط نداشته باشند. 

 راھنمای تشکیل و استفاده از دایره حمایتی را بخوانید

اگر در یک دایره حمایتی مراقبت از کودک   2.2
 ھستید

دسامبر، می توانید ھمچنان از دایره حمایتی مراقبت از کودک استفاده   25روز 
، اما تنھا اگر برای مراقبت از کودک ضروری 4نید، از جمله درون منطقه سطح ک

است و در جایی که گزینه معقول دیگری وجود نداشته باشد. اگر می خواھید با 
خانواده دیگر در دایره حمایتی مراقبت از کودک خود مالقات داشته باشید، باید 

د، اما فقط در شرایطی که ھیچ آنھا را در دایره حمایتی کریسمسی خود بگنجانی
زندگی نکنید چنین کاری امکانپذیر است. شما و  4کدام از شما در منطقه سطح  

خانوار دیگر در دایره حمایتی شما برای مراقبت از کودک با ھم دوخانوار از  
 محدودیت سه خانوار برای دایره حمایتی کریسمسی محسوب می شوید.

 راھنمای تشکیل و استفاده از دایره حمایتی مراقبت از کودک را بخوانید

 سال  18والدین جدا شده کودکان زیر   2.3
سال) که والدین آنھا با ھم زندگی نمی کنند می توانند بخشی    18کودکان (زیر 

کریسمسی ھر دو والدین باشند، در صورتیکه والدین آنھا تصیم   از دایره حمایتی 
بگیرند دایره ھای حمایتی مجزا تشکیل دھند. ھیچ فرد دیگری نباید در دو دایره  

 حمایتی باشد.
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زندگی می کنند، فرزندان می   4اگر یکی از والدین یا ھر دو در منطقه سطح 
چیک از خانوارھا اجازه ملحق  توانند بین منزل والدین خود جابجا شوند، اما ھی 

 شدن به دیگران برای تشکیل دایره حمایتی کریسمسی را نخواھد داشت. 

تشکیل دایره حمایتی کریسمسی با کسانی   2.4
 که معموالً با آنھا زندگی نمی کنید

اگر اجازه دارید دایره حمایتی کریسمسی تشکیل دھید، شما اجازه دارید دایره  
از افرادی که معموالً با آنھا زندگی می کنید   حمایتی کریسمسی متفاوتی

تشکیل دھید. اگر شما و افرادی که با آنھا زندگی می کنید می خواھید که در  
دایره ھای حمایتی کریسمسی متفاوتی باشید، می توانید با آن خانوار و یک  
خانوار دیگر دایره حمایتی کریسمسی تشکیل دھید (بدین ترتیب سه خانوار  

راھنمای خانوارھایی که ھمه اعضاء آن در یک  شوید). شما باید  محسوب می
 .دایره حمایتی کریسمسی قرار ندارند را در پایین ببینید

اگر دانشجو ھستید و برای تعطیالت محل   2.5
 اقامت خود را تغییر داده اید 

 اگر دانشجو ھستید و در زمان تعطیالت دانشگاه محل اقامت خود را تغییر داده اید 
، شما به عنوان جزئی از خانواری که به آن بازگشته اید محسوب می شوید. در 

ار زمان ترم تحصیلی خود محسوب نمی  این مدت، شما به عنوان فردی از خانو
 شوید.

. مالقات با دایره حمایتی کریمسی 3
 خود و سایر دوستان و خانواده 

برای محافظت از خود و عزیزانتان، به خطرات تشکیل دادن دایره حمایتی به دقت  
فکر کنید. فقط در صورتیکه احساس نیاز کردید این کار را بکنید. از ھر سه نفر  

) یک نفر ھیچ عالئمی ندارد و بدون آنکه متوجه  19-وناویروس (کووید مبتال به کر
باشد آن را انتشار می دھد. ھر فرد در دایره حمایتی کریسمسی مسئول است  

اقدامات مشخصی را انجام دھد تا از گسترش ویروس جلوگیری کند. اگر این  
تان و خانواده را  مقررات را رعایت نکنید، خطر ابتالء به ویروس و انتقال آن به دوس

 باال می برید.

