
11/03/2020 ,DPCM فيروس كورونا .تم تحديث  تدابير الوقاية الجديدة في 

اإلقليمي  المرسوم, 2020 مارس 22/                      آ  

 الهدف :لتجنب التجمعات والحد  من

 التحركات التي ليست ضرورية للعمل والصحة

 والحاجة (على سبيل المثال القيام بالتسوق

 

     تسري هذه التدابير حتى 3  أبريل  2020 , في  انتظار  المستجدات
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 النشاط  التجاري

وكذلك ، الحي في التجارية األعمال منطقة  داخل العطل و  االسبوع نهاية في  
دائما أدناه المذكورة األساسية والضرورية الغذائية ةلمتوسطا  التسوق  مراكز   

واحد متر  من اآلمنة الشخصية المسافة ضمان  

 

 محالت و المؤسسات الغذائية المختلفة غير المتخصصة

 بيع المنتجات المجمدة بالتجزئة

 البيع بالتجزئة داخل المحالت الغير المتخصصة في الكمبيوتر ومعدات

 االتصاالت السلكية والالسلكية، االلكترونيات السمعية والبصرية االستهالكية، واألجهزة
 المنزلية

 بيع الطعام والشراب والتبغ بالتجزئة في المتاجر المتخصصة

(ateco-47.2: رموز) 

 البيع بالتجزئة لوقود ال سيارات ذاتية القيادة في المتاجر المتخصصة

     البيع بالتجزئة لمعدات االتصاالت السلكية والالسلكية والمعلوما تية

 (ateco c-code: 47.4)  متخصصة 



 أجهزة البيع بالتجزئة والدهانات والزجاج المسطح والمواد الكهربائية و

 السباكه

  البيع بالتجزئة لخدمات الصرف الصحي

 البيع بالتجزئة لعناصر اإلضاءة

  البيع  بالتجزئة لصحف والمجالت 

 الصيدليات 

        البيع بالتجزئة في متاجر أخرى متخصصة لألدوية من غير وصفه طبيه

 البيع بالتجزئة لمواد طبية والعظام في المتاجر المتخصصة

  البيع بالتجزئة للعطور ، ولوازم النظافة الشخصية

  البيع بالتجزئة للحيوانات األليفة  الصغيرة

 البيع بالتجزئة لمواد البصريات والتصوير الفوتوغرافي

  البيع بالتجزئة  لقود التدفئة لالستخدام المنزلي

  البيع بالتجزئة للصابون ,المنظفات ,منتجات التلميع وما يتصل بها 

 البيع بالتجزئة ألي نوع من المنتجات المعروضة عبر اإلنترنت 

 البيع بالتجزئة ألي نوع من المنتجات المعروضة عبر التلفزيون

 البيع بالتجزئة ألي نوع من المنتجات عبرالبريد، الراديو والهاتف

 التجارة عن طريق آالت البيع االتوماتيكية 

 -تبقى مفتوحة(مع ضمان مسافة األمان بين األشخاص من 1 متر)بائعي الصحف

  ، التبغ ,الصيدليات وشبه الصيدليات .في حالة أنشطةالمقهى مع بيع  التبغ

مفتوح  التبغ نشاط فقط يبقتو علقت  

بالبيع يسمح .مفتوحة السائل  واستنشاق اإللكترونية السجائر منتجات تظل أن يمكن كما .  

التبغ محالت بخالف األحياء محالت في  تم إذا أو العادية التبغ محالت في تم سواء  ، 
السائلة والمنتجات اإللكترونية ئرللسجا الحصري البيع في متخصصة تكون أن شريطة  

استنشاق من .  



