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 التعليم
 

 السفر في االتحاد األوروبي 

 خطوة بخطوة 

 r Étape 
2021 نيسان 14اللجنة االستشارية ليوم   

 نهاية المهلة 
 

  نيسان/ابريل 26

 نهاية استراحة عيد الفصح

عدد افي الخارج  أكثر  

 مشاريع تجريبية 

ن ملقحي 65أعمارهم  تفوق 10اشخاص من  7

  نومحمي
 

 * أيار/مايو 8

  "الهواء الطلق" خطة 

ت الوثيقةاالتصاال  

  والشباب األطفال

أعمارهم األشخاص الذين تقريبا كل 

ملقحين الضعفاء  واألشخاص 65+

حزيران/يونيو ومحمين ببداية  

"داخلية"خطة   

 المزيد من األنشطة الخارجية 

 

  حتفاالتواالثقافة ال

  

معارضوال سنويةال سواقاأل  
 

 قواعد المعسكرات الصيفية

 

 المزيد من االتصاالت االجتماعية
  

 المطاعم والمقاهي 
 

  والدينية والعروض الثقافية حتفاالتاال
 

  واللياقة البدنيةالرياضة 
 

احتماالت العودة الى الشركات 
  والجمعيات والمصالح

 
العناية المركزة الى  الوضع فيشريطة عودة 

 طبيعته

 
ر التجوالظانتهاء ح  

اشخاص  3حتى  صباحا: 5من منتصف الليل حتى الساعة  
  من نفس المنزل( )ليسواالخارج في 

  األسرة نفس او بين افراد
. 

شخص كحد اقصى  25 بالخارج:األنشطة المنظمة   
 

 الرياضة بدون جمهور
  

أماكن الجلوس )المصطبات فتح  :والمقاهيطاعم الم

  (الخارجية
 
 العروض الثقافيةحفالت االستقبال، و، البوفيهات الحتفاالتا

شخص كحد اقصى بالخارج  50 :والدينة  
 

 أسواق السلعة المستعملة 

 بالداخل شخصين قربيين من نفس المنزل  
 

 

شخص كحد اقصى في  25 المنظمة:األنشطة 
في  اشخاص 10و سنة( 18غاية  )الىالخارج 
(سنة 12غاية  )الىالداخل   

بشكل  ةالوضع في العناية المركزيتحسن شريطة ان 
 مستدام 

 

 والتسوق معالمتاجر بدون موعد تفتح 
كحد اقصى من نفس المنزل  شخصين  

 
طبية الغير  فتح مهن االحتكاك  

 

اشخاص كحد  10التجمعات في الخارج 
 اقصى 

 ،مختلف القطاعات في مشاريع تجريبية
  والرياضة فعالياتالوبما في ذلك الثقافة 

من  األولى الدرجةوالتعليم االبتدائي 
المدرسة الثانوي: في   

والثالثة التعليم الثانوي الدرجة الثانية 
االمتحانات حضوريا و %50 حضورال  

في  التعليم العالي: يوم واحد حضور
وامتحانات حضوريااألسبوع   
يوم واحد لممارسة  :والثانوياالبتدائي 

  نشاطات مدرسية بالخارج
  

ستقوم اللجنة االستشارية في نهاية ابريل بتقييم 
كان التعليم الثانوي بدوام كامل حضوريا  إذاما 

 ممكنا اعتبارا من بداية مايو
 

عن بعدتحوالت مع اتجاهات متزايدة: التعليم   
إصابة واحدة   بعد  

 ال ينصح بالسفر غير الضروري
 

اختبار اجباري  حمراء:منطقة عند العودة من 
 7باإلضافة الى  واليوم السابعفي اليوم األول 

 أيام من الحجر الصحي االجباري 
   

يورو في حالة  250وغرامة رقابة الشرطة 

.عدم االمتثال  

 

 
قناع ضع 50متر و 1احتفظ بمسافة   لعمل عن بعدا   

  إلزامي

ة في الخارج لمارس انشطتك المفض  
 تهوية المساحات الداخلية 

 Setisw ترجمة هذه الوثيقة من طرف مصلحة الترجمة    


