
اگر بیمار هستید یا به تازگی 
حس ناخوشی 

در شما بروز کرده است، در خانه بمانید تا 

از انتقال ویروس به دیگران جلوگیری کنید. 

یادتان باشد، حتی اگر کامل واکسینه شده 

باشین، باز هم احتمال ابتال به کووید-19 و 

شیوع آن وجود دارد. 

از دست زدن به سطوح 
پرتماس خودداری کنید 

ازجمله کانترها، دسته و دستگیره درها. اگر 

پس از تماس با سطوح مشترک شرایط 

شستن دست هایتان فراهم نیست، مواد 

ضدعفونی کننده دست که حداقل حاوی 

%60 الکل باشند همراهتان بیاورید و 
استفاده کنید.

با مراجعه به وب سایت سینما 
یا تماس قبلی 

از اجرای پروتکل های ایمنی برای محافظت از مهمانان 

و نیز کارکنان اطالع یابید. نکاتی برای درنظر گرفتن:

آیا امکان خرید اینترنتی یا تلفنی بلیت وجود دارد   n
که الزم نباشد در کنار دیگران در صف بایستید؟

آیا سینما به مهمانان اجازه می دهد تنقالت و   n
نوشیدنی را خودشان بیاروند تا زمان انتظار در 

صف ها به حداقل برسد؟

سینما به چه نحوی اقدام به ضدعفونی کردن   n
سطوح می کند؟

آیا سینما برای ایستادن افراد در صف و نشستن   n
روی صندلی ها برای افرادی که از یک خانوار 

نیستند فاصله گذاری فیزیکی اجرا می کند؟

آیا پرسنل سینما ملزم به استفاده از ماسک   n
شده اند؟ آیا مهمانان برای مواقعی غیر از 

زمان خوردن و آشامیدن ملزم به استفاده از 

ماسک هستند؟

غربالگری پرسنل برای تشخیص بیماری چطور   n
انجام می شود؟

سینما چه بهبودهایی انجام داده است تا از داشتن   n
تهویه بهتر در هریک از سالن ها اطمینان یابد؟

آیا سینما تعداد مجاز حضور افراد را مطابق با   n
رنگ بندی شهرستان ها رعایت می کند؟ مثالً قرمز 

– حداکثر %25 ظرفیت یا 100 نفر )هرکدام کمتر 
است(، نارنجی – حداکثر %50 ظرفیت یا 200 نفر 

)هرکدام کمتر است( و به همین ترتیب

برای اطالع از الزامات و توصیه های دیگر CDC، به وب سایت www.cdc.gov مراجعه کنید.

حین تماشای فیلم، تا 
جای ممکن کمتر به 

خوردن و نوشیدن مشغول شوید تا بتوانید 

ماسکتان را بیشتر روی صورت داشته باشید. 

لطفاً در جریان باشید که مأمور بهداشت 

شهرستان توصیه می کند کالً از خوردن و 

نوشیدن بپرهیزید و کل مدت را ماسک بزنید. 

تماشای فیلم در خانه امن ترین گزینه طی دوران پاندمی کووید-19 است. اگر به جای آن خواستید به سینما بروید، 

لطفاً این نکات را در ذهنتان داشته باشید و خطرات مرتبط را مد نظر قرار دهید:

سینما

حفظ ایمنی طی

دوران کووید-19

http://www.cdc.gov/