 االسواق التجارية ,مرافق المبيعات المتوسطة والكبيرة

ذلك في بما ، النطاق وواسع المتوسط التوزيع في سواء ، االسبوع نهاية في أيام في  

األساسية والضروريات الغذائية المواد لمبيعات الوحيدة األنشطة فإن ، التسوق مراكز  
السالمة مسافة دائما ضمان عم فقط سبق ما إلى بالوصول السماح شريطة ، اهأدن  

واحد متر من الشخصية  

 هايبر ماركت

 محالت السوبر ماركت

 وغيرها من المؤسسات الغذائية المختلفة غير المتخصصة

 بيع المنتجات المجمدة بالتجزئة

 البيع بالتجزئة داخل المحالت الغير المتخصصة في الكمبيوتر ومعدات

 االتصاالت السلكية والالسلكية، االلكترونيات السمعية والبصرية االستهالكية، واألجهزة
 المنزلية

 بيع الطعام والشراب والتبغ بالتجزئة في المتاجر المتخصصة

(ateco-47.2: رموز) 

 البيع بالتجزئة لوقود السيارات ذاتية القيادة في المتاجر المتخصصة

     البيع بالتجزئة لمعدات االتصاالت السلكية والالسلكية والمعلوما تية

 (ateco c-code: 47.4)  متخصصة 

 أجهزة البيع بالتجزئة والدهانات والزجاج المسطح والمواد الكهربائية و

 السباكه

  البيع بالتجزئة لخدمات الصرف الصحي

 البيع بالتجزئة لعناصر اإلضاءة

  البيع  بالتجزئة لصحف والمجالت 

 الصيدليات 

        البيع بالتجزئة في متاجر أخرى متخصصة لألدوية من غير وصفه طبيه



 البيع بالتجزئة لمواد طبية والعظام في المتاجر المتخصصة

  البيع بالتجزئة للعطور ، ولوازم النظافة الشخصية

  البيع بالتجزئة للحيوانات األليفة  الصغيرة

 البيع بالتجزئة لمواد البصريات والتصوير ال فوتوغرافي

  البيع بالتجزئة  لقود التدفئة لالستخدام المنزلي

  البيع بالتجزئة للصابون ,المنظفات ,منتجات التلميع وما يتصل بها 

 البيع بالتجزئة ألي نوع من المنتجات المعروضة عبر اإلنترنت 

 البيع بالتجزئة ألي نوع من المنتجات المعروضة عبر التلفزيون

 البيع بالتجزئة ألي نو ع من المنتجات عبرالبريد، الراديو والهاتف

  التجارة عن طريق آالت البيع االتوماتيكية

وكذلك والكبيرة، المتوسطة بالتجزئة البيع  مرافق إغالق يتم ،العطالت قبل  ما فترة في  

ولذلك .الطعام ومنافذ  الصيدليات باستثناء التسوق، مراكز في التجارية المحالت ، 

وقبل احتفالية أيام في أبوابها التسوق مراكز في ماركت السوبر تمحال تفتح  أن يمكن  

الصيدالنية وشبه الصيدالنية المستحضرات مبيعات مجاالت على تقتصر احتفالية  

محظورا   التجمع أشكال من شكل أي  يزال وال .والبقالة .  

يعمج  ُتعلَّق الصيدليات، وشبه والصيدليات الصحف بائعي باستثناء ،  العطل يوم في  

في أو الحي في سواء األغذية،  بيع أنشطة ذلك في بما والجملة، بالتجزئة البيع أنشطة  

التجارية المعارض أو التسوق مراكز ذلك في بما .والكبيرة المتوسطة المناطق .  

  يتم تعليق جميع شركات البيع بالتجزئة األخرى

  

 االسواق 

 تعليق جميع األسواق العادية وغير العادية، وأسواق السلع الحصرية

 والمعارض، بما في  ذلك أسواق لبيع المنتجات الغذائية، وبشكل أعم أماكن

 .المستخدمة لبيع ت لك المنتجات

    



  أنشطة خدمات تقديم الطعام

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

أعاله المعلقة األنشطة قائمة إلى إضافة (الحلويات  

  )تضاف أيضا محالت البيتزا، والكباب، المقالة، وما إلى ذلك

السماح  يدرج  

  - المقاهي الوحيدة مع التسليم المنزلي وفقا لمعاييرالوقاية الصح ية -

والنقل تغليفلل  

 - المطاعم المستمرة على أساس تعاقدي مع ضمن

واحد متر من األشخاص بين أمان مسافة  

  – إدارة األغذية والمشروبات في مجاالت الخدمة-

 على طول الطرق السريعة، والتي يمكن أن تبيع فقط الوجبات الجاهزة ليتم استهالكها
 خارج المبنى؛

 في المستشفيات والمطارات، مع االلتزام بضمان احترام المسافة الشخصية التي ال تقل
 عن متر واحد على أي  حال

 مغلقة خدمات تقديم الطعام الموجودة محطات السكك الحديدية و محطات إمدادات
  الوقود

. 

