نەخشەیا رێکا ڤەکرنا دووبارەیا نەشڤیلێ
شارەدارێیا نەشڤیل بەرنامەیا ل ژێر ژ بۆ ژ ڤەگەراندنا باژاری سەر رەوشا چاالک پێک هێناوە.
راستییا کو ناهێتە ڤەشارتن ئەڤە کو ل باژارێ مە ژ هەتا دەما کو دەرمانەک ب باندۆرە ژ بۆ کۆوید 19-پەیدا بیت ،دڤێت ل گەل ئەڤ ڤیرۆسی ب
ئێکودوو رە بژین.
ژیانا ل گەل کۆوید 19-ب واتەیا ڤەگەرینا سەر شۆلێ یە تەڤی کو کۆوید 19-هەیە.
پێتڤی یە کو ئەم ب هشیاری تەڤبگەرێن هەتا کو چاالکیا ما نەبیتە سەدەما چێبوونا پەلەکێ کو ببیتە سەدەما ڤەگەرینا مە بۆ ناڤ مالێ.
ئابۆریا نەشڤیل ل ل چەند قۆناخان دا چاالک دبیت .ڤەگوهەستنا بەرب گاڤێ پێش ب تنێ دەمەکێ پێک دهێت کو پیڤان ل سەردەمەک کێرهاتی دا
چێتر  /نەگووهەر ببن .د ناڤبەرا هەر قۆناخان دە هەری کێم  14رۆژ ناڤبەری هەیە.

بەس
ئەولەھ ل
مالێ

ھەمی نشتەجیھ

خوارنگەھ
ڤەخوارنگەھێن
پێشکەشکەر
خوورەک

ڤەخوارنگەھ و
ناڤەندێن
کارکەیفیێ

ناڤەندێن
ھوورفروش
ناڤەندێن
بازرگانی

قادێن خەمالندنا
نینوکان،
قادێن خەمالندنا
پۆرێ،
ماساژ و ھتد

گرتی یە

گرتی یە

(ل 5/10
بدووماھیک بوو)
هەمی نشتەجیھ
ل مالێ بمینن
خینژی کو
دەرکەتنا هەوە
تام پێتڤی بیت
هەمی ل
مالێ دا کار بکەن،
خینژی کو
دەرکەتنا هەوە تام
پێتڤی بیت
هەمی نشتەجیھ
ل جھێن گشتی
ماسکێ بکاربینن

گرتی یە
تنێ رە خزمەت
ل ناڤا ترمپێلێ و
بۆ برنا دەروە

گرتی یە

بەس
ددانبژیشکی

ژ
 30ئاڤریل،
پێڤاژۆیێن
ئاسایی
و
دلخوازی
خەباتکار ێن
کێمتر ژ
70ساالن

بنکەیێن
سپۆرێ و
ناڤەندێن
سپۆرێ

گرتی یە

ئەردێن لیستنێ،
و ئەردێن
تەنیس و
باسکەتبۆلێ

گرتی یە

ناڤەندێن
سپۆرێ

گرتی یە

روژانە
تێنە پشکنین
کرن
و پێدڤی ب
کو ماسکێ
دانن

1

نەخشەیا رێکا ڤەکرنا دووبارەیا نەشڤیلێ
قووتابخانە گرتی
دبن
کۆمبوونا ژ
10کەسان زێدەتر
قەدەخەیە
ئەگەر ل ناڤا  14روژان دا نیشانێن چێتربوون  /نەگووھەر ینێ ل پیڤانا دا ھاتە دیتن ،قووناخا دن دەستپێ دکەت

قووناخا
ئێکێ

ھەمی نشتەجیھ

خوارنگەھ
ڤەخوارنگەھێن
پێشکەشکەر
خوورەک

ڤەخوارنگەھ و
ناڤەندێن
کارکەیفیێ

ناڤەندێن
ھوورفروش
ناڤەندێن
بازرگانی

کەسێن  65سال و
پیرتر
کومێن پر خەتەر -
ل ماال خوە دا
بمینن

ب  1/2شێیانا
خوە بخەبتیت

گرتی یە

ب  2/1شێیانا
خوە بخەبتیت

()5/11-5/24

هەمی ل
مالێ دا شۆل بکەن،
ئەگەر گەنگاز بیت
هەمی نشتەجیھ
پێتڤی یە کو ماسکێ
ل جھێن
ماسکێ بکاربینن
قووتابخانە گرتی
دبن
کۆمبوونا ژ
10کەسان زێدەتر
قەدەخەیە

