
الطوارئ حاالت من واالحتواء للوقاية العامة التدابير  
  covid-19الوبائية 

التنقل     تجنب   

 سواء الدخول والخروج من األراضي ، وكذلك داخلها ، يطلب من الناس التحرك فقط من

احتياجات العمل ؛ -  

حاالت الضرورة ؛  -  

أسباب صحية.  -  

التي تلك عن مختلفة بلدية في الخاصة، أو العامة النقل بوسائل التنقل، أو السفر األشخاص  جميع على ويحظر  
صحية ألسباب  أو المطلق االستعجال أو المثبت  العمل باستثناء حاليا، فيها يوجدون . 

األيام هذه مباشرة تليها أو تسبق التي األخرى العطالت  في وكذلك العطل، قبل وما الرسمية العطالت  وفي ، 
العطالت  لقضاء المستخدمة الثانية المنازل ذلك في بما ، أخرى مساكن إلى انتقال أي يحظر . 

شريطة ، منزلك من بالقرب  فردي  بشكل حركية بأنشطة القيام  يجوز .الطلق الهواء في الترفيه أو باللعب  ُيسمح ال  

اآلخر الشخص  من األقل على واحد  متر  مسافة تحترم تزال ال أن . 

العام والحدائق اللعب  ومناطق والفيالت  الحدائق إلى الوصول يحظر  

 الصحة واحترام الحجر الصحي

درجة  37.5يوصى بشدة األشخاص الذين يعانون من أعراض عدوى الجهاز التنفسي والحمى التي تزيد عن 

 بالبقاء في المنزل والحد من االتصاالت االجتماعية قدر اإلمكان ، عن طريق االتصال بطبيبك. 

ألشخاص الذين خضعوا للحجر الصحي أو ثبتت إصابتهم بالفيروس ، يُمنع منًعا باتًا مغادرة منازلهم. بالنسبة ل  

الحضانات   و والجامعات  المدارس تعليق 

 حضوراليتم تعليق الخدمات التعليمية لألطفال ، واألنشطة التعليمية في المدارس من جميع المستويات ، وكذلك 

المدارس وأنشطة التعليم العالي ، بما في ذلك الجامعات ومؤسسات التدريب الفني والموسيقي والرقابي ،   داخل

امعات للمسنين ، وكذلك الدورات المهنية والدورات المهنية ، الماجستير ، ودورات للمهن الصحية والج

ما في ذلك الكيانات اإلقليمية والمحلية والخاصة. واألنشطة التدريبية التي تقوم بها الهيئات العامة األخرى ، ب  

ال تزال هناك إمكانية للقيام بأنشطة التعلم عن بعد ، باستثناء الدورات التدريبية لألطباء في مجال التدريب 

دورات التدريبية المحددة في الطب العام ، وكذلك أنشطة المتدربين في المهن الصحية. المتخصص وال  

 

 يتم تعليق األحداث المنظمة ودور السينما والمسارح وقاعات البنغو والمراقص 

يتم تعليق جميع األنشطة في األماكن التالية: دور السينما والمسارح والحانات ومدارس الرقص وغرف األلعاب 

وقاعات المراهنة وقاعات البنغو والمراقص واألماكن المماثلة. يتم تعليق جميع األحداث المنظمة ، وكذلك 



الثقافية والترفيهية والرياضية والدينية األحداث في مكان عام أو خاص ، بما في ذلك األحداث ذات الطبيعة 

 والنزيهة ، حتى لو تم عقدها في أماكن مغلقة ولكنها مفتوحة للجمهور ، مثل األحداث الكبيرة على سبيل المثال. 

 

 

 

  

 المتاحف والمكتبات مغلقة

 

والمجمعات األثرية. يتم إغالق المتاحف والمكتبات والمحفوظات والمناطق والمتنزهات األثرية   

 . في أي حال ، يجب ضمان االمتثال لمسافة COVID-19تم تفعيل المرافق العامة والمنسقات داخل طوارئ 

 السالمة بين األشخاص من متر واحد.

  أنشطة خدمات تقديم الطعام

كريم  اآليس صاالت , والمطاعم, الحانات  ذلك في بما الطعام تقديم خدمات  مغلقة   

حلويات ال  

خدمة مجاالت  في والمشروبات  األغذية إدارة مغلقة..ذلك إلى وما المقالة، والكباب، البيتزا، محالت   

طرق شبكة داخل الطريق طول على الموجودة الوقود  إمدادات  

  محطات  السكك الحديدية  ,مع السماح  لخدمات  تقديم الطعام بالطريق السريع

المطاعم خارج استهالكها  مع   

السماح  يدرج  

ةالصحي الوقايةلمعايير وفقا المنزلي التسليم  مع الوحيدة المقاهي -  -  

والنقل  للتغليف  

ضمن  مع تعاقدي أساس على المستمرة المطاعم  - 

واحد  متر من األشخاص  بين أمان مسافة  

- الخدمة مجاالت  في والمشروبات  األغذية إدارة  -  

آمنة  مسافة ضمان مع  والمستشفيات  المطارات   

 متر واحد  بين األشخاص 

 



