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تدابي  8حزيران (يونيو)
ر
تمهيد
تدابي للحد من انتشار رفيوس كورونا .يجب مراعاة هذه التدابر قصد تفادي المرض و نقله ألشخاص
اتخذت الحكومة
ر
اخرين .تقوم ر
التدابي
الشطة بمراقبة االمتثال لهذه
ر

التدابي األساسية
ر
• إذا كنت مريضا ،ابق زف ز ز
الميل.
ي
• اغسل يداك بانتظام بالماء والصابون.
• حافظ عىل مسافة ال تقل عن  1.5ر
مي من اآلخرين.
ز
ز
• من الممكن التقارب من  10أشخاص يف األسبوع كحد اقىص  .يفضل أن يكون ذلك يف الخارج.
ر
• اذ كنت ز يف مكان عام (محطة  ،سوق  ،متجر  ،إلخ) حيث يستحيل االحتفاظ بمسافة ال تقل عن  1.5مي؟ يوىص بارتداء
قناع(كمامة).

السفر اىل مدينة اخرى او اىل الخارج
 من الممكن أن تذهب ز ز
للتيه إىل قرية أو إىل مدينة ز يف بلجيكا لمدة يوم أو اكي من ذلك .
عاما .ارتد ً
 هل تستخدم وسائل النقل العام (الحافالت أو ر
اليام أو القطار)؟ و هل عمرك يتجاوز ً 12
قناعا(كمامة) أو
ً
يغط كل من الفم واألنف.
وشاحا
ي
يمكنك الذهاب إىل هولندا وألمانيا ولوكسمبورغ من أجل:
• زيارة عائلتك.
•التسوق
ابتداء من  15حزيران(يونيو)
ز
 ابتداء من  15حزيران (يونيو)  ,من الممكن الذهاب يف إجازة إىل الخارج.
األوروب  ,بما ز يف ذلك المملكة المتحدة الييطانية ،وكذلك إىل سويشا
 oمن الممكن السفر إىل إحدى دول االتحاد
ي
وليختنشتاين وأيسلندا ز
واليوي ج.
 oاقرأ بعناية التدابي المتخذة زف الخارج .يمكنك العثور عليها عىل موقع ر
االنينت
ر
ي
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
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العمل
زز
بالميل قدر اإلمكان
 اشتغل
اجتماع ال تقل عىل
 هل انت مجي عىل الذهاب اىل مقر عملك؟ يجب عىل صاحب العمل ان يوفر مسافة تباعد
ي
ر
غي مطبق ( معمول به)اطلب كمامة من صاحب العمل.
 1.5مي .اذا كان هذا ر
 هل لديك أسئلة؟ سوف يجيبك عليها صاحب العمل.

المحالت التجارية







جميع المتاجر مفتوحة.
ً
ر
المحالت الليلية مفتوحة حت الساعة  1صباحا.
األسواق الخارجية مرخصة.
يمكنك الذهاب إىل مصفف الشعر(الحالق) أو إىل صالون تجميل.
ً
موعدا.
حدد
ارتد قناع(كمامة)

المطاعم و المقاه
 المقاه والمطاعم مفتوحة ر
حت الساعة  1صباحا.
ي
ً
مقدما.
 oيوىص بالحجز
10 oاشخاص كحد أقىص لكل مجموعة.
 oابق جالسا امام طاولتك.

التواصل او التقارب االجتماع
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رز
مختلفي ز يف األسبوع
من الممكن أن يكون لديك اتصال مقرب مع  10أشخاص
 oيوىص بالتقاء ز يف الخارج.
ز
المبت جيدا :افتح النافذة.
 oال يمكن التجمع ز يف الخارج؟ احرص عىل تهوية
جماع (عىل سبيل المثال الذهاب إىل مطعم أو الذهاب ز يف رحلة  ،أو تنظيم زيارة إىل
هل ترغب ز يف القيام بنشاط
ي
زز
ميلك)؟ تقترص هذه التجمعات خاص كحد أقىص.
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األنشطة الرياضية (تمارين)
 يسمح باألنشطة الرياضية مع أشخاص آخرين.
 oمن الممكن ممارسة الرياضة ز يف مجموعة بحد أقىص  20شخصا.
 oاحتفظ بمسافة ال تقل عن  1.5ر
ز
الرياىص.
مي أثناء النشاط
ي
 oال يوجد جمهور.
ز
ز
ز
ز
رياىص.
ياىص يف مركز اللياقة البدنية أو يف ناد
ي
 من الممكن القيام بنشاط ر ي
 تظل الحمامات والمراحيض مغلقة.
 حمامات السباحة والساونا ومراكز التجميم مغلقة.
ابتداء من األول من تموز(يوليو)
 من  1تموز (يوليو) ،من الممكن ممارسة الرياضة بحضور  50شخص كحد اقىص.
 يسمح للجمهور.
 oيقترص الجمهور عىل  200شخص كحد أقىص .يجب عليك ان تجلس.
 oاحتفظ بمسافة ال تقل عن  1.5ر
مي

الثقافة
المكتبات مفتوحة
ابتداء من  1تموز (يوليو)
 يمكن الذهاب اىل المشح والسنيما او الحفالت الموسيقية.
 200 oشخصا كأقىص حد كلهم جالسون.
ر
 oحافظ عىل مسافة تباعد ال تقل عىل  1.5مي.
ر
 oيوىص ر
بشاء التذاكر مسبقا عن طريق الهاتف او عي االنينت.
ر
 من الممكن زيارة ز
منيه او ملعب أطفال مغط
 يسمح بمعسكرات األطفال والمخيمات
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ابتداء من  1آب (اغسطس)
يسمح بحفالت المعمودية و الحفالت التي تقام ز يف االحياء
غي مسموح به؟
ما الذي ال يزال ر
 ال يمكن إعادة فتح المراقص أو النوادي الليلية بعد.
غي مسموح بها.
 األحداث الكيى (عىل سبيل المثال  ،المهرجانات) ر

الدين




• يمكن استئناف الطوائف الدينية.
بحضور 100شخص كأقىص حد .من  1تموز (يوليو) ،سيتم تمديد هذا العدد إىل  200شخص.
يحظر التقارب ( اللمس) الجسدي.

الحضانات و المدارس




الحضانات مفتوحة.
عودة تالميذ المدارس االبتدائية والثانوية ورياض األطفال إىل المدرسة.
تخيك مدرستك بالعودة إىل المدرسة.

تشجيع
هذه التدابي مهمة لصحة الجميع .يجب عىل الكل ر
احيامها .شكرا عىل المساهمة .نحن جميعا نحارب معا ضد رفيوس
ر
كورونا.
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