پاقژکرنا هەمی
جھان پشتی
هەر جارا کو تێتە بکار
ئانینا
خەباتکار
هەر رۆژی تێنە پشکنین
کرن
و پێدڤی ب
بکار ئانینا
ماسکێ نە

خەباتکار
هەر رۆژی تێنە
پشکنین کرن
و
کو ماسکێ دانن

قادێن خەمالندنا
نینوکان،
قادێن خەمالندنا
پۆرێ،
ماساژ و ھتد
گرتی یە

خزمەتێن
دەرمانی
ددانبژیشکی

بنکەیێن
سپۆرێ و
ناڤەندێن
سپۆرێ

ئەردێن لیزتنێ،
و ئەردێن
تەنیس و
باسکەتبۆلێ

پێڤاژۆیێن
ئاسایی
و دلخوازی
خەباتکار ێن
کێمتر ژ
70ساالن

گرتی یە

گرتی یە

ناڤەندێن
سپۆرێ

گرتی یە

روژانە
تێنە پشکنین
کرن و
کو ماسکێ
دانن

قادا ڤەخواەنگەهێ
بیتە گرتن و
مۆزیکا زندی قەدەخە
ببیت

2

نەخشەیا رێکا ڤەکرنا دووبارەیا نەشڤیلێ
ئەگەر نیشانەیێن پاشڤەجوونا بەرچاڤ ل پیڤانان دا ھاتنە دیتن ،ڤەگەرنە قووناخا ئێکێ

ئەگەر ل ناڤا  14روژان دا نیشانێن چێتربوون  /نەگووھەر ینێ ل پیڤانا دا ھاتە دیتن،
ھەرنە قۆناخا دوویێ

قووناخا
دو
(دەستپێك )5/25

ھەمی نشتەجیھ

خواەرنگەھ
ڤەخوارنگەھێ
پێشکەشکەر
خوورەک

کەسێن  65سال و ب  3/4شێیانا
خوە بخەبتیت
پیرتر
کومێن پر خەتەر
ل مالێ بمینن،
خەباتکار
ئەگەر گەنگاز
هەر رۆژی تێنە پشکنین
بیت
کرن
و پێدڤی ب
بکار ئانینا
هەمی ل
ماسکێ نە
مالێ دا شۆل
بکەن،
ئەگەر گەنگاز
پاقژکرنا هەمی
بیت
جھان پشتی
هەر جارا کو تێتە بکار
ئانین
هەمی نشتەجیھ
پێتڤی یە کو
ماسکێ
قادا ڤەخواەنگەهێ
جھێن
ل
گرتی یە
ماسکێ بکاربینن
قووتابخانە گرتی چاالکیێن کارکەیفیا زندی
دبن
قەدەخە نینن
ب شەرتا
کۆمبوون
پێک هێنانان دووربوونا
هەریزێدە 25
جڤاکی ،هەمی
موشتەری دبیت کو
کەس
ل سەر ماسەیێ
د هەر دەمێ دە
روونێن،
(د ناڤ دە:
پێشکەشکرنا خزمەتان تنێ
بوویەر،
ل سەر ماسەیێ ل
جڤین،
ڤەخوارنگەها و
شاهی و دیالن،

ناڤەندێن
ھوورفروش ل
ناڤەندێن
بازرگانی

خزمەتێن
لێنێرینا
کەسی

ب  3/4شێیانا
خوە بخەبتیت

ب  1/2شێیانا
خوە بخەبتیت
(د ناڤ دە:
قادێن خەمالندنا
پۆرێ،
و خەمالندنا
نینوکان،
کانیێن ئاڤا
گەرم ،برۆنزە
کرن
ماساژ ،و
خزمەتێن
تاتوویێ،
و هتد)

خەباتکار
هەر رۆژی تێنە
پشکنین کرن
و پێدڤی ب
بکار ئانینا
ماسکێ نە
پاقژکرنا هەمی
جھان پشتی
هەر جارا کو تێتە
بکار ئانین