اگر در یک دایره حمایتی کریسمسی با فردی آسیب پذیر یا فردی که از لحاظ  
بالینی شدیداً آسیب پذیر است قرار دارید، شما باید به طور ویژه مراقب باشید 

https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family#households-where-everybody-is-not-in-the-same-christmas-bubble
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توصیه ھای بیشتر در مورد اینکه اگر از لحاظ  این توصیه ھا را راعایت می کنید. 
 است.موجود  بالینی شدیداً آسیب پذیر ھستید پایینتر در این صفحه

پیش از تشکیل و مالقات با دایره حمایتی   3.1
 کریسمسی خود

اگر اجازه دارید و تصمیم گرفتید دایره حمایتی کریسمسی تشکیل دھید،  
اقداماتی احتیاطی برای کاھش خطر انجام دھید، از جمله در اولین فرصت ممکن  

و دست کم پنج روز پیش از آنکه با خانوارھای دیگر در دایره حمایتی خود دیدار  
را متوقف کنید. کارمندانی  کنید، ارتباط اجتماعی غیرضروری خارج از خانوار خود 

که نمی توانند از منزل کار کنند می توانند ھمچنان به محل کار خود بروند.  
 افزایش تماس با افراد دیگر به معنی افزایش خطر ابتالء یا گسترش ویروس است.

مالقات با دایره حمایتی کریسمسی خود در  3.2
 فضای بسته

دسامبر   25است، می توانید در روز اگر فردی در دایره حمایتی کریسمسی شما 
به منزل یکدیگر بروید اما نباید شب اقامت داشته باشید. شما ھمچنین می  

توانید با ھم به یک عبادتگاه بروید یا در مکانی عمومی در فضای بیرون مالقات  
کنید. شما نمی توانید با دایره حمایتی کریسمسی خود در مکان سربسته  

ھتل، فروشگاه، تئاتر، یا رستوران مالقات کنید. در این  دیگری مانند میخانه،  
مکانھا، قوانین مربوط به اینکه با چه کسی نمی توانید مالقات داشته باشید به  

 سطح محدودیتی شما بستگی دارد. 

با دوستان و خانواده که با آنھا زندگی نمی کنید در منزل یا حیاط خود مالقات  
ایره حمایتی کریسمسی شما باشند. شما  نکنید مگر آنکه آنھا بخشی از د

ھمچنان می توانید با افرادی که در دایره حمایتی کریسمسی شما نیستند  
محل   یسطح محدودیتبیرون از منزل خود مالقات کنید، مطابق با مقررات برای 

مالقات شما، اما باید تالش کنید تمام ارتباطات غیرضروری را کاھش دھید. اگر به  
سطح محدودیتی با مقررات سختگیرانه تری از منطقه ای که می آیید سفر  

 کردید، باید از مقررات سختگیرانه تر که اعمال می شود پیروی کنید. 

افرادی به جز آنھایی که   رھنمودھای خاصی برای افرادی که تصمیم گرفته اند با
با ھم زندگی می کنند دایره حمایتی کریسمسی تشکیل دھند و برای آنھایی  

 که تصمیم گرفته اند دایره حمایتی کریسمسی تشکیل ندھند وجود دارد.

https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family#if-you-are-clinically-extremely-vulnerable
https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family#if-you-are-clinically-extremely-vulnerable
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می دانیم که ابتالء و گسترش ویروس در فضای سربسته آسانتر است، به  
ابراین، ھنگام مالقات با دایره  خصوص اگر ھوای تازه جریان نداشته باشد. بن 

حمایتی کریسمسی خود باید این اقدامات را انجام دھید تا از گسترش ویروس  
 جلوگیری نمایید: 

دیدارھای خود را کوتاه کنید زیرا ھرچقدر طوالنی تر با ھم باشید، خطر   ●
 انتقال باالتر می رود 

 به طور مرتب دستان خود را بشویید  ●

ستگیره درھا و سطوح دیگر، را به صورت مرتب  نقاط مورد تماس، مانند د ●
 تمیز کنید 

تا جای ممکن فاصله اجتماعی را با ھر فردی که با او زندگی نمی کنید   ●
 رعایت کنید

اطمینان حاصل کنید که در جریان مالقات و پس از رفتن مھمانھا با باز   ●
کردن پنجره ھا و درھا، بدون آنکه سردتان شود، تا جای ممکن ھوای  

 تازه به درون خانه می آید. 

