
 مسافریه يريدی از کشًر چیه

 14 طی در ي اید بًدٌ چیه کشًر در اخیرا اگر
 تب، وظیر عالیمی با بازگشت از پس ريز

 :اید شدٌ وفس تىگی یا گلًدرد ،سرفٍ

1. 

  هحل شْزستاى تْذاشت هزکش تا ٍ تواًیذ هٌشل در
 ساتقِ اعالم ضوي ٍ تگیزیذ تواس خَد اقاهت

  پششکی ّای تَصیِ چیي، کشَر تِ خَد هسافزت
 .ًواییذ دریافت را

  در حتوا پششک، تِ هزاجعِ تِ ًیاس صَرت در
 .2 .دّیذ تَضیح چیي تِ خَد هسافزت ساتقِ خصَص

3. 

 چیه کشًر بٍ خريجی مسافران

 ٍ تشرگ ّای فزٍشگاُ در حضَر اس
 هزدُ یا سًذُ حیَاًات فزٍش ّای هحل

 .ًواییذ اجتٌاب

  تخصَص تیوار، افزاد تا تواس اس
  خَدداری ّستٌذ سزفِ حال در افزادیکِ

 .کٌیذ

  تِ) هزتة طَر تِ را خَد ّای دست
 یا تَالت اس تعذ خَردى، غذا اس قثل ٍیژُ

  یا صاتَى ٍ آب تا (حیَاًات تا تواس
  تز ّای کٌٌذُ ضذعفًَی ّای هحلَل

 .ًواییذ شستشَ الکل پایِ

  تاالی قسوت یا دستوال تا سزفِ ٍ عطسِ ٌّگام
  تالفاصلِ) تپَشاًیذ را خَد تیٌی ٍ دّاى آستیي،

 ٍ (تشَییذ را ّا دست ٍ اًذاختِ دٍر را دستوال
 .کٌیذ هحذٍد را خَد آهذّای ٍ رفت ٍ هالقات

 

 تقایای یا فضَالت حیَاًات، تا تواس اس
 .ًواییذ خَدداری آًْا

 کريوا يیريس جدید چیست؟

  ٍیزٍس کزًٍا گیزی ّوِ حاضز حال در
  هی ٍقَع حال در چیي کشَر در جذیذ
  تِ هٌجز تَاًذ هی ٍیزٍس ایي .تاشذ
  تٌگی تة، سزفِ، ًظیز عالیوی ایجاد
  تَاًذ هی ًیش کوی هَارد در .گزدد ًفس

 .گزدد هزگ حتی ٍ شذیذ عفًَت هَجة

 

 شَد؟ هی هٌتشز چگًَِ ٍیزٍس ایي

  تواس طزیق اس ٍیزٍس ایي اًتقال
  تِ اتتال عالین دارای کِ فزدی تا هستقین

  پذیز اهکاى ،(سزفِ عوذتا) تاشذ هی آى
 .است

 

 

  2019توصیه های مسافرتی در خصوص کرونا ویروس جدید 

 

.جُت در یافت آخریه اخبار ي اطالعیٍ َا بٍ آدرس زیر مراجعٍ کىید  
http://www.behdasht.gov.ir 

 

  تْذاشتی هزاقثت پایگاُ تِ کشَر، تِ ٍرٍد تذٍ در
 .ًواییذ هزاجعِ پایاًِ در هستقز هزسی

4. 
  اطالع یا هشاٍرُ تِ ًیاس صَرت در

  صَرت تِ 190 تلفٌی ساهاًِ رساًی
 شواست اختیار در رٍسی شثاًِ