خەباتکار
هەر رۆژی
تێنە پشکنین
کرن
و پێدڤی ب
بکار ئانینا
ماسکێ نە
پاقژکرنا هەمی
جھان پشتی
هەر جارا کو
تێتە بکار ئانین
موشتەری ل

ناڤەندێن سپۆرێ
راھێنانێ

مووزە و
وارێن
گەشتیاری

ناڤەندێن
سپۆرێیێن
کرەمیێن ل سەر
بخەبتیت
ب  1/2شێیانا
خوە

ب  1/2شێیانا
خوە بخەبتیت
(د ناڤ دە:
مووزە
سینەما
گۆلفا بچووک
ناڤەندا بولینگ
پارکسیێن ئاڤێ
و هتد)

خەباتکار
هەر رۆژی تێنە
پشکنین کرن
و پێدڤی ب
بکار ئانینا
ماسکێ نە
پاقژکرنا هەمی
جھان پشتی
هەر جارا کو
تێتە بکار ئانین
سینۆردارکرنا
بکارهێنانا
ئەمرازێن
هەڤپشک
ژ بۆ ب چاالکیێن
ئایروبیک،
زێدەکرنایێن
دووربوونا
جڤاکی هەتا

خەباتکار
هەر رۆژی تێنە
پشکنین کرن
و پێدڤی ب
بکار ئانینا
ماسکێ نە
پاقژکرنا هەمی
جھان پشتی
هەر جارا کو
تێتە بکار ئانین
پێشەنگەهێن
لھەڤکرنی
گرتی یە
بازاروک
گرتی یە

گەریانێن روژانە

ئۆتۆبوسان ب
 1/2شێیانا خوە
بخەبتن
خەباتکار
هەر رۆژی تێنە
پشکنین کرن
و پێدڤی ب
بکار ئانینا
ماسکێ نە
هەر رۆژێ بێنە
پشکنین کرن
و پێتڤی یە کو
ماسکێ
ل ئۆتۆبووسێ
بکار بینن
کافەتریا
گرتی یە؛ خوارنا
ل قووتیێدا
یان
بەستەبەندیکری
بەس

ناڤەندێن
جڤاکی

ناڤەندێن
مەزنێن لیستنێ
و کارکەیفیێ

گرتی یە

گرتی یە

د ناڤ دە:
ڤەخوارنگەه،
کلووب،
ڤەخوارنگەهێن
کارائوکە،
گەریان،
کارکەیفی
مەزنسال،
کارکەیفیێن
مۆتوری
کارکەیفی
زندی
ناڤەندێن (ژ بلی
ڤەخوارنگەهێن
پێشکەشکەرێ
خوارنێ
و
خوارنگەه،
و هتد)

قەدەخە بوونا
سەفەربەریا
شەڤێ

3

نەخشەیا رێکا ڤەکرنا دووبارەیا نەشڤیلێ
سەرخوەشی و
هتد)

خوارنگەها ب
چاالکیێن کارکەیفیا زندی
هەموو ئەمرازێن
کارکەیفیێ
ل ناڤا
دۆرێن دا پاقز بکەن

قادا بەندەواریێ
ناڤا
شێیانا گشتی
تێتە هەسباندن

 10فۆتان.

گەریان هرتیە

بکار ئانینا
قادێن دەروە
ئەگەر گەنگاز
بیت
ئاڤژەنگەه ب
 1/2شیانا خوە
بخەبتیت
(سەردانا
تابلویا
ئاڤژەنگەهێ /
شێیانا سەرشۆکێ
بکەن)
ئەردێن تەنیسێ
بخەبتن ب پێک
هێنانا
دووربوونا
جڤاکی
سپۆرێن کۆمی
گرتی یە،
هەلبەت
سپۆرێن بێ
تێکلداری
ب
ب پێک هێنانا
پرۆتووکۆلێن
دووربوونا
جڤاکی
وب
سینۆردارکرنا
رێژەیا کەسێ
کوومدبن
4

نەخشەیا رێکا ڤەکرنا دووبارەیا نەشڤیلێ
قەدەخە نینن
ئەردێن لیستنێ
گرتی یە
لیگێن
کارکەیفی
گرتی یە