برخی افراد در صورت نیاز می توانند در منزل فردی دیگر کار کنند، برای مثال  
ه. برای کاھش خطر، در صورت ممکن، آنھا  پرستارھای بچه، نظافتچی ھا یا کسب 

باید فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمایند و در صورت امکان از رفتن به منازلی  
 که میزبان دایره ھای حمایتی کریسمسی است پرھیز کنند. 

مالقات با دایره حمایتی کریسمسی خود در  3.3
 فضای باز 

در حیاط خود و یا در یک مکان شما می توانید با دایره حمایتی کریسمسی خود 
عمومی سرباز حضور یابید. شما ھمچنان می توانید با افرادی که در دایره  

حمایتی کریسمسی شما نیستند بیرون از منزل خود مالقات کنید، مطابق با  
، اما باید تالش کنید از تمام   ررات برای سطح محدودیتی محل مالقات شمامق

 ارتباطات غیرضروری در این دوران پرھیز کنید.

 مکانھای عمومی فضای بازعبارتند از: 

 پارکھا، ساحل، بخشھایی از حومه شھر که به روی عموم باز است ●

 باغھای عمومی (چه رایگان و چه با ورودی)  ●

 مکانھای پرورش گیاه ●

https://www.gov.uk/guidance/local-restriction-tiers-what-you-need-to-know
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 زمینھای بازی کودکان ●

. خانوارھایی که در آنھا ھمه در یک 4
 دایره حمایتی کریسمسی قرار ندارند

اگر تصمیم گرفته اید دایره حمایتی کریسمسی متفاوتی از افراد درون خانوار خود 
  تشکیل دھید، باید اقدامات بیشتری  -افرادی که معموالً با آنھا زندگی می کنید  -

انجام دھید تا فرصت گسترش ویروس در خانوار خود و بین دایره ھای حمایتی  
 ایجاد نشود.

این مسئله ممکن است شامل این موارد شود: اقدامات احتیاطی بیشتر مانند 
تمیز کردن نقاط لمس شده مانند دستگیره درھا و تا جای ممکن ورود ھوای آزاد 

 ما آمدبه درون منزل پس از آنکه کسی به منزل ش 

. اگر تصمیم گرفتید دایره حمایتی 5
 کریسمسی تشکیل ندھید

اگر تصمیم گرفتید دایره حمایتی کریسمسی تشکیل ندھید، باید ھمچنان از  
، این بدان معنی است که  1مقررات منطقه خود پیروی کنید. در منطقه سطح  

ه  شما می توانید با دیگران در محل سکونت خصوصی در جمعی حداکثر شش نفر 
باشند و دایره حمایتی   1دیدار کنید، به شرطی که آنھا ھم از منطقه سطح 

 کریسمسی تشکیل نداده باشند.

اگر دایره حمایتی دارید، شما ھمچنین می توانید با دایره حمایتی خود مالقات  
 کنید.

. قرنطینه شخصی و دایره حمایتی 6
 کریسمسی

پیروی کنید، که اگر شما،    قوانین مربوط به قرنطینه شخصیشما ھمچنین باید از 
دایره مراقبت از کودک   فردی که با او زندگی می کنید، فردی در دایره حمایتی یا

شما، یا فردی که با او ارتباط داشته اید عالئم بیماری دارد یا نتیجه آزمایش  
کروناویروس او مثبت بوده است، قابل اجرا است. این بدین معنی است که اگر  

عالئم کروناویروس دارید یا در قرنطینه شخصی ھستید نباید دایره حمایتی  

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection


قررات قانون است و باید از آنھا پیروی کنید حتی  کریسمسی تشکیل دھید. این م
اگر معنای آن این باشد که با دوستان و خانواده در روز کریسمس مالقات نداشته 

 باشید. 