 أنشطة الحرفيين لخدمة الشخص 

و الحالقة وصالونات الشعر مصففي ذلك في بما) الشخصية الخدمات مغلقة  

مضخات وخدمات الجافة، المنظفات ، المغسالت مفتوحة تبقى (لالتجمي  

الصلة ذات واألنشطة الجنازات .  

. 

 األنشطة المصرفية والمالية والتأمينية والزراعية .

 ، تظل الخدمات المصرفية والمالية مضمونة، وفقا لقواعدالوقاية الصحية



 فضال عن نشاط القطاع الزراعي ، وتجهيز المنتجات الزراعية ,الثروة الحيوانية

 .بما في ذلك سالسل التوريد التي توفر السلع والخدمات

 األنشطة اإلنتاجية واألنشطة المهنية 

 وتمشيا   مع جدول  أعمال التجارة 11-03-  2020 ، ُتعلَّق جميع أنشطة اإلنتاج الصناعي

 والتجاري، باستثناء األنشطة الواردة في المرفق 1 أدناه، المسموح بها، باستثناء ما هو

 .مطلوب

أتيك  شفرة                                                      وصف  

 الزراعة وإنتاج المنتجات الحيوانية                               01

  صيد وتربية أحياء                                                      03

 تعدين الفحم                                                               05

 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي                            06

 أنشطة خدمات دعم النفط والغاز الطبيعي                    09.1

 صناعات غذائية                                                          10

 صناعة المشروبات                                                    11

 صناعة المنسوجات التقنية والصناعية األخرى    13-96-20

  صنع من  السلسلة والحبال والشباك                         13.94

 (صناعة األقمشة غير المنسوجة  باستثناء مواد المالبس 13.95

  حزم من القمصان والزي الرسمي وغيرها من مالبس العمل   14.12.00

 تصنيع التعبئة والتغليف الخ شب                                     16.24.20

 ورقة تلفيق                                                                       17

 طباعة وتشغيل الوسائط المسجلة                                       18

 منتجات تكرير النفط                                                          19

 تصنيع كيميائي                                                               20



   تصنيع المستحضرات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية      21

 صناعة مواد مطاطية                                                                      22.1

 صناعة البالستيك                                                                             22.2

 تصنيع األعمال الزجاجية للمختبرات، لالستخدام الصحي، للصيدلة 23.19.10

 تصنيع معدات التشعيع  والمعدات الطبية الكهربائية والعالج الكهربائي     26-6

 تصنيع المحركات والمولدات والمحوالت والمعدات الالزمة لتوزيع الكهرباء 27-1

 ومراقبتها

 تصنيع اآلالت الزراعية والحرجية 28-3

 تصنيع آالت لصناعة األغذية والمشروبات والتبغ )بما في ذلك قطع الغيار 28-93

 (واإلكسسوارات

 تصنيع آالت صناعة الورق والورق المقوى )بما في ذلك قطع الغيار 28.95.00

 (واالكسسوارات

 تصنيع اآلالت  لصناعة البالستيك والمطاط )بما في ذلك قطع الغيار والملحقات( 28.96

 تصنيع  األدوات واللوازم الطبية وطب األسنان                                         32.50

 تصنيع معدات المالبس الواقية من السالمة                                            32.99.1

  والمالبس

 تلفيق صناديق الجنازة                                                                      32.99.4

  إصالح وصيانة وتركيب اآلالت والمعدات                                                  33

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء                                           35

 جمع المياه ومعالجتها وتوريدها                                                                 36

  إدارة المجاري                                                                                       37

 نشاط لجمع النفايات ومعالجتها وتفكيكها؛ استعادة المواد                                38

 نشاط إصالحي وخدمات أخرى إلدارة النفايات                                            39



 هندسة مدنية                                                                                       42

 تركيب أعمال الكهرباء والسباكة وغيرها من أعمال البناء والتركيب             43.2

 صيانة وإصالح المركبات                                                                    45-2

 تجارة في قطع غيار السيارات وملحقاتها                                                 45.3  

 