ئەگەر نیشانەیێن پاشڤەجوونا بەرچاڤ ل پیڤانان دا ھاتنە دیتن ،ڤەگەرنە قووناخا د

ئەگەر ل ناڤا  14روژان دا نیشانێن چێتربوون /نەگووھەر ینێ ل پیڤانا دا ھاتە دیتن،
قووناخا سێیێ دەستپێ دکەت

قووناخا دوئێ
گوھەری
تەڤگەرێن ب
تەدبیر یێ ناڤبری
ل بریارا ٧ێ ژ بۆ
بازرگانیێن کو ل
گۆری ئەڤ
بریاری دیسا
ڤەکری دمینن،
پێتڤی نە

ھەمی نشتەجیھ
کەسێن  +65سال
و پیرتر و کومێن
پر خەتەر ئەگەر
گەنگازبیت ل
مالێ بمینن
هەمی نشتەجیھ
ئەگەر گەنگازبیت
ل مالێ دا شۆل
بکەن
هەمی نشتەجیھ ل
جھێن گشتی
ماسکێ بکاربینن
کۆمبوون
هەریزێدە ژ 25
کەسان پێک بێن

خواەرنگەھ و
ڤەخوارنگەھێن پێشکەش
کەرێ خوورەکێ
ئەگەر :کێمتر ژ  % 50ژ
فرۆتنا مادەیێن خوارنێ
داھات ھەنە
ڤەخوارنگەهێن پێتڤی یە
هەریکێم بۆ ماوەیا 14
رۆژان گرتی بن
ئەگەر :کێمتر ژ  % 50ژ
فرۆتنا مادەیێن خوارنێ
داھات ھەنە
ب  %50ژ شێیانا خوە یان
 100مشتەری ل هەر قاتێ
دا بخەبتن

ناڤەندێن
ھوورفروشی و
ناڤەندێن بازرگانی
ب  3/4ژ شیانا خوە
ڤەکری نە

خزمەتێن
لێنێرینا کەسی

ناڤەندێن سپۆرێ
و راھێنانێ

ب  1/2ژ
شیانا خوە
ڤەکری نە

بنکەیێن
سپۆرێ و
ناڤەندێن سپۆرێ
ب  1/2ژ شیانا
خوە ڤەکری نە

مووزە و
وارێن
گەشتیاری
ب  1/2ژ
شیانا خوە
ڤەکری نە

گەریانێن روژانە

ناڤەندێن جڤاکی

کافەتریا گرتی
نە؛
ب تنێ خوارنێن
بەستەبەندی و ل
قووتی ێدا

ب  %50ژ
شێیانا خوە یان
هەریزێدە 25
مشتەری

ناڤەندێن سپۆری
و کارکەیفیێن
مەزنێن
گرتی یە

مەترۆپارک
هەروەک قووناخا
3ێ ڤەکری نە
لیگێن کارکەیفیێ
سپۆرێ دشێن
ڤەکری بمینن

ڤەخوارنگەهێن پێشکەشک
ەر گرتی نە

5

نەخشەیا رێکا ڤەکرنا دووبارەیا نەشڤیلێ
ئەگەر نیشانەیێن پاشڤەجوونا بەرچاڤ ل پیڤانان دا ھاتنە دیتن ،ڤەگەرنە قووناخا دوئێ

ئەگەر ل ناڤا  14روژان دا نیشانێن چێتربوون/نەگووھەر ینێ ل پیڤانا دا ھاتە دیتن،
ھەرنە قۆناخا سێیێ

قووناخا
سێیێ
(دەستپێك )6/22

ھەمی نشتەجیھ

خوارنگەھ
ڤەخوارنگەھێن
پێشکەشکەر
خوورەک

کەسێن  65سال و ب  3/4شێیانا
خوە بخەبتیت
پیرتر
کومێن پر خەتەر
ئەگەر گەنگاز
خەباتکار
بیت ،ل
هەر رۆژی تێنە پشکنین
مالێ بمینە
کرن
و پێدڤی ب
بکار ئانینا
هەمی نشتەجیھ
ماسکێ نە
ئەگەر گەنگاز
بیت ل
خانە
پاقژکرنا هەمی
شۆلێ بکەن
جھان پشتی
هەر جارا کو تێتە بکار
ئانین
هەمی نشتەجیھ
پێتڤی یە کو
ماسکێ
قادا ڤەخواەنگەهێ
ل جھێن
ب  1/2شێیانا خوە
گشتی لێدەن
بخەبتە؛ قەدەخە
راوەستانا ل
ڤەخواەنگەهێ
چاالکیێن کارکەیفیا زندی
قەدەخە نینن
قادێن
دانسێ قەدەخە نە