ساعت پس از آنکه دایره حمایتی کریسمسی با    48دسامبر یا تا  25اگر روز 
ھمدیگر مالقات نمودند، نتیجه آزمایش کروناویروس فردی از دایره حمایتی  

کریسمسی شما مثبت باشد یا عالئم بیماری داشته باشد، کلیه افراد دایره  
 انجام دھند، انگار که اعضای یک خانوار بوده اند.   قرنطینه شخصیحمایتی باید 

. اگر شما از لحاظ بالینی شدیداً  7
 آسیب پذیر ھستید

باید به خطراتی که افراد آسیب پذیرتر را تھدید می کند فکر  ھمه ما به خصوص 
کنیم در حالیکه درک می کنیم چقدر حفظ سالمت جسمی و روحی بدون ارتباط 

اساسی با خانواده و دوستان می تواند مشکل باشد. اگر تصمیم گرفتید که دایره  
اده  حمایتی کریسمسی تشکیل دھید، باید از اقدامات احتیاطی بیشتر شرح د

  از لحاظ بالینی شدیداً آسیب پذیر ھستند راھنمایی برای افرادی کهشده در 
استفاده کنید. افراد دیگر درون دایره حمایتی شما باید افزایش خطر برای شما را  

در نظر بگیرند و در روزھای قبل از دور ھم جمع شدن بیش از معمول مراقب  
 باشند. 

آسیب   اگر شما در یک خانوار یا دایره حمایتی با فردی که از لحاظ بالینی بسیار
پذیر است قرار دارید، به دقت فکر کنید. برای کمک به کاھش خطر برای سالمتی  

ایشان، ایمن ترین رویکرد آن است که با خانوار خود یا دایره حمایتی خود جشن  
 بگیرید و نه با دیگران.

. اگر شما در خانه سالمندان سکونت 8
 دارید

به   -انگلستان است   راھنمایی مربوط به خانه ھای سالمندان مرتبط با 
 توجه نمایید.   لیایرلند شما، و    اسکاتلند،  ولز رھنمودھای مربوط به 

گذراندن اوقات در خارج از خانه سالمندان خطر قرار گرفتن در معرض کروناویروس  
را برای فرد ساکن در خانه سالمندان و بقیه ساکنین آن پس از بازگشت به خانه 

سالمندان افزایش می دھد، و احتماالً بار بیشتری بر دوش خانه سالمندان  
بھتر است فقط کسانی از ساکنین خانه ھای   خواھد گذاشت. با توجه به این،
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سالمندان به مالقات خارج از خانه سالمندان فکر کنند که در سن کار کردن  
ھستند. ساکنین، خانواده ھای آنان، و خود خانه سالمندان باید به دقت فکر کنند  

  که آیا این کار صحیحی است یا اینکه مالقات در خانه سالمندان ارتباط معنادار به 
رھنمودھایی در مورد سر زدن به خانه  شکل ایمن تر را فراھم می سازد. 

 .سالمندان وجود دارد 

که در سن کار کردن ھستند، با موافقت خانه سالمندان و منوط   برخی ساکنین
به ارزیابی ھای خطر فردی، ممکن است بتوانند خانه سالمندان را ترک کنند و 

دایره حمایتی کریسمسی تشکیل دھند. ساکنین خانه سالمندان می توانند فقط  
ان نمی با یک خانوار دیگر دایره حمایتی کریسمسی تشکیل دھند و در ھیچ زم

 توانند دایره حمایتی کریسمسی سه خانواری شکل دھند.

اگر فردی از خانه سالمندان برای کریسمس به یک خانوار دیگر ملحق شود، باید 
فاصله اجتماعی را رعایت کند، دستھا را مرتب بشوید، و با باز کردن درھا و پنجره 

 ھا اجازه دھد ھوای تازه وارد اتاقھا شود.

انوار باید اقداماتی را انجام دھند که خطر را برای فرد ساکن و سایر  بقیه افراد خ  
ساکنین خانه سالمندان به حداقل برسانند زیرا وارد شدن ویروس به خانه  

سالمندان زندگی کلیه افرادی که آنجا زندگی و کار می کنند را به خطر می 
 اندازد. کلیه افراد دایره حمایتی باید: 

اقداماتی را برای کاھش قرار گرفتن در معرض کروناویروس انجام دھند،   ●
برای مثال از طریق محدود نمودن تعداد افرادی که مالقات می کنند از دو  

 ھفته قبل از آنکه فرد ساکن خانه سالمندان را در خانوار خود بپذیرند. 