إغالق هياكل المبيعات المتوسطة والعالية في العطالت وما قبل العطالت 

 )باستثناء الصيدليات وشبه الصيدلة ومنافذ الطعام(

في التسوق مراكز في التجارية والمحالت والكبيرة المتوسطة البيع  مرافق إغالق يتم  

ال المرافق، هذه وفي .الطعام ومنافذ الصيدليات باستثناء العطالت، قبل وما األعياد  

المأذون باألنشطة المتصلة المنتجات لبيع إال الوصول إمكانية باستخدام السماح ينبغي  

أيام في أبوابها التسوق مراكز في ماركت السوبر محالت تفتح أن يمكن ولذلك، .بها  

وشبه الصيدالنية المستحضرات مبيعات مجاالت على تقتصر احتفالية وقبل احتفالية  

في بما ، متر 1 من الشخصية المسافة ضمان يجب ، حال أي على .والبقالة الصيدالنية  

محظورا   التجمع أشكال من شكل أي يزال وال .العمل ساعات تعديل خالل من ذلك . 

 

 

 

 

مراكز رياضية,مسابح ,صاالت رياضية معلقة   

 

ومراكز رياضية ، وحمامات سباحة ، ومراكز للسباحة ، ومراكز عافية ،  يتم تعليق أنشطة صاالت رياضية ، 

التي تندرج ضمن مستويات المساعدة األساسية( ، والمراكز الثقافية ، ومنتجعات )باستثناء توفير الخدمات 

تعليقها أيًضا  والمراكز االجتماعية ، والمراكز الترفيهية. هذه األنشطة ، التي تتم إضافة مراكز اليوم إليها ، يتم 

 في المقاطعات األخرى ، بناًء على أمر الرئيس بونشيني.

 

 

 أماكن العبادة. مراسم الجنازة مع وقف التنفيذ

 

يكون االفتتاح مشروطًا باعتماد تدابير تنظيمية مثل تجنب تجمعات األشخاص ، مع مراعاة حجم وخصائص  

هم عن متر واحد على األقل. ة التي تفصلاألماكن ، وكذلك ضمان للزائرين إمكانية احترام المساف  

 يتم تعليق االحتفاالت المدنية والدينية ، بما في ذلك االحتفاالت الجنائزية. 

 

 المسابقات والفعاليات الرياضي

 



يتم تعليق األحداث والمسابقات الرياضية من جميع األنواع والتخصصات ، في األماكن العامة أو الخاصة. يُسمح  

ك الدورات التدريبية للرياضيين المحترفين والرياضيين من الفئة المطلقة الذين يشاركون في  بأدائها ، وكذل

األلعاب األولمبية أو األحداث الوطنية أو الدولية ، أو في المنشآت الرياضية المستخدمة خلف األبواب المغلقة ، 

 أو في الهواء الطلق دون حضور الجمهور . 

ات واألندية الرياضية ، من خالل طاقمها الطبي ، إجراء الفحوصات المناسبة  في أي حال ، يتعين على الرابط

COVID-19الحتواء خطر انتشار فيروس  بين الرياضيين والفنيين والمديرين وجميع األشخاص المرافقين لهم    

 المشاركة.

 المصاعد في مناطق التزلج مغلقة

 

  اإلجازات العطل و اللجوء إلى

ينصح أرباب العمل في القطاعين العام والخاص بتشجيع استخدام الموظفين لفترات اإلجازة والعطالت العادية ،  

 دون اإلخالل بأحكام قواعد تطبيق العمل الرشيق. 

 

 

 المسابقات علقت

 

المرشحين بشكل حصري العامة والخاصة باستثناء الحاالت التي يتم فيها تقييم  يتم تعليق إجراءات المسابقات 

 على أساس المناهج الدراسية أو إلكترونيًا. 

يتم استبعاد مسابقات العاملين في مجال الصحة ، وفحوصات الوالية والتأهيل لممارسة الجراح وموظفي الحماية  

احد. المدنية ، والتي يُفضل أن تتم عن بُعد أو ، بخالف ذلك ، من التعليق. مسافة السالمة الشخصية من متر و  

 

 

 إجازة مع وقف التنفيذ

يتم تعليق الموظفين الطبيين والفنيين العاديين ، وكذلك األفراد الذين تعتبر أنشطتهم ضرورية إلدارة األنشطة 

أة على المستوى اإلقليمي. المطلوبة من قبل وحدات األزمات المنش  

 

 

طة الفيديوساجتماعات بوا  



الحاالت الممكنة ، يجب اعتماد طرق االتصال عن بعد مع اإلشارة بشكل  عند إجراء االجتماعات ، في جميع 

خاص إلى الهياكل الصحية واالجتماعية ، وخدمات المرافق العامة والتنسيقات التي يتم تنشيطها في سياق  

. COVID-19الطوارئ  

في أي حال ، يجب ضمان االمتثال لمسافة السالمة بين األشخاص من متر واحد.    

 

 تعليق اختبارات القيادة

يتم تعليق فحص مدى مالءمة الترخيص الذي سيتم إجراؤه في المكاتب الطرفية للمحركات المدنية. تم التمديد  

يق.من أداء االمتحان بسبب هذا التعللصالح المرشحين الذين لم يتمكنوا   

 