ناڤەندێن
ھوورفروش
ناڤەندێن
بازرگانی

خزمەتێن
لێنێرینا
کەسی

ب  3/4شێیانا
خوە بخەبتیت

ب  1/2شێیانا
خوە بخەبتیت

خەباتکار
هەر رۆژی تێنە
پشکنین کرن
و پێدڤی ب
بکار ئانینا
ماسکێ نە

خەباتکار
هەر رۆژی
تێنە پشکنین
کرن
و پێدڤی ب
بکار ئانینا
ماسکێ نە

پاقژکرنا هەمی
جھان پشتی
هەر جارا کو تێتە
بکار ئانین

پاقژکرنا هەمی
جھان پشتی
هەر جارا کو
تێتە بکار ئانین

ناڤەندێن سپۆرێ
راھێنانێ

مووزە و
وارێن
گەشتیاری

ناڤەندێن سپۆرێن
و راهێنانێ
بخەبتن
ب  1/2شێیانا
خوە

ب  2/1شێیانا
خوە بخەبتیت

خەباتکار
هەر رۆژی تێنە
پشکنین کرن
و پێدڤی ب
بکار ئانینا
ماسکێ نە
پاقژکرنا هەمی
جھان پشتی
هەر جارا کو
تێتە بکار ئانین
ژ بۆ ب چاالکیێن
ئایروبیک،
زێدەکرنایێن
دووربوونا
جڤاکی هەتا
 10فۆتان.
سینۆردارکرنا
بکارهێنانا
ئەمرازێن
هەڤپشک

خەباتکار
هەر رۆژی تێنە
پشکنین کرن
و پێدڤی ب
بکار ئانینا
ماسکێ نە
پاقژکرنا هەمی
جھان پشتی
هەر جارا کو
تێتە بکار ئانین
پێشەنگەهێن
لھەڤکرنی
ڤەکری
چاالکیێن
نەسەرکی و
پشکداری
بخەبتیت
بازاروک،
ئاڤژەنگەه،
دارت،
فووسبۆل،
و هتد)

سەفەربەری

د ناڤ دە
سەفەربەریێن
روژانە و
سەفەربەریێن
مالباتی،
بخەبتن ب شێیانا
تژی
بەشدارێن ل
سەفەربەریێ
هەر رۆژی تێنە
پشکنین کرن
و پێدڤی ب
بکار ئانینا
ماسکێ
ل ئۆتۆبوسانە
خەباتکار
هەر رۆژی تێنە
پشکنین کرن
و پێدڤی ب
بکار ئانینا
ماسکێ نە
کافەتریا
گرتی یە؛ خوارنا
ل قووتیێدا
یان
بەستەبەندیکری

ناڤەندێن
جڤاکی

ناڤەندێن مەزنێن
لیستنێ
و کارکەیفیێ

ب  1/2شێیانا
خوە بخەبتیت

گرتی یە

د ناڤ دە:
ڤەخوارنگەه،
کلووب،
ڤەخوارنگەهێن
کارائوکە،
گەریان،
کارکەیفی
مەزنسال،
کارکەیفیێن
مۆتوری
ناڤەندێن
مۆزیکێ یێ
بچووک،
جھێ بوویەران)
بوویەر و
بەرنامەیێن
هونەرێ
سنۆرداربە ژ
 250تەماشەڤانا
؛
پێتڤی بوونا
دابینکرنا
کورسی ژ بۆ
هەریکێم نیڤی ژ
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ئاڤژەنگەه ب
 1/2شیانا خوە
بخەبتیت
(سەردانا
تابلویا
ئاڤژەنگەهێ /
شێیانا سەرشۆکێ
بکەن)

گەریان و
بەرنامەیێن
گشتی
بخەبتن
ب  1/2شێیانا
خوە

بەس

خەباتکار
هەر رۆژی تێنە
پشکنین کرن
و پێدڤی ب
بکار ئانینا
ماسکێ نە
پاقژکرنا هەمی
جھان پشتی
هەر جارا کو
تێتە بکار ئانین