ه  با خانه سالمندان صحبت کنند تا پیش از مالقات با فرد ساکن خان ●
سالمندان بیرون از آنجا، آزمایش بدھند. برای بازگشت بی خطر به خانه  
سالمندان، فرد ساکن باید آزمایش بدھد و قرنطینه شود. ما به زودی با  

انتشار رھنمودھای مرتبط جزئیات بیشتری را در اختیار شما قرار می  
 دھیم. 

ش بدھد و  برای بازگشت بی خطر به خانه سالمندان، فرد ساکن باید آزمای
قرنطینه شود. ما به زودی با انتشار رھنمودھای مرتبط جزئیات بیشتری را در  

 اختیار شما قرار می دھیم. 

برای بازگشت بی خطر به خانه سالمندان، فرد ساکن باید آزمایش بدھد و  
 رھنمودھای بیشتری در دسترس است قرنطینه شود. [در این زمینه  

https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus/update-on-policies-for-visiting-arrangements-in-care-homes
https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus/update-on-policies-for-visiting-arrangements-in-care-homes
https://www.gov.uk/government/publications/arrangements-for-visiting-out-of-the-care-home/visits-out-of-care-homes


. سفر و اقامت شبانه با دایره 9
 حمایتی کریسمسی خود

گری را در دوران یا روز کریسمس  را ترک کنید تا افراد دی  4شما نباید منطقه سطح 
 مالقات کنید.

یا پایینتر ھستید و تصمیم گرفتید که دایره حمایتی کریسمسی   3اگر در سطح 
تشکیل دھید، باید خطرات سفر کردن را به دقت در نظر بگیرید. اگر شما در  

در   3منطقه ای با باالترین سطح حفاظتی زندگی می کنید، برای مثال سطح 
باید تا جای ممکن از سفر کردن به سطوح پایینتر گسترش بیماری  انگلستان، 
 پرھیز کنید.

اگر مجبورید سفر کنید، ھمه چیز را از قبل رزرو کنید تا خودتان و بقیه به صورت  
 ایمن رفت و برگشت خود را برنامه ریزی کرده باشید.

ه حمایتی  اگر قصد دارید به اسکاتلند، ولز یا ایرلند شمالی سفر کنید تا دایر
کریسمسی تشکیل دھید، باید قوانین آن کشور را مطالعه نمایید و رھنمودھای  

را پیش از سفر مطالعه کنید. شما نمی توانید   ایرلند شمالی یا  ولز,  اسکاتلند
را برای تشکیل دایره حمایتی کریسمسی در یکی از   4منطقه سطح محدودیتی 

 دولتھای محلی بریتانیا ترک کنید.

دسامبر و یا پس از آن با خانوارھای دیگر درون دایره   25شما نمی توانید پیش از 
حمایتی خود دیدار کنید، (مگر آنکه به موجب مقررات سطح محدودتی شما مجاز 

باشد) (برای مثال، اگر در برنامه سفر اختاللی ایجاد شده، یا فردی از دایره  
حمایتی کریسمسی عالئم کروناویروس نشان می دھد و شما مجبور به قرنطینه  

سفر می کند یا از   شخصی ھستید). این شامل ھر فردی که به ایرلند شمالی 
 آنجا خارج می شود می گردد.

مسیرھای رفت و آمد ممکن است از زمان عادی شلوغتر باشد. اگر نیاز است که  
 سفر کنید، باید این موارد را رعایت کنید: 

از قبل برنامه ریزی کنید، پیش از حرکت اختالالت احتمالی در مسیر را  ●
نین شلوغترین زمانھا  بررسی کنید، و از شلوغترین مسیرھا و ھمچ

 پرھیز نمایید.

 از توقف ھای غیر ضروری در طول سفر خود پرھیز کنید.  ●

https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
https://gov.wales/coronavirus
https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19


از سفر کردن در یک اتوموبیل ھمراه با افردی که در خانوار یا دایره   ●
 حمایتی کریسمسی شما نیستند پرھیز کنید. 