 لصيانة وإصالح الدراجات النارية وتجارة قطع الغيار والملحقات ذات الصلة 45.4

 تجارة الجملة في المواد الخام الزراعية والحيوانات الحية                           46.2

 ' تجارة بالجملة طعام ,شراب وتبغ                                                       46.3

 تجارة الجملة مستحضرات صيدالنية                                                   46.46

 تجارة الجملة في مجالت كتب وجريدات                                           46.49.2

 تجارة الجملة في اآلالت والمعدات واآلالت واإلكسسوارات واللوازم واألدوات 46-61

 .الزراعية بما في ذلك الجرارات

 تجارة بالجملة من معدات النقل األخرى                                           46-69-19

 تجارة جملة من األدوات والمعدات                                                  46.69.91

 العلمية

 تجارة الجملة في منتجات الحرائق والحوادث                                     46.69.94

 تجارة الجملة في المنتجات النفطية ومواد التشحيم للسيارات ذاتية القيادة، وقود 46-71

 .التدفئة

 النقل البري والنقل عن طريق خط األنابيب                                                   49

 الشحن وشحن المياه                                                                                   50

 النقل الجوي                                                                                              51
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 فنادق ومرافق مماثلة                                                                    55.1

(j da 58 a 63)                                       خدمات المعلومات واالتصاالت 

K (da 64 a 66)                                    األصول المالية والتأمينية               

ا                                                                      69 ا ومحاسبي  ا قانوني   نشاط 

   نشاطا في مجال إدارة األعمال واالستشارات اإلدارية                             70

  نشاط شركات معمارية وهندسية؛ االختبار والتحليل الفني                       71

 البحث العلمي والتطوير                                                                    72

 "أنشطة مهنية وعلمية وتقنية                                                              74
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80.l                                                            الخدمات اإلشرافية الخاصة 

 الخدمات المتصلة بالنظم اإلشرافية                                                  80-2
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 "كتاب  ,جريدة ومجلة توزيع وكاالت                                       82.99.2

 اإلدارة العامة والدفاع؛ التأمين االجتماعي اإللزامي                             84

 التعليم                                                                                          85

 الرعاية الصحية                                                                           86

 خدمة رعاية اجتماعية سكنية                                                           87

 الرعاية االجتماعية غير السكنية                                                      88

 "نشاط للمنظمات االقتصادية وأصحاب العمل والمهنيين                       94

 إصالح وصيانة أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الطرفية                 95.11.00



 "إصالح وصيانة الخطوط األرضية والهواتف الالسلكية والمحمولة 95.12.01

 إصالح وصيانة معدات االتصاالت األخرى                                95-12-09

 إصالح األجهزة المنزلية واألدوات المنزلية                                 95-22-01

 أنشطة األسر واألسر الحية كأرباب عمل للموظفين المنزليين                       97

أو  البعيد الوضع في تنظيمها تم إذا تعليقها سيتم  التي اإلنتاج أنشطة متابعة يمكن يزال ال  

 .العمل المرن

لهم  يسمح  ذلك، ومع  

بموجب األساسية الخدمات عن فضال العامة، المرافق توفر التي األنشطة - _ 

146. رقم ،1990 ويوني/حزيران  12 القانون  

 

. - _ في إليها المشار لألنشطة اداإلمد سالسل استمرارية لضمان تعمل التي األنشطة  

بعد السابقة، الفقرة في إليها المشار األساسية والخدمات المرافق وكذلك ،1 المرفق  

اإلنتاج نشاط توجد حيث المقاطعة محافظ إبالغ . 

 

الطبية  واألجهزة الصحية  والتكنولوجيا األدوية وتسليم وتسويق ونقل  إنتاج  

بجميع بالقيام لها ُيسمح كما .غذائيةوال الزراعية  المنتجات وكذلك والجراحية  

الطوارئ حالة مع للتعامل تعمل  تزال ال  التي األنشطة  . 

 

يقع  التي المقاطعة بمحافظ االتصال بعد ، المستمرة اإلنتاج دورة  مصانع أنشطة  
أو نفسه  للمصنع خطيرة  إصابة  انقطاع عنها ينتج والتي  ، اإلنتاج نشاط فيها  

حوادث  وقوع  خطر . 

