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 يونيو/حزيران 9ابتداء من 
 

 

 

 العمل عن بعد
٪ من إجمالي الموظفين )حد 20العودة للحضور ليوم واحد في األسبوع لكل عامل، بحد أقصى 

 عمال(. 10أشخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل عدد عمالها عن  5أقصى 

 

 فقاعة اجتماعية
 اشخاص )ال يشمل االطفال(. 4داخليا:  -

 شخًصا )بما في ذلك األطفال( 50خارجيا )حديقة(: حد أقصى  -

 

 المقاهي والمطاعم
أشخاص لكل طاولة )باستثناء أفراد األسرة نفسها( بين الساعة  4خارجيًا وداخليًا: حد أقصى 

 بين الطاوالت.متر  1.5مساًء.  مسافة  11:30صباًحا و  5:00

 

 الثقافة والفعاليات
 )تشمل المسابقات الرياضية االحترافية(

٪ من إجمالي السعة(. الجميع جالسون 75شخص )أقصى معدل إشغال  200داخليا: حد أقصى  -

 مع قناع وتباعد جسدي.
 شخص.  مع قناع وتباعد جسدي. 400خارجيا: حد أقصى  -

 

 غير المحترفينالتدريب والمسابقات للرياضيين 
 شخص. 50داخليا: حد أقصى  -

 شخص. 100خارجيا: حد أقصى  -

 

 أنشطة ومعسكرات الشباب
يونيو/حزيران ، حد أقصى  24شخص )دون إمكانية المبيت(حتى  50داخليا وخارجيا: حد أقصى 

 يونيو/حزيران. 25شخص)مع المبيت( ابتداء من  100

 

 ...(أنشطة منظمة )أندية رياضية، جمعيات 
شخص ابتداء  100يونيو/حزيران، حد أقصى  24شخص حتى  50داخليا وخارجيا: حد أقصى 

 يونيو/حزيران. 25من 

 

 العبادات واألعراس والجنازات
 شخص. 100داخليا: حد أقصى  -

 شخص. 200خارجيا: حد أقصى  -

 

 المعارض، أسواق البضائع رخيصة الثمن
 أسواق السلع المستعملةاألسواق المتجولة غير المهنية و 
 مرخصة مرة أخرى )بموجب نفس قواعد األسواق(.
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منتزهات طبيعية، حدائق حيوانات، مالهي، مالعب داخلية، أنشطة ترفيهية داخلية، 
 حمامات سباحة استوائية

 داخليا: إعادة الفتح عن طريق نظام تهوية.
 

 

 والحماماتحمامات البخار العامة والجاكوزي وغرف البخار 
 إعادة الفتح.

 

 سينما، صاالت بولينج، صاالت األلعاب االلكترونية،
 الكازينوهات ووكاالت الرهان

 إعادة الفتح عن طريق نظام تهوية.

 

 صاالت الرياضة البدنية
 إعادة الفتح عن طريق نظام تهوية.

 

 صالة الحفالت واالستقبال
 شروط قطاع المقاهي والمطاعم سشخص. بنف 50داخليا: حد أقصى 

 

 المظاهرات
 شخص )أحداث ثابتة(. 200شخص كحد أقصى )أحداث ديناميكية( أو  100

 

 البيع من الباب إلى الباب
 مرخص مرة أخرى

 

 المهن الجنسية
 مرخصة  مرة أخرى

 شروط التنفيذ يوليو/تموز 1ابتداء من 
 سنة. 18فوق ٪ من الجرعة األولى لمن هم 60التطعيم:   -

 اتجاًها إيجابيًا في االستشفاء. حالة دخول كحد أقصى.  مراقبة 500 العناية المركزة: -

 

 العمل عن بعد
 لم يعد إلزاميًا ولكنه موصى به.

 

 المقاهي والمطاعم
 تخفيفات جديدة للتحديد.

 

 المحالت
 نهاية قيود التسوق.
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 المحترفينالتدريب والمسابقات للرياضيين غير 
 نهاية القيود.

 

 أنشطة ومعسكرات الشباب
 شخص، مع إمكانية المبيت. 100داخليا وخارجيا: حد أقصى 

 

 أنشطة منظمة )أندية رياضية، جمعيات ...(
 شخص. 100داخليا وخارجيا: حد أقصى 

 

 الثقافة والفعاليات
 )تشمل المسابقات الرياضية االحترافية(  

% من إجمالي السعة(. الجميع 80شخص )أقصى معدل إشغال  2,000داخليا: حد أقصى  -

 جالسون مع قناع وتباعد جسدي.

 شخص. مع قناع وتباعد جسدي. 2,500خارجيا: حد أقصى  -

 

 صالة الحفالت واالستقبال
 شروط قطاع المقاهي والمطاعم سشخص. بنف 100داخليا: حد أقصى 

 

 العبادة واألعراس والجنازات
 شخص. 200داخليا: حد أقصى  -

 شخص. 400خارجيا: حد أقصى  -

 شروط التنفيذ يوليو/تموز 30ابتداء من 
 سنة. 18% من الجرعة األولى لمن هم فوق 70التطعيم:  -

اتجاًها  مستشفى وتوقعات باالنخفاض. مراقبةحالة دخول بال 500العناية المركزة: أقل من  -

 إيجابيًا في االستشفاء.

 

 الثقافة والفعاليات
 )تشمل المسابقات الرياضية االحترافية(

% من إجمالي السعة(. مع قناع 100شخص )أقصى معدل إشغال  3,000داخليا: حد أقصى  -

 وتباعد جسدي.
 شخص. 5,000خارجيا: حد أقصى  -

 

 معارض تجارية
 امتثاال للقواعد الموضوعة للشركات األخرى التي تقدم السلع والخدمات.

 

 صالة الحفالت واالستقبال
 شروط قطاع المقاهي والمطاعم سشخص. بنف 250داخليا: حد أقصى 

 

 أنشطة ومعسكرات الشباب
 شخص، مع إمكانية المبيت. 200داخليا وخارجيا: حد أقصى 
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 أنشطة منظمة )أندية رياضية، جمعيات ...(
 شخص. 200داخليا وخارجيا: حد أقصى 

  أغسطس/آب 13ابتداء من 

 

 الثقافة والفعاليات
 )تشمل المسابقات الرياضية االحترافية(

شخص )إما تغطية التطعيم الكاملة باإلضافة إلى أسبوعين، أو اختبار  5000خارجيا: أكثر من 

PCR  ساعة، أو اختبار المستضد السريع السلبي في الموقع(. 72سلبي أقل من 

 سبتمبر/أيلول 1ابتداء من 
 

 التنفيذشروط 
 سنة. 18% من الجرعة األولى لمن هم فوق 70التطعيم:  -

 اتجاًها إيجابيًا في االستشفاء. حالة دخول. مراقبة 500ة: أقل من العناية المركز -

 

 أنشطة منظمة )أندية رياضية، جمعيات ...(
 نهاية القيود.

 

 أنشطة ومعسكرات الشباب
  نهاية القيود.

 

 واالستقبالصالة الحفالت 
 نهاية القيود.

 

 الثقافة والفعاليات
 )تشمل المسابقات الرياضية االحترافية(

 داخليا وخارجيا: للتحديد

 

 المعارض، أسواق البضائع رخيصة الثمن
 األسواق المتجولة غير المهنية، أسواق السلع المستعملة

 نهاية القيود.

 

 العبادة واألعراس والجنازات
 نهاية القيود.

 

 


