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pangalawang hakbang

Simula sa araw na lingo 01.11.2020


Pagsasanay para sa kumpetisyon ay maaaring isagawa para sa mga atleta na
nakarehistro sa samahan o asusasyon
Sports, mga bata at kabataan, at sa industriya ng paglangoy at motorsport at para sa
mga matatanda rin.
Ito ay pinahihintulutang magpatakbo ng isang lugar para sa pagsasanay /
kumpetisyon ng isang propesyonal o pagkumpitensyang atleta.



Pinapayagan ang pag – aaral ng pag mamaneho alinsunod sa mga alituntunin sa pag
mamaneho sa isang pribadong sasakyan – hangang sa bilang na isang driver at
dalawang pasahero sa loob ng sasakyan.
Pinapayagan ang pag sasagawa ng mga aktibidad na pang welfare sa loob ng isang
framework, "sentro ng pang araw – araw na Gawain, mga serbisyong pang senior
citizens clubs, o mga serbisyo para sa pagpapagaan ng kalungkutan para sa mga
matatanda, kasama ang mga serbisyong pangwelfare sa pamamagitan ng local na
pamahalaan at mga aklatan para sa mga bulag.
Pinapayagan ang pagbubukas ng mga reserbang pang kalikasan at mga pambansang
mga parke, at mga bukas na mga lugar or site at mga site na heritage at antiquities
Mga BnB na mga lugar ay pinapayagan hangang sa 4 na mag kakahiwalay na mga
unit, para sa bawat isang unit ay maaring tirhan ng mga tao na magkakasamang
nanhnhrahan sa iisang bahay lamag {isang pamilya}, ang paglabag sa mga
alituntunin ay pagkabag sa batas at may karampatang parusa at may kasamang
penalty na 5000 ₪.
Pinapayagan ang pag bubukas ng mga beauty salon, barbershop, cosmetics, pati na
rin ang mga paggagamot kabilang na ang mga gamutan para sa mental, emosyonal
na therapy, atbp. pata na rin ang mga therapeutic pool. Alinsunod sa mga
regulasyon, kasama ang obligasyon na makapag paschedule ng pagbisita nang
maaga.
Pinapayagan ang pagpapatakbo ng mga drive inn complex- para sa panonood ng
mga pelikula.
Pinapayagan ang pag daraos ng mga panalangin hangang sa 10 katao para sa
saradong gusali- hangang 20 katao sa isang bukas na lugar, pagbibigay diin diton :
para sa pagdaraos ng panalangin lamang.
Para sa mga kaganapan sapag- daraos ng mga kaganapan tulad ng isag kasal,
pagdiriwang, or pagoorganisa ng pag lalakbay o pamamasyal o seremonyapinapayagan ang 10 katao sa isang saradong lugar at 20 katao sa isang bukas na
lugar{maximum hangang 20 katao lamang}.
Mahigpit na pinagbabawal ang pag oorganisa o pakikilahok sa mga kaganapan na
pang sport, komperensya, festival at pag sasagawa ng mga palabas na pang
entertainment at mga artistic na mga event.
Mahigpit na pinagbabawal ang pagbubukas ng mga pampublikong mga lugar mga
negosyo, o isang tao na nagmamayari ng isang lugar na pribado para magdaos ng
isang pagdiriwang, mahigpit na pinagbabawal ang pagbibigay ng isang serbisyo para
sa isang pinagbabawal na kaganapan na ang bilang ng mga taong kalahok ay
lumampas sa pinapayagang bilang mga tao.

















