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 گردد. تیرعا دیبا مراکز خرید و فروشگاه هاکه در مراجعه به  ینکات

 

 :  گردد تیرعا دیبا مراکز خرید و فروشگاه هاکه در مراجعه به  ینکات

 

 از .دیزیرهاز حد از خانه بپ شیو از خروج ب دیانجام ده نیخود را بصورت آنال دیکه ممکن است خر ییتا جا -1

 کان ارسال داشته باشند.که ام یدکن دیخر ییهافروشگاه

 کهسپارید بجوانتر  افراد به را دیخر تیو مسئول دیاندازیب ریبه تاخ طیشدن شرا یرا تا عاد یضرور ریغ یهادیخر -2

 .تر است  نییآنها پا یابتال سکیر

ه انروج از خمجدد و خ دیتا مجبور به خر دیکن ادداشتی ییخود را در جا حتاجیما یخانه تماماز قبل از خروج  -3

 .دینشو

 .ت روز به خرید برویدلوسعی کنید در ساعات خ -4

 .دیاوریماسک خود را در ن دیدر تمام مدت خر د،یحتما ماسک و دستکش بپوش دیهنگام خر در -5

 .دیده کنو از آن استفا دیبا خود به همراه داشته باش یموجود در فروشگاه حتما ساک شخص یسبدها یجا به -6

 .داری گرددی غیر ضروری خوده اشیاء و کاالهااز دست زدان ب -7

 .داز قفسه برداری و قصد خریدش را دارید که نیاز دارید را کاال و یا جنسیفقط  -8

   وری اال ضرکرعایت فاصله با متصدیان و شاغلین مراکز فوق حداقل یک متر در هنگام دادن سفارش و یا تحویل  -9

 .می باشد

  .ماده مصرف خود داری نماییداز ارتباط دست با محصوالت موادغذایی و یا غذای آ  -10

 تک،له کاراز دست زدن مستقیم و بدون دستکش به وسایل و تجهیزات جداسازی موادغذایی و توزین آن از جم  -11

  د.تاسک و نظایر آن خود داری نمایی

 .تا حد امکان از خرید نقدی )تبادل پول جهت هزینه کرد خرید( خود داری نمایید -12

نده شود ان خوادر هنگام استفاده از کارت خوان بعد از خرید و یا اخذ خدمت، کارت توسط خودتان از کارت خو  -13

 .و از دادن کارت به دیگری و یا نیروی شاغل در مراکز مذکور خود داری نمایید
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ر اولین تا د ریدکارت عابر بانکی را که استفاده نمودید در یک دستمال کاغذی بپیچید و سپس در جیبتان بگذا -14

 فرصت آن را ضدعفونی نمایید و سپس در کیف تان قرار دهید.

ا ییید و در صورت عدم پوشش دست شما با دستکش از لمس کردن مستقیم دگمه های کارت خوان خود داری نما  -15

 .حداقل از یک برگ دستمال کاغذی برای پوشش انگشت مورد نظر استفاده نمایید

بدهای خ دستی در فروشگاه های بزرگ از ارتباط مستقیم دست با چرخ دستی و سدر صورت استفاده از چر  -16

  .داری نماییدخودمشترک 

 از بردن کودکان به مراکز خرید جدا خوداری نمایید.  -17

 از خرید بستنی و مواد غذایی باز  برای کودکان خود در مراکز خرید، امتناع کنید.  -18

 .دییبا آب و صابون بشو هیثان 40ست خود را حداقل د خریدفرصت ممکن بعد از اتمام  نیدر اول -19

 از دست زدن به پله برقی در فروشگاهها اکیدا خودداری کنید. -20

ه کردتفاده غذی اسدر صورت استفاده از آسانسور در مراکز خرید برای فشار دادن دگمه های آسانسور از دستمال کا -21

 ل بیندازید.و سپس بدون تماس دست خود با قسمت در تماس به سطل آشغا

 استفاده نکنید.از وسایل بازی تعبیه شده برای کودکان مطلقا  -22

 

 


