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DARI

ﺧﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎرە ای ﮐﺮوﻧﺎ.

CORONA

در ھﻨﮕﺎم ﮐﺮوﻧﺎ ورزش ﻣﮭﻢ اﺳﺖ
ورزش ﺗﯿﻤﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﺎ و ﺑﺎزی ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .و ھﺮ ﮐﺲ  +۷۰دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮون
ورزش ﮐﻨﺪ
اﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ در ﺻﻮرت اداﻣﮫ ﭘﯿﺮوی از ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ.
ورزش ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .ﻛﻮدﻛﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در ﺗﻤﺎم ﺑﺤﺮان ﻛﺮوﻧﺎ در ﺣﺎل آﻣﻮزش و ﺑﺎزی ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
روﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﻓﺮاد زﯾﺎدی را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﮫ در ورزش ھﺎی ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن رﯾﺎﺳﺖ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ورزش ھﺎی ﺗﯿﻤﯽ از 14ﯾﻮﻧﯽ دوﺑﺎره ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوی از ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﻮد.
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﻠﯽ ورزش ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎھﺶ ﺷﯿﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ اراﺋﮫ داده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻓﻘﻂ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ورزش ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻤﯽ دارﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
و اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺨﺎطﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﻨﮕﺎم ﺗﮭﺎﺟﻢ اﺳﺖ و ﻣﺮدم درﮔﯿﺮ آن ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ،آﻧﮭﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻮاداران ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﻨﺪ  ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺗﯿﻤﯽ دوﺑﺎره ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد.
ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻢ ھﺎی ﻓﻌﺎل و ﺗﯿﻢ ھﺎی آﻣﺎﺗﻮر ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .ﺗﯿﻢ ھﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ھﯿﭻ ﺗﯿﻢ
دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ .آﻧﮭﺎ ﻓﻘﻂ  2-1ﺳﺎﻋﺖ از ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺮوﯾﺪ.
 ۷۰ +ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ورزش ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ  +70ﺳﺎل دارﻧﺪ )ھﺮﮐﺴﯽ  70ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺎﯾﺪ ورزش ﮐﻨﻨﺪ و ورزش ﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
.ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ وﺟﻮد ﻧﺪارد .درﻋﻮض  ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮭﺎی اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ،ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﮫ  +70ﺳﺎل دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎده روی ھﺎی طﻮﻻﻧﯽ را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ  ،ﮐﺮوﮐﺖ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ھﺮ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی را در ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل ﮐﮫ دوﺳﺖ دارﯾﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ ھﺴﺘﯿﺪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دوﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دور ﺑﺎﺷﯿﺪ
و در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  ،ﭘﯿﮏ ﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ زن و ﺷﻮھﺮ
دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود.
اﮔﺮ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﺧﻄﺮات اﻧﺪک اﺳﺖ .ﯾﻮھﺎن ﮐﺎرﻟﺴﻮن  ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﻘﺮررات ورزش را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﮔروە ﺑُﺣران ﮐﻣﯾﺗﮫ وﻻﯾﺗﯽ ،ﯾﮏ ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن ھﻣﮫ ﻧواﺣﯽ ھﺎی
وﻻﯾت از ﺟﻣﻠﮫ ،ذون ﮐﻣﯾﺗﮫ وﻻﯾﺗﯽ ﮐﻠﻣر ،ﺷورای رھﺑری وﻻﯾﺗﯽ و
.دﯾﮕر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﮫ در رس وﻻﯾت ھﺳﺗﻧد
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