
طی دوران کووید-19

از منطقه محلی خارج نشوید 
از پارک های موضوعی نزدیک با خانه تان دیدن کنید 

چون سفرهای طوالنی می تواند احتمال شیوع و ابتال به 

کووید19- را افزایش دهد، حتی اگر واکسینه شده باشید. 

طی سفر ممکن است مجبور به توقف در مسیر شوید، یا در 

تماس نزدیک با کسانی قرار بگیرید که درحالت عادی تماسی 

با آنها پیدا نمی کردید.

اگر تصمیم دارید به یک پارک موضوعی )تم پارک( بروید، لطفاً این نکات را در ذهنتان داشته باشید و خطرات مرتبط را مد نظر قرار دهید:

ایمنی در پارک های موضوعی

اگر مریض هستید، یا دارید مریض می شوید،   n
در خانه بمانید تا از انتقال ویروس به دیگران 

جلوگیری کنید. به خاطر داشته باشید، حتی اگر کامل 

هم واکسینه شده باشید، همچنان احتمال ابتال به 

کووید19- و شیوع آن توسط شما وجود دارد.  

اگر شما یا یکی از افراد هم خانه تان در خطر   n
باالی ابتال به بیماری حاد در پی کووید19- 

هستید، بهتر است از رفتن به پارک های موضوعی 

بخصوص جاهایی که امکان فاصله گذاری فیزیکی 

وجود ندارد و از ماسک استفاده نمی شود خودداری 

کنید.
قبل از اینکه تصمیم به رفتن بگیرید، تعداد موارد   n

ابتال به کووید19- را هم در محل زندگی و هم مکان 

پارک موضوعی مد نظر قرار دهید. هرچه میزان 

شیوع کووید19- در جامعه باالتر باشد، خط ابتال به 
کووید19- نیز افزایش پیدا می کند. 

آمادگی قبل از رفتن
با مراجعه به وب سایت پارک موضوعی یا تماس 

قبلی، از اجرای پروتکل های ایمنی برای محافظت از 
مهمانان و کارکنان اطالع یابید. نکاتی برای درنظر گرفتن:

پارک موضوعی موردنظر در مقطع کنونی فقط   n
بازدیدکنندگان هم ایالتی یا محلی را می پذیرد؟ آیا امکان 

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

آیا پارک موضوعی به مهمانان اجازه می دهد تنقالت و   n
نوشیدنی همراه خودشان بیاروند؟

پارک موضوعی به چه نحوی اقدام به ضدعفونی کردن   n
سطوح می کند؟

آیا پارک موضوعی برای ایستادن افراد در صف یا   n
نشستن روی صندلی ها قانون فاصله گذاری فیزیکی 

اجرا می کند؟ 

آیا پارک موضوعی به منظور کاهش ازدحام و اجرای بهتر   n
فاصله گذاری فیزیکی ظرفیتش را محدود کرده است؟

آیا پرسنل ملزم به استفاده از ماسک شده اند؟ آیا   n
مهمانان را موظف کرده اید که همواره غیر از زمان 

خوردن و نوشیدن ماسک بزنند؟

غربالگری پرسنل و مهمانان برای تشخیص بیماری   n
چطور انجام می شود؟

پارک موضوعی چه بهبودهایی انجام داده است تا از   n
نظافت و فاصله گذاری فیزیکی و همچنین داشتن 

تهویه بهتر در هریک از فضاهای سرپوشیده اطمینان 
یابد؟

تجهیزاتی برای کمک به خود و دیگران در حفظ سالمت همراه بیاورید برای مثال ماسک )اضافه تر بیاورید(، محلول 
ضدعفونی دست با حداقل %60 الکل، تنقالت و آب آشامیدنی.

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



طی بازدید
طی مدت بازدید از پارک موضوعی، از پوشش   n

صورت استفاده کنید. فقط وقتی مشغول 
خوردن یا نوشیدن هستید ماسک را بردارید. 

با ایجاد دو متر )6 فوت( فاصله بین خودتان و   n
افرادی که هم خانه شما نیستند فاصله گذاری 

فیزیکی را رعایت کرده و از محیط های 
پرازدحام دوری کنید. وارد محیط های پرازدحام 

نشوید و از دورهمی با افرادی که هم خانه شما 

نیستند اجتناب کنید. در محیط هایی مثل 

پارکنیگ ها، صف ها، دستشویی ها و ورودی ها 

و خروجی ها که حفظ این فاصله ممکن است 
سخت تر باشد بسیار مراقب باشید.

از دست زدن به سطوح پرتماس مثل   n
کانترها، دسته ها یا دستگیره درها خودداری 

نمایید. 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.
حتی االمکان از ورود به جاذبه های   n

سرپوشیده یا مکان هایی با تهویه ضعیف 
خودداری کنید. فعالیت های داخل فضای 
سرپوشیده باعث افزایش شیوع کووید19- 

می شود. اگر امکان دوری کردن از محیط های 

سرپوشیده وجود ندارد، مدت زمان حضورتان در 

محل را محدود کنید، ماسک بزنید و حداقل دو 

متر )6 فوت( از افرادی که هم خانه شما نیستند 
فاصله بگیرید.

تا جای ممکن از روش های پرداخت   n
غیرنقدی استفاده کنید. اگر امکان پذیر 

نیست، پس از پرداخت با وجه نقد یا کارت 

حتماً دست هایتان را با آب و صابون بشویید 

یا از محلول ضدعفونی دست محتوی حداقل 
%60 الکل استفاده کنید.

حتی االمکان در فضای باز غذا بخورید.  n
برای دوری از ازدحام، خارج از ساعات   n

اوج شلوغی به محیط های غذاخوری و 
محیط های حفاظت شده بروید. حین انتظار 
در صف، حداقل دو متر )6 فوت( با افرادی که 
از خانوار خودتان نیستند فاصله داشته باشید

درصورت مصرف الکل در پارک های   n
موضوعی، احتیاط کنید. نوشیدن الکل 

می تواند قوه قضاوت را مختل کند و رفتارهای 

خطرساز را افزایش دهد. افراد با نوشیدن الکل 

بیشتر احتمال دارد از رفتارهای پیشگیرانه 

کووید19- مثل فاصله گذاری اجتماعی و ماسک 

زدن سر باز زنند.

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


