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 . هما أساس هذا القرار النظافة والرعاية يمفهوم  هام: قد يتم فتح مؤسسات عمل األطفال والشباب من جديد.

 سالسل العدوى: أو تتبع لمالحقةإلبطاء انتشار الفيروس و و نقاط مهمة أخرى لتجنب العدوى ،

 يجب على جميع األشخاص التقليل من اتصاالتهم مع اآلخرين. االستثناءات هي األشخاص القاطنين في نفس البيت. .1

 لمس الوجه. عدمقواعد النظافة الهامة هي غسل اليدين بانتظام و

األشخاص المعرضين للخطر ، يجب ارتداء الكمامة التي تغطي األنف و في األماكن العامة وفي حالة التواصل  مع  .2

 الفم. 

من ينتهك  . من ال يرتدي قناعا واقيا أوالمحالت ارتداء غطاء من الفم إلى األنف في الحافالت والقطارات وكذلك في

 . يجب عليه أن يدفع غرامة، ف  هذه القوانين

 .بالنسبة لألطفال ارتداء قناع واق  من اإلجباري  واعد. ليسيجب على اآلباء دعم األطفال في االمتثال للق

ولكن فقط بمفردك ، مع العائلة وزمالئك في الغرفة أو مع شخصين آخرين ال  -.يمكنك البقاء في األماكن العامة  .3

 يعيشون في منزلك.

على المؤسسات والجمعيات ال تزال ممنوعه. هذا ينطبق أيًضا  -حتى من األقارب  -الرحالت الخاصة والزيارات  .4

 الدينية.

 

 االستثناءات هي:

 

 األنشطة المهنية-

 المشاركة في االمتحانات -

 زيارات للمدارس تحت ظروف صحية معينة -

 زيارات لمؤسسات التدريب المهني -

 شخصا بقناع وقائي 50 الحفالت ك حد أقصى -

 زيارات للمالعب مع مفهوم االستخدام الصحي  -

 العب الرياضية تحت قواعد المسافة استخدام الم -

 

ال تزال المرافق الرياضية والترفيهية ، والمؤسسات الثقافية )مثل المسارح ودور السينما وأماكن الحفالت الموسيقية(  .5

 والمكتبات ودورات االندماج مغلقة. ال تزال مراكز الرعاية النهارية للرعاية الطارئة مفتوحة. 

 والمقاهي والفنادق مغلقة.ال تزال المطاعم  .6

الصيدليات على سبيل المثال متر مربع  800يمكن فتحه: محالت البقالة والسلع اليومية والمحالت التجارية حتى  .7

والبنوك والمكتبات ومتاجر األثاث والشركات الحرفية ومحطات البنزين ومحالت الدراجات. مراكز التسوق ال تزال 

 مغلقة.

الزيارات إلى المستشفيات ومرافق الرعاية ومجموعات اإلسكان مع األشخاص ذوي اإلعاقة والمرافق  ال تزال  .8

االستثناءات هي زيارات مهمة من مكتب رعاية الشباب أو  .الداخلية للمرضى رعاية األطفال والشباب ممنوعة

 األوصياء.

 . نمتر بينه و بين اآلخري 1.5الحفاظ على ترك مسافة يجب على الجميع  .9

 "البعد الجسدي" ، ولكن التقارب االجتماعي!

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


