
KUPUMGUZA ILIYOPANGWA KWA NGAZI WOTE
Kuanzia 28 Mei
KIPINDI cha siku 14 kufuatia kumalizika kwa hatua za dharura 

Kuanzia Juni 11 Kuanzia Juni 25 Mwisho wa Agosti  
au baadaye

Kuondolewa kwa amri  
ya kutotoka nje

Jalada la chanjo 

Kupumzika kwa sheria 
kwa kumbi kubwa za 
ndani na viwanja vya 
nje na viti vilivyowekwa 
vilivyopewa mapema

Kupunguza polepole  
kulingana na hali ya  
magonjwa na chanjo ikiwa 
75% ya wale walio na umri 
wa miaka 12 na zaidi  
wamepokea kipimo cha pili
Kubadilika katika utunzaji wa 
watoto na mipangilio ya shule 
ya mapema

Rudi kwa shirika la kawaida 
msingi na sekondari

Uso kwa uso kurudi kwa elimu 
ya juu

Hatua kwa hatua kurudi kazini

Uso kwa uso

Msaada wa ziada kwa  
mikusanyiko, michezo na  
burudani

Kuongezeka kwa mipaka ya 
watu kwa kumbi za ndani na 
hafla za nje

Mwisho wa viwango vya rangi

Mikusanyiko ya nje  
inaruhusiwa kwenye  
ardhi ya kibinafsi

Kuondoa marufuku ya 
kusafiri kati ya mikoa

Dozi ya 1 : 70 %
Dozi ya kwanza kutolewa na uteuzi uliofanywa

75 %
75 %Dozi ya 2 : 9 % 

Dozi ya pili kutolewa na uteuzi uliofanywa hadi juni 24,2021

Ufunguzi wa matuta
migahawa ya nje 

Ufunguzi wa matuta
baa za nje

Ufunguzi wa kambi za 
siku na za likizo

Shughuli za nje za 
umma na hafla  
zinazoruhusiwa kulingana 
na sheria maalum 

Kupunguza mahitaji  
ya uvaaji wa mask  
na kutenganisha  
mikusanyiko ya faragha 
kwa watu walio chanjo  
na dozi 2

Kupumzika kwa sheria 
kwa viwanja vya nje  
na viti vya kudumu 
vilivyopewa mapema   

Michezo inayosimamiwa 
na burudani kuruhusiwa 
nje katika vikundi vya 
mwatu 25 

Katika kiwango nyekundu  
na machungwa:
Watu wazima 2 wenye watoto  
wadogo kutoka makazi tofauti au 
wakaazi wa makazi 1 kwa meza
Katika kiwango cha manjano: 
wakaazi wa makazi 2 kwa kila meza

Katika kiwango nyekundu na  
machungwa: watu wazima 2 kutoka 
makazi tofauti au wakaazi wa makazi 
1 kwa kila meza
Katika kiwango cha manjano: 
wakaazi wa makazi 2 kwa meza

Katika kiwango nyekundu na 
machungwa: michezo isiyo na 
mawasiliano
Katika kiwango cha manjano:  
michezo na mawasiliano mafupi

Upeo wa watu 2,500 katika maeneo 
kadhaa huru ya watu 250
(milango tofauti, kutoka na vyoo 
kwa kila ukanda; maeneo ya ndani 
yaliyopangwa; ufuatiliaji wa maeneo 
kila wakati; usimamizi wa viingilio 
vilivyosambazwa kwa muda)

upeo wa watu 2500

Upeo wa watu 8 kutoka makazi  
tofauti au wakaazi wa makazi  
2 tofauti, na umbali wa mita 2

Watu wa miaka 12 na zaidi 
ambao wamepokea kipimo 
cha kwanza 

Watu wa miaka 12 na zaidi 
ambao wamepokea kipimo 
cha pili


