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ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ ھﻢ ﺑﮫ ورزش اداﻣﮫ دھﯿﺪ
ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ)در ﺻﻮرت ۷۰ﺗﯿﻢ ھﺎی ورزﺷﯽ اﺟﺎزە دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و ﺑﺎزی ھﺎی ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد
 .ﭘﯿﺮوی از ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮون ورزش ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ اﻓﺮاد در ھﺮ ﺳﻨﯽ ورزش ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺟﺎزە داﺷﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ ورزش
ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ورزش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﮫ در ﺗﯿﻢ ھﺎی ورزﺷﯽ
.ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﺟﺎزە ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ
 .ژوﺋﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ۱٤اﮐﻨﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺎزە دادە اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺗﯿﻢ ھﺎی ورزﺷﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ

ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﻠﯽ ورزش ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎھﺶ ﺷﯿﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ اراﺋﮫ داده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 ﻓﻘﻂ ھﻨﮕﺎم اﺟﺒﺎر ،ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
 اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری دارﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
 و ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اظﮭﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺟﺎ ھﺎی ﭘﺮ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺖ و ﺧﺼﻮﺻﺎ َ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ھﺎ آﻧﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن از ﺗﯿﻢ ھﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻮاداران ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪم اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺪدا ً ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺎزی ﺗﯿﻤﯽ ﺷﻮد.

ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻢ ھﺎی ﺣﺮﻓﮫ ای و ﺗﯿﻢ ھﺎی آﻣﺎﺗﻮر ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .ﺗﯿﻢ ھﺎی ﺣﺮﻓﮫ ای اﺟﺎزە دارﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﯿﻢ
ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ اﺟﺎزە دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎن ﺳﻔﺮ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ.
 .ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ھﻢ ورزش ﮐﻨﻨﺪ۷۰اﻓﺮاد

ﺣﺘﯽ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ  ۷۰ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﺳﻦ دارﻧﺪ )ھﺮﮐﺴﯽ ۷۰ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺎﯾﺪ ورزش ﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺸﻮرھﺎ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ وﺟﻮد ﻧﺪارد .درﻋﻮض  ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮭﺎی اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻦ دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺎده روی ھﺎی طﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮود  ،ﮐﺮوﮐﺖ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎری ۷۰ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ،ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﮫ
..دﯾﮕﺮی در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ دوﺳﺖ دارد اﻧﺠﺎم دھﺪ .وﻟﯽ آدم ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎرا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ

اﮔﺮ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ ھﺴﺘﯿﺪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن دﯾﺪار ﺗﺎزه ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ
و در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﮫ اﻓﺮاد زﯾﺎدی در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ھﻤﺮاە دو ﺗﺎ از دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺑﮫ ﭘﯿﮏ
.ﻧﯿﮏ ﺑﺮوﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯿﻨﺪ
 ﯾﻮھﺎن ﮐﺎرﻟﺴﻮن  ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ - :ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ ﻣﯿﺘﻮان رﯾﺴﮏ را ﭘﺎﯾﯿﻦﻧﮕﮭﺪاﺷﺖ و از ﻣﺰاﯾﺎی ورزش ھﻢ ﺳﻮد ﺑﺮد.
ﮔروە ﺑُﺣران اﺳﺗﺎن ﮐﺎﻟﻣﺎر ،ﯾﮏ ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن ھﻣﮫ ﺷﮭردارﯾﮭﺎی اﺳﺗﺎن از
ﺟﻣﻠﮫ ،ﻣﻧطﻘﮫ اُﺳﺗﺎن ﮐﺎﻟﻣﺎر ،ﺷورای رھﺑری اُﺳﺗﺎن و دﯾﮕر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﮫ در
.اﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد
facebook.com/krissamverkan.kalma
r
facebook.com/vastervikskommun