ناڤەندێن
سپۆرێیێن
بخەبتیت
ئەردێن لیستنێ
بخەبتن

چاالکیێن
کارکەیفیا زندی
قەدەخە نینن

لیگێن
کارکەیفی
نەکری ،ب پێک
هێنانا
دووربوونا
جڤاکی
ل ناڤبەرا
تەماشەڤانا

قۆناخا
چوارێ

ھەمی نشتەجیھ

خواەرنگەھ
ڤەخوارنگەھێ
پێشکەشکەر

قادێن
دانسێ قەدەخە نە
قادا
ڤەخواەنگەهێ
ب  1/2شێیانا
خوە بخەبتن
راوەستانا ل ناڤا
ڤەخواەنگەهێ

ئەگەر نیشانەیێن پاشڤەجوونا بەرچاڤ ل پیڤانان دا ھاتنە دیتن ،ڤەگەرنە قووناخا سێیێ

ئەگەر ل ناڤا  28روژان دا نیشانێن چێتربوون  /نەگووھەر ینێ ل پیڤانا دا ھاتە دیتن،
ھەرنە قۆناخا چوارێ
ناڤەندێن
ھوورفروش ل
ناڤەندێن

هەمی
بپشکداران

خزمەتێن
لێنێرینا
کەسی

ناڤەندێن سپۆرێ
راھێنانێ

مووزە و
وارێن
گەشتیاری

سەفەربەریێن
روژانە

ناڤەندێن
جڤاکی

ناڤەندێن مەزنێن
لیستنێ
و کارکەیفیێ
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شۆال ل
مالێ
دلخوازی یە
لێدانا ماسکێ
دلخوازی یە ،لێ
تێتە پێشنیارکرن

خوورەک

بازرگانی

ب تەڤاهی یا
شێیانا خوە بخەبتیت

ب تەڤاهی یا
شێیانا خوە بخەبتیت

قادا ڤەخواەنگەهێ
ب تەڤاهی یا
شێیانا خوە بخەبتیت
ناڤەندێن دانسێ
بخەبتیت

ب تەڤاهی یا
شێیانا خوە
بخەبتیت

ناڤەندێن سپۆرێن
و راهێنانێ
بخەبتیت
ب تەڤاهی یا
شێیانا خوە
ژ بۆ ب چاالکیێن
ئایروبیک،
زێدەکرنایێن
دووربوونا
جڤاکی هەتا
 10فۆتان.
ئاڤژەنگەه ب
شێیانا خوە
بخەبتیت
مەیدان و
ئەردێن سپۆرێ
ب تەڤاهی یا
شێیانا خوە
بخەبتیت

ب تەڤاهی یا
شێیانا خوە
بخەبتیت

سەفەربەریێن
روژانە و
سەربەستن

ب تەڤاهی یا
شێیانا خوە
بخەبتیت

پێشەنگەهێن
لھەڤکرنی
ڤەکری

سەفەربەریێن
مالباتی،
سەربەستن

بوویەر و
بەرنامەیێن
هونەرێ
سنۆرداربە ژ
هەژمارا
پشکداران پاشێ
تێ بێتە دیارکرن

بازاروک
ڤەکری
گەریان ڤەکری

سەفەربەریێن ل
شەڤێ
ڤەکری

بخەبتیت ب TBD
شێیانا

قادا
ڤەخواەنگەهێ
ب تەڤاهی یا
شێیانا خوە
بخەبتیت
ناڤەندێن دانسێ
بخەبتیت

ئەڤ گەنگازی ژ هەیە کو نەشڤیل ب بەردەوامبوونا بەالڤبوونا کۆوید 19-رە رووبەروو بیت و مە نەچار بکەت کو کو ئەم قووناخێن دەستپێکیێ
بەرنامەیێ پێک بینن.
هەرچەند کو رێزگرتنا ئاکنجی و خوەدانکارێن نەشڤیلی ژ هەر قووناخەک ل بەرنامەیێ رە زێدە بیت ،گەنگازییا پێشکەتنا مە ل ئەڤ پێڤاژۆیێ و
زێدەبوونا لەزا ڤەگەرینا ژ چاالکیێن ئەولەه زێدەتر دبیت.
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