سؤاالت متداول تفریحات فضای باز

فعالیتهای تفریحی فضای باز و کووید19-
جوامع و افراد پرسش های متعددی در خصوص اینکه آیا با پیشبرد دوره بهبودی در این شهرستان ،انجام برخی فعالیتهای فضای باز مجاز
است یا خیر مطرح کردهاند .این مجموعه سؤاالت متداول در راستای کمک جهت پاسخ به برخی سؤاالتی که در ارتباط با فعالیتهای تفریحی
فضای باز مطرح میشود تدوین گردیده است .این سند همزمان با پیشرفت شهرستان در راستای دوره بهبودی به روز خواهد شد و مجاز به
گسترش انواع فعالیتهایی است که در حال حاضر جایز به شمار میروند.

 .1آیا میتوانم در کالس فضای باز بدنسازی یا هنرهای رزمی یک مرکز همگانی یا برگزار شده کنار ساحل شرکت کنم؟
برگزاری کالسهای بدنسازی یا کالس های هنرهای رزمی مانند زومبا ،تکواندو یا یوگا که در فضای باز مجاز است مادامی که فاصله گذاری
فیزیکی مناسب برقرار باشد و کالس مطابق با الزامات مشخص شده در پروتکل باشگاه و مجموعه بدنسازی برگزار شود .تا حد امکان،
شرکت کنندگان باید حین فعالیت ،پوشش صورت خود را بپوشند .کالس هنرهای رزمی باید به آموزش مهارتهای غیر تماسی محدود شود.
برگزاری هیچگونه مسابقاتی مجاز نیست.

 . 2آیا کایت سواری دو نفره ،چتر بازی ،یا بانجی جامپینگ مجاز است؟
در حال حاضر ،فقط فعالیتهای انفرادی مجاز است .مربیان میتوانند اطالعات و راهنمایی الزم را به شخص ارائه دهند اما نمیتوانند همراه
مشتری در تجربه عملی فعالیت شرکت کنند .مربیان و مشتریان باید پوشش صورت بپوشند و تا حد امکان فاصله گذاری فیزیکی را حین
بررسی اطالعات ایمنی یا ارائه دستورالعمل کلی حفظ نمایند .کارکنان در صورت نیاز میتوانند به مشتریان نزدیکتر شوند تا اطمینان یابند
که مشتری بصورت صحیح به طناب متصل است و سایر بررسیهای ایمنی الزم را انجام دهند .پوششهای صورت هنگام تجربه عملی فعالیت
مربوطه الزم نیست.

 .3آیا میتوانم در فعالیتهای پینت بال شرکت کنم؟
در حال حاضر انجام این فعالیت مجاز نیست .پینت بال فعالیتی است که ممکن است حین بازی منجر به افزایش تماس نزدیک و تعامل تیمی
بین شرکتکنندگان شود .در خصوص این فعالیت نگرانی هایی وجود دارد که نتوان در این فضاها فاصله گذاری اجتماعی و کنترل سرایت را
در سطح مورد نیاز جهت کاهش شیوع کووید 19-رعایت نمود

 . 4آیا غواصی کم عمق ،غواصی اسکوبا و غواصی آزاد در سواحل عمومی مجاز است؟
بله ،این فعالیتها مجاز هستند .حتماً از راهنمای ابالغ شده مربوط به سواحل تبعیت کنید .شما باید حداقل شش فوت فاصله فیزیکی را از
افرادی که عضو خانوار شما نیستند ،چه در داخل آب و چه در خارج آب حفظ کنید.

 . 5آیا در حال حاضر اسکیت پارکها مجازند دایر باشند؟
بله این پارکها مجاز هستند دایر باشند .چنانچه سازمان ناظر بر این مراکز احساس کند مرکز مربوطه از کارکنان یا منابع کافی (مانند عالئم
راهنما) جهت برقراری فرآیندهای کنترل سرایت و اطمینان از فاصله گذاری فیزیکی برخوردار نیست ،میتواند تصمیم بگیرد که آن مرکز
کماکان تعطیل باقی بماند.

 .6آیا انجام بازیهای چمنی مانند باچی بال و بولینگ چمنی مجاز است؟
بله ،این فعالیتها مجاز هستند مادامی که شرکتکنندگان همواره فاصله  6فوت را از اعضای غیر خانوار حفظ کرده و از پوششهای صورت
استفاده نمایند .بازیکنان باید از اشتراک گذاری تجهیزات بپرهیزند یا آنکه باید قبل از استفاده تجهیزات توسط بازیکنی دیگر ،آن را ضدعفونی
کنند .برگزاری هیچ تورنمنتی مجاز نیست و بیش از  4بازیکن اجازه ندارند بصورت همزمان در زمین یا «چمن» حضور داشته باشند.

 .7آیا میتوانم یک قایق کرایه کنم یا بصورت  ۱:۱دروس قایقرانی را بگذرانم؟
قایق را میتوان ضمن رعایت راهنمای ابالغ شده اداره بهداشت عمومی در خصوص چارترهای کشتی آبی کوچک کرایه کرد .ارائه دروس
قایقرانی مجاز است ،مادامی که دانشجو و مربی پوشش صورت پوشیده باشند و فاصله گذاری فیزیکی  6فوت را حفظ کنند و از سایر
محدودیتهای ذکر شده در سند راهنمای چارتر کشتیهای آبی تبعیت نمایند.

 . 7برای کسب اطالعات بیشتر با چه کسی میتوانم تماس بگیرم؟
اگر سؤالی دارید ،لطفاً جهت دریافت راهنمایی با شماره  211تماس بگیرید.
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