 



ذات األخرى األنشطة  عن فضال والدفاعية،  الفضائية الصناعات أنشطة  -  

التي المقاطعة محافظ من  بإذن  رهنا الوطني،  لالقتصاد االستراتيجية األهمية  

اإلنتاج أنشطة فيها توجد . 

 

 .ُيسمح باألنشطة المهنية، باستثناء ما هو  مطلوب أدناه

يلي ماب يوصى المهنية، واألنشطة اإلنتاج بأنشطة يتعلق وفيما            

لألنشطة المرنة العمل  ألوضاع الشركات جانب من األقصى االستخدام - _   

البعيد؛  الوضع في أو المنزل  في بها القيام يمكن التي   

األدوات عن فضال للموظفين األجر  المدفوعة  لإلجازات حوافز هي  الحوافز  _ 
الجماعية؛  المفاوضة  عليها  تنص التي  األخرى  

اإلنتاجية؛ غير التجارية  اإلدارات طةأنش وقف  _ 

احترام يتعذر  وحيثما للعدوى،  المضادة السالمة بروتوكوالت تفترض أنها  
باعتماد لالحتواء،  رئيسي كتدبير  واحدا مترا تبلغ التي األشخاص بين المسافة   
فردية؛ حماية أدوات  

ذلك في بما العمل، أماكن في  الصحية المرافق  تشجيع  يجري                    
الغرض؛ لهذا االجتماعية  الوسائد ستخداما  

  _ داخل السفر يقتصر بأن  أيضا يوصى فقط، اإلنتاج  بأنشطة يتعلق  وفيما   

المشتركة؛  األماكن إلى الوصول يقتصر  وأن األقصى الحد على  المواقع  

 

 

تقييد شريطة للحكومة، المؤسسية المواقع على  المدرجة باألمثلة  يتعلق وفيما  

مسافة احترام مع) الالزمة الصحية االحتياطات واتخاذ بالعمالء االتصال   

واألقنعة القفازات استخدام واحد، متر عن  تقل  ال التي الشخصية السالمة   



الغيار قطع بيع نشاط ممكنا، ذلك كان حيثما ويفضل، (الواقية  الصحية   

ويسمح  اإلنترنت،  عبر الغيار واالكسسوارات  

 

 ،أنشطة  إصالح وصيانة المركبات والدراجات النارية )الورش الميكانيكية -

واستبدالها  اإلطارات  إصالح الجسم، هيكل  ) 

 األنشطة المتعلقة بتمكين أنشطة الصيانة واإلصالح مثل  بيع قطع الغيار -

 وملحقاتها وبيعها بالجملة والتجزئة 

  االقامه

التخييم ومواقع والمنتجعات والمزارع  الفنادق, اإلقامة مرافق تظل أن  يمكن   

الطعام تقديم بخدمات ُيسمح وال مفتوحةواإلفطار  والسرير  الشباب وبيوت  

هناك المقيمين للعمالء إال داخلها . 

 

  ألعاب  /رهانات

باإللغاء أمر صدور حين وإلى الطوارئ حالة مواصلة المقرر ومن    

ماكينات" نوع من اإللكترونية األجهزة مع تعمل للعبة الفورية اآلثار مع التعليق .أ  

البيع؛ إعادة عمليات ضمن وتقع اسمه، كان مهما ،"القمار   

ال التي التمارين من وغيرها "التبغ محالت" في الموصوفة غير األلعاب جمع تعليق (ب  

التالية بالواجبات القيام مع بإغالقها، التزام يوجد   

21 السبت يوم المسابقات نهاية من :"التقليدية  لوتو "" "سيفينستوتو" ،"ستار سوبر  

إلى وكذلك اإلنترنت على الجمع طريقة ليشمل األلعاب هذه تعليق ويمتد ؛2020 مارس  

سيكون الذين أولئك واتصال سفر من الحد زيادة أجل من الالحقة االستخراج أنشطة  
أعاله؛ المذكورة األنشطة سير لحسن ضروريا   وجودهم   

الفور على ويسري االنترنت على جمع وضع إلى اللعبة هذه لمثل التعليق تمديد يتم   



مارس/آذار 22 من اعتبارا :الوكالة موظفي تصديق على تنطوي التي الرهانات (ج  

2020.  

 


