
  Aتعدیالت مؤقتة في مستوى التدابیر 
 

عادة لمدة   ،األكثر صرامة المستوى اإلقلیميوھو ، Aفترض أن یستمر العمل بمستوى التدابیر یُ 
بلدیة في مقاطعة فیكن العمل بھذا المستوى   20على   اآلن بوعین إلى ثالثة أسابیع. ولكن یتعین أس

من التدابیر لفترة أطول بكثیر. ولذلك، فقد طلبت الحكومة من مدیریة الصحة والمعھد الوطني  
لمراعاة ھذا األمر. تسمح الحكومة   Aللصحة العامة إجراء تعدیالت مؤقتة على مستوى التدابیر 

في مقرات الجامعات والكلیات الجامعیة والمعاھد  اآلن لمزید من األشخاص بالتواجد الفعلي
إعادة فتح محالت بیع الزھور التي تقل    أیضا  یمكنو بشكل دوري. لفحصالمھنیة إذا خضعوا ل

من أبریل /   16من منتصف لیلة  تسري ھذه التعدیالت اعتباراً  متراً مربعاً. 250مساحتھا عن 
 نیسان.  

 
، لم تكن النیة أن یستمر العمل بھ على  A"عندما تم إعداد مستوى التدابیر  الرعایة، بنت ھويقال وزیر الصحة وخدمات 

سكان  یترتب علیھ أن، فیكن قاطعةفي عشرین بلدیة بم Aبمستوى التدابیر  مؤخراً  مدار ھكذا فترة طویلة. إن تمدید العمل

. ونأمل أن تساھم ھذه  ھذه البلدیات یتعین علیھم التعایش مع ھذا المستوى الصارم من التدابیر لمدة ستة أسابیع تقریبا
 في تقلیل وطأة تبعات التدابیر بعض الشيء".  Aالتعدیالت المؤقتة في مستوى التدابیر 

 
  Aتطبق المستوى  التي المھنیة مغلقة أمام جمیع الطالب في البلدیاتتم إبقاء مقرات الجامعات والكلیات الجامعیة والمعاھد 

بفتح الحرم الجامعي عندما یكون التواجد في مقر الدراسة مسألة مھمة  أبریل / نیسان  16. ویُسمح اعتباراً من  تدابیرمن ال

وحیث   ،مھارات ال یمكن القیام بھا رقمیاللغایة للطالب الذین یعتمدون على إجراء التجارب أو التدریب العملي الكتساب 
بشكل دوري وفقا  19-یعتبر التواجد الفعلي ضروریا لمواصلة التقدم الدراسي ویخضع الطالب الختبار فیروس كوفید

   لنصائح ھیئة مكافحة العدوى في البلدیة.  
 

 بشكل دوي.   19-وفیدویمكن أیضاً فتح المكتبات وقاعات المطالعة للطالب الذین یجرون اختبار فیروس ك
 

  250إذا كانت مساحة مقر البیع ال تتجاوز  Aالزھور في البلدیات التي تطبق مستوى التدابیر  بیع فتح محالتإعادة یُمكن 
 ً  ویبیع المحل بشكل أساسي الزھور ذات العمر االفتراضي القصیر للغایة.   متراً مربعا

 
بشأن ریاضة المحترفین: تم   Aعن إجراء تغییرین في مستوى التدابیر  اإلعالن  أبریل / نیسان 13یوم الثالثاء الموافق  تم

 كذلك السماحو أبریل / نیسان 13عصراً یوم للریاضیین المحترفین اعتباراً من الساعة الرابعة  السماح بالتدریب المنظم 
أبریل /   16منافسات كرة القدم اعتباراً من منتصف لیلة  منوالثانیة  األولىوض مباریات تحضیریة في الدرجتین خب

 نیسان. یُسمح فقط بحضور الالعبین واألطقم الفنیة واإلداریة والحكام في المباریات التحضیریة.  
 



 

مستویات التدابیر اإلقلیمیة الثالثة جمیعمراجعة   

إجراء مراجعة شاملة وتعدیل كل مستویات التدابیر  على تواصل مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة العمل 
   ). A  ،B ،Cاإلقلیمیة (مستویات التدابیر 

 

ً  Aن مستوى التدابیر إ"  وواصل الوزیر قائالً  في نفس الوقت یعیشون تحت وطأتھ، ولكننا الذین على السكان  یعتبر شاقا

للقضاء على حاالت التفشي بشكل سریع وفعال خالل فترة زمنیة قصیرة نسبیاً.  نحتاج ھذا المستوى من التدابیر كوسیلة 
 یتناسبالكي  Cو Bوتنظر مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة اآلن فیما إذا كان من الممكن تعدیل المستویین 

تحتاج إلى تدابیر صارمة على مدار فترة زمنیة أطول. والھدف ھو أن تخفف   التي المناطق الوضع في بدرجة أكبر مع

  " المواطنین الذین یعیشون في ھذه المناطق.  التي تقع على كاھلھذه التعدیالت من بعض األعباء  

 

التدریب في الھواء الطلق  –التعدیالت في التدابیر الوطنیة   

أقصى في األنشطة المنظمة  شخصاً كحدٍ  20تقترح مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة إقرار توصیة بمشاركة 

مع التعدیالت   بالتزامن في الھواء الطلق بالنسبة للكبار. وتدعم الحكومة ھذه التوصیة. وتدخل ھذه التوصیة حیز التنفیذ
أبریل / نیسان.  16بیر الوطنیة اعتباراً من منتصف لیلة األخرى في التدا  

 

 والتوصیة ھي: 

الحفاظ على  ستطیعون شخصاً طالما ی 20ممارسة أنشطة منظمة في الھواء الطلق في مجموعات حتى  بالغینلبإمكان ا ●

 مسافة متر واحد على األقل.  
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