 در صورت امکان، در حین سفر فاصله خود را از دیگران حفظ کنید ●

 دستھای خود را بشویید یا ضدعفونی کنید به صورت مرتب  ●

اگر نیاز است که با دایره حمایتی کریسمسی خود سفر کنید، ھر جا که ھستید،  
 پیروی کنید. رھنمودھای سفر ایمن تر باید از 

 دسترسی به اطالعات بیشتر در زمینه سفر 

، شما می توانید در مکان اقامتی استیجاری 4بیرون از منطقه سطح محدودیتی 
خصوصی، ھتل، مسافرخانه یا مھمانسرا در انگلستان در طول کریسمس، مطابق  

می شود:   3با مقررات سطح محدودیتی خود، اقامت کنید. این امر شامل سطح  
شرطی که فقط به  دسامبر، به   26و  24منطقه ای با ھشدار بسیار باال، بین 

تنھایی و یا ھمراه با سایر اعضاء خانوار خودتان باشید، و این مسئله برای دیدن  
دایره حمایتی کریسمسی خود در روز کریسمس ضروری است. در صورت نیاز،  
می توانید در یک منزل استیجاری خصوصی ھمراه با اعضاء خانوار خود یا دایره  

 باشید. حمایتی کریسمسی خود اقامت داشته 

شما نباید به عنوان دایره حمایتی کریسمسی در ھتل، مھمانسرا یا مسافرخانه 
در ھر سطح محدودیتی دور ھم جمع شوید، مگر آنکه یکی از اعضاء دایره  
حمایتی شما به صورت دائم آنجا زندگی کند. این مسئله در مورد مکانھای  

نیزصدق می کند. اگر    اقامتی دیگر (مانند موسسات آموزشی یا مسافرخانه ھا)
این مسئله شامل شما می شود، از جمع شدن دور ھم با دایره حمایتی  

 کریسمسی خود در ھر مکان و فضای عمومی مانند رستوران خودداری کنید. 

اگر از خارج به بریتانیا سفر می کنید و خانوار شما ممکن است در روز کریسمس  
نحال، اگر به صورت عادی در خارج به دایره حمایتی کریسمسی ملحق شود. با ای

از کشور زندگی می کنید و آمده اید که در بریتانیا به دوستان و خانواده ملحق  
شوید، برای تشکیل دایره حمایتی کریسمسی، شما یک خانوار جداگانه  

 محسوب می شوید.

وارد شده یا از طریق آن سفر کرده  کشور یا سرزمین غیر کریدور سفر اگر از یک  
روز پس   5، یا ممکن است  روز خود را قرنطینه شخصی نمایید   10به مدت اید باید  

شخصی خود را به    و اگر نتیجه منفی باشد، قرنطینه  از قرنطینه آزمایش دھید
 پایان برسانید.

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-how-to-self-isolate-when-you-travel-to-the-uk/coronavirus-covid-19-how-to-self-isolate-when-you-travel-to-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel


. پس از مالقات با دایره حمایتی 10
 کریسمسی خود

دسامبر، باید تا جای   25پس از مالقات با دایره حمایتی کریسمسی خود در روز 
ممکن تماس با افرادی که با آنھا زندگی نمی کنید را کاھش دھید. در عین حال  

ما اجرا می شود، ھمچنین باید  که مقررات مرتبط با سطح محدودیتی محلی ش
احتیاط بیشتری خرج کنید و فکر کنید آیا به صالح است که با افراد خارج از خانوار 

خود دیدار کنید. این شامل دیدار نکردن با آنھا در شب سال نو می گردد، حتی  
اگر حال شما خوب باشد. از ھر سه خانوار مبتالء به کروناویروس، تقریباً یک  

 الئمی ندارند و ھمچنان آن را منتقل می کنند. خانواده ع

اگر نمی توانید از منزل کار کنید می توانید به سر کار بروید، اما باید از ارتباط  
اجتماعی غیرضروری پرھیز کنید. افزایش تماس با افراد دیگر به معنی افزایش  

 خطر ابتالء یا گسترش ویروس است.
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