التدابير الجديده التي اعلنتها الحكومه يوم البارحه الثالثاء  22نيسان /أبريل ستكون بإختصار على النحو
التالي :

بشكل عام:
-

سيتم الغاء ارسال الرسائل النصيه  smsوالتجول /التنقل سيكون بحريه .
اعتبارا من  18ايار /مايو سيسمح باالنتقال من اقليم /مقاطعه الى اقليم /مقاطعه اخرى.
الكنائس ستفتح في 4أيار /مايو للصالة/العبادة الفرديه /الشخصيه واعتبارا من  17ايار /مايو لجميع المؤمنين ودائما
مع تطبيق تدابير الوقايه /االمان.
الشواطئ المجهزه /المنظمه ستبقى مغلقه.
تستمر االجازه لغرض /سبب معين و التي سيتم اإلستمرار بمنحها وفقا لسير إعاده إفتتاح المدارس.

ويحافظ على إجازة الغياب الخاصه بالنسبه للمجموعات االكثر عرضه للخطر.

بشكل تفصيلي:
 )1تدابير الصحه الشخصيه
 استعمال الكمامه /واقيه الفم واالنف إجباري في جميع االماكن المغلقه كوسائل النقل العامه,المحالت التجاريه ,المشافي ,صالونات الكوافير ,صالونات الحالقه ,مراكز التجميل ,المختبرات الطبيه
واالماكن المغلقه االخرى وعدم تطبيق هذا االجراء يؤدي إلى غرامه  150يورو.
)2

وسائل النقل العامة
 سيكون إجباريا استعمال الكمامة الوقائيه/القناع الواقي لألنف والفم عند إستعمال وسائل النقلالعامه من قبل العاملين والركاب ايضا  .سيتم التحكم بالدخول الى المحطات بحيث يتم تطبيق تدابير
مسافه البعد الالزمه بين االشخاص وزياده وتيرة رحالت النقل الكبر قدر ممكن.
بتفصيل أكثر:
الهدف الرئيسي هو خفض وقت االنتظار في وسائل النقل العامه.

 زيادة عدد حافالت النقل خالل ساعات الذروه ,سيصاحب بنفس الوقت تخفيض وتيرة الدخول إلىالمحطات في الفترات الفاصله بين قدوم الحافالت ,و ذلك سيكون في التواقيت من  10:00صباحا
حتى  2: 00ظهرا ومن  6:00مساء حتى منتصف الليل.
 بالنسبه لسيارات االجره /تاكسي يستمر تطبيق القواعد السارية في الوقت الحالي ,بما معناه السائقوراكب واحد فقط ,مع إستثناءات النقل المعروفه أي الوالد أو الوالدة مع األوالد القاصرين أو مرافقة أحد
االشخاص ألسباب طبيه.

 )3المحالت التجارية
 في  4ايار /مايو تبدأ بالعمل محالت /دكاكين بيع المفرق( مكتبات ,بصريات ,معدات رياضيه ,بيعالنباتات والزهور ,أسواق المستهلك وسيتم تحرير حركه انتقال منتجي سلع االسواق الشعبيه ما بين
االقاليم) وايضا تقديم الخدمات المأجورة( صالونات الحالقه و الكوافير ومراكز التجميل).
 باقي المحالت التجاريه ستبدا بالعمل يوم االثنين  11ايار /مايو ما عدا مراكز التسوق /المول. في األول ()1حزيران /يونيو ,تعود للعمل مراكز التسوق /المول ,المطاعم ,المقاهي والكافتيريات فياالماكن المكشوفه وذلك بالحفاظ على مسافه  2متر و أربع اشخاص على الطاوله الواحده.
 تدريجيا ستبدا بالعودة للعمل المنتزهات وحدائق/مدن المالهي ورياض األطفال في األماكن المكشوفةوبنفس قواعد الحفاظ على مسافة التباعد .
 في اخر مرحله ستعود للعمل المطاعم والمقاهي في االماكن المغلقه ,أماكن الترفيه ,شقق إقامهالمصطافين ,المنشآت الرياضية.
فيما يتعلق بضبط ساعات عمل الشركات بدء العمل سيتحول للساعة العاشره صباحا مع تمديد ساعات العمل
وفقا لكل حالة على حده ,المحافظه على مسافه/بعد  2متر لكل شخص ,مع استعمال الكمامه القناع
الواقي للموظفين والزبائن ,وبينما ينصح بعدم استعمال المصاعد ,لكن عند الضروره يسمح بها بنسبه
 %40من عدد االشخاص المسموح لهم وفقا ً لسعة المصعد بينما في االسواق التجاريه /المول المزوده
بساللم متحركه ال يسمح باستعمال المصاعد.
بالنسبة لصالونات الحالقه ,والكوافير ومراكز التجميل سيتم تطبيق مسافه مترين بين مقاعد العمل
وحضور الزبائن سيكون فقط بموعد مسبق.
سيكون إجباريا ارتداء الكمامه /القناع الواقي للفم واالنف والقفازات /الكفوف التي تستعمل لمره واحده
على جميع العاملين في مراكز التجميل  .وسيتم تحرير ساعات العمل من الساعه  7:00صباحا حتى

 22:00ليالً خالل أيام العمل األسبوعيه و من الساعه  7:00صباحا حتى  21:00مسا ًء بالنسبة ليوم
السبت.
 )4المدارس
في  11ايار /مايو ستفتح المدارس فقط لطالب الصف الثالث الثانوي في  18ايار مايو سيعود للدوام باقي
طالب صفوف المرحلتين الثانويه واالعداديه.
 في واحد حزيران /يونيو وفي حال سارت االمور على مايرام ستفتح رياض االطفال و المدارساإلبتدائية .ستبقى مغلقه دور حضانة االطفال.
 المنشآت الرياضية المكشوفة ,مثل المالعب الرياضية تفتح ويمكنها استقبال ممارسي الرياضه بشرطالمحافظة على القواعد الصحيه  .و بالعكس من ذلك لن تعود للعمل الصاالت الرياضيه المغلقه.
وستبقى مغلقة أيضا ً حدائق رياض األطفال ,وإعادة فتحها سيعتمد على عودة إفتتاح وحدات الدراسة في
المرحلة اإلبتدائية .

.

