
 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

 
 

ن آن می ترجمه گردیده است. مسئولیت محتوای این RPRاین سند با حمایت اتحادیه اروپا از طریق برنامه   باشد. سند بر عهده مولفی 

ایط   4از تاری    خ  ات جدیدی در محدودیت های وضع شده در شر  مه تغیی 
 وضعیت اضطراری انجام خواهد شد

 به ویژه: 
 در خصوص حق تردد: 

 ،نخواهد بود تردد به فرم  یاز ینبه عبارت دیگر منبعد شود،  یملغو آزاد تردد در  تیمحدود ✓
 کماکان ادامه خواهد یافت، ممنوعیت فعالیت وسائل حمل و نقل عمویم   ✓
 خواهد شد، حفظ  کرد یرو  نیشده است. ااستان  لغو  ی   ب یها  تیمحدودپیشتر  ✓
متمرکز بودن آن، مبادی ورودی جوامع و اماکن  خطر  ا یعفونت  وعیبسته به ش ،درعوض ✓

 بسته شود،  مجزا یم
ً
 تواند موقتا

 
ح موارد زیر تکمیل در خصوص محدودیت های اقتصادی، انواع فعالیت های جاری به  شر

 شوند:  یم
ه، ✓ ، مبلمان، کفش، چاپ و غت   کل صنایع تولیدی، از جمله صنایع پارچه باف 
 فعالیت های مرحله پایان  ساختمان سازی،  ✓
 ت  و غ تخصیصدکه های اما فقط در فروشگاه ها و  و خرده فروش   تجارت عمده فروش   ✓

کمکان تعطیل خواهند بود. فقط واحدهای  . مال ها، مراکز تجاری و بازارچه ها تخصیص
فروش مواد غذانی و محصوالت کشاورزی و داروخانه های مستقر در آنها یم توانند به کار 

 خود ادامه بدهند،
 ها  خانهی، مکافه ها بار و  رستوران ها،  ت یفعال؛ عمویم نی رایپذدر بخش  ✓

ً
  ی در فضا منحرصا

 ،باز 
 امل، و ارتباطات بطور ک  رسان   بخش اطالع ✓
 ، حفاظت شدهطبیعت و  ژهیو مناطق و باغ وحش ها و  شناش اهیگ  های باغفعالیت  ✓
 با مشارکت ورزشکاران حرفه ای جهت انجام   ✓

ً
فعالیت باشگاه ها و اماکن ورزش  منحرصا

 ،  تمرینات و برگزاری مسابقات ورزش 
، سا ✓ لن های آرایش و  در زمینه عرضه خدمات شخیص: خدمات شستشو و خشک شونی

 . ، خدمات مراقبت های بدن   زیبانی
 

 مقررات 



 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

 
 

ن آن می ترجمه گردیده است. مسئولیت محتوای این RPRاین سند با حمایت اتحادیه اروپا از طریق برنامه   باشد. سند بر عهده مولفی 

های   به موازات انجام کلیه فعالیت های مجاز، قواعد و مقررات الزایم برای سازماندیه فعالیت
مذکور عمل خواهد کرد، که عدم رعایت آنها منجر به اعمال تدابت  جوابگونی خواهد شد. در 

ل و نظارت بر   رعایت مقررات تقویت خواهد شد. عی   حال، کنتر
 https://www.gov.am/files/docs/4038.pdfجزئیات بیشتر در 

 
در  تالش   نیاشده است.  رفع ت  خطر همه گ ای آن نیست که معن ها به  تیکاهش محدود

. در این مرحله مسئولیت شخیص، اجتمایع و جمیع است ستر یهمز  د یجد عد با قوا سازگاری

 اهمیت باالنی برخوردار است. هر فردی از 
یم تواند  دتر یشد یها تیاوضاع، در هر زمان بازگشت به محدوددر صورت وخیم شدن 

د.   صورت گت 
 


