مشاغل گروه یک :مشاغل ضروری به شرح ذیل که در هیچ یک از وضعیتهای سهگانه تعطیل نمی
شوند:

 .1کارخانههای تولیدی،مراکز صنعتی و معدنی ،کشاورزی ،شیالت و خدمات وابسته؛
 .2مراکز زیرساختی و حیاتی ،مراکز تامین و توزیع آب ،برق ،گاز ،مدیریت پسماند ،فاضالب و فعالیت
های تصفیه و تهویه هوا ،پاالیشگاهها و جایگاههای سوخت؛
 .3حمل ونقل عمومی کاالو مسافر برون شهری شامل ریلی،هوایی،جادهای و دریایی؛
 .4حمل ونقل عمومی درون شهری؛
 .5ادارات و مراکز نظامی ،انتظامی و امنیتی ،امدادی و ستادی؛
 .6فروشگاههای زنجیرهای،سوپر مارکتها ،میوه فروشیها و سبزی فروشیها ،میادین میوه و تره بار؛
 .7مراکز تولید ،نگهداری ،توزیع و فروش محصوالت پروئتینی و خدمات وابسته؛
 .8مراکز تولید و عرضه فرآوردههای لبنی نانوایی(تولید فراوردههای نانوایی)؛
 .9مراکز بهداشتی،درمانی ،امدادی ،اورژانس وتامین آمبوالنس دولتی و خصوصی؛
 .10داروخانهها ،مراکز و فروشگاههای دامپزشکی ،پخش دارو ،عطاری و داروهای سنتی؛
 .11مراکز تهیه ،تولید و توزیع مواد غذایی آماده و بیرونبر؛
 .12خدمات اپراتورهای ارتباطی  ،خدمات الکترونیک و فعالیتهای پستی؛
 .13شرکتهای خدمات اینترنتی(اعم از تامین کنندگان اینترنت ،فروشگاههای اینترنتی و شرکتهای
خدماتی مبتنی بر اینترنت)؛
 .14رسانههای مکتوب و برخط و مشاغل مشابه؛
 .15مراکز نگهداری و خدماتی سالمندان ،معلولین ،جانبازان  ،مراکز توانبخشی و مراقبتی ،آسایشگاهها؛
 .16تعمیرگاههای انواع خودرو،لوازم خانگی ،الکتریکی و الکترونیکی؛
 .17فروشگاههای انواع قطعات و لوازم یدکی؛
 .18فروشگاههای انواع مصالح ساختمانی و آهنآالت؛
 .19کارگاههای صنعتی(مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن)؛
 .20چاپخانهها؛
 .21خشکشوییها.

مشاغل گروه دو :به شرح ذیل مشمول محدودیت های تعیین شده است:

 .1بوستانها و مراکز تفریحی؛
 .2پاساژهای سرباز و سربسته،بازارهای سرپوشیده ،مراکز خرید و فروش بزرگ در غیر مواد غذایی و
بازارهای موقت؛
 .3بازارها و نمایشگاههای فروش انواع خودرو ،مراکز شماره گذاری اتومبیل؛
 .4باشگاههای ورزشی ،سالنهای بدنسازی؛
 .5آرایشگاههای مردانه؛
 .6مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی؛
 .7مراکزفروش فرش و موکت ،لوازم خانگی ،پارچه ،پرده ،مبلمان ،تزیینات داخلی ساختمان؛
 .8مراکز فروش کادویی ،اسباب بازی ،لوازم التحریر؛
 .9مراکز فروش انواع پوشاک ،کیف و کفش ،خرازی ،خیاطی؛
 .10آتلیه و عکاسی؛
 .11آژانس مشاور امالک؛
 .12خدمات چاپ دیجیتال؛
 .13مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتری،قهوهخانه ها با عرضه مواد دخانی(این گروه درکل ساعات
شبانه روز تعطیل می باشند) ؛
 .14قنادی و شیرینی پزی تر و خشک،آب میوه و بستنی فروشی و مشاغل مشابه.
مشاغل گروه سه :به شرح ذیل مشمول محدودیت های تعیین شده است:

 .1بوستانها و مراکز تفریحی و مشاغل مشابه؛
 .2پاساژها سرباز وسربسته ،بازارهای سرپوشیده،بازارهای موقت؛
 .3مهدهای کودک؛
 .4تاالرهـای پـذیرائی،رستورانها(شامل بیرون بر نمیشود) ؛
 .5آرایشگاههـای زنانـه و سـالنهـای زیبـایی؛
 .6موزهها،سینماها،تئاترها؛
 .7استخرهای سرپوشیده و باشگاههای ورزشی پر برخورد؛
 .8چــایخانــهها و قهوه خانه ها باعرضه مواد دخانی (این گروه در کل ساعات شبانه روز تعطیل
میباشند).

مشاغل گروه چهار:به شرح ذیل مشمول محدودیت های تعیین شده است:

 .1پارکها و مراکز تفریحی و مشاغل مشابه؛
 .2باشگاه های ورزشی و ورزشهای پر برخورد؛
 .3قهوهخانهها و چایخانهها با عرضه مواد دخانی(این گروه درکل ساعات شبانه روز تعطیل میباشند)؛
 .4باغ وحشها و شهرهای بازی؛
 .5مراکز ورزشهای آبی و استخرهای سرپوشیده و باشگاه های ورزشی سالنی.

