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   26.11.2021التار�ــــخ: 
  

و�ج�ة الحكومة و�ــــج للحد من انتشار متعدة تداب�ي تفرض  ال�ن وس كورونا الجد�د إ� ال�ن حور ف�ي  
 

و�ج�ة عدة تداب�ي  اتخذت و�ي الجد�د   سيتم تطب�قها بأثر فوري الحكومة ال�ن للحد من وتأخ�ي انتشار المتحور الف�ي
ي جنوب إف��ق�ا.  

 الذي تم ا�تشافه �ن
 

ف علينا  - كول "يتعني و�ي القالت وز�رة الصحة وخدمات الرعا�ة، إنغف�لد �ش   تأخ�ي والحد من انتشار المتحور الف�ي
ف   و�ــــج. ولذلك نقوم اآلن بتشد�د التداب�ي الخاصة بالمساف��ن القادمني ي جنوب إف��ق�ا إ� ال�ف

الذي تم ا�تشافه �ف
  "من هذە المنطقة. 

 
ة تطورات سلب�ة ف� - ي هذە الف�ت

ما �خص جائحة كورونا. إن هدف السلطات الصح�ة هو تأخ�ي انتشار �شهد �ف
و�ــــج، ولذا تفرض ال ي ال�ف

حد من العدوى القادمة من دول  �ستهدف الحكومة قيود دخول  المتحور الجد�د �ف
تب ع� هذە اإلجراءات  ي  جنوب القارة اإلف��ق�ة. و��ت

ز�ادة الرقابة ع� الحدود وفرض الحجر الص�ي الفند�ت
ف من الدول المعن�ة، وذلك حسبما �حت وز�رة العدل و�دارة الطوارئ، إ�مل�ه إنغر  ع� المساف��ن القادمني

 م�ل. 
 

ي للصحة العامة.  إ� �ستند التداب�ي الجد�دة ي قدمتها مدي��ة الصحة والمعهد الوطئف النصائح والتوص�ات الئت  
 
 

 نصائح وقواعد جد�دة
،  بو�، ز�مبابوي،  ا ناميب��شمل التداب�ي الجد�دة البلدان التال�ة: جنوب إف��ق�ا،   ي سوانا، موزامبيق، ل�سوتو، إسواتيئف

ورة القصوى. سيتم تقي�م  تنصح وزارة الخار وماالوي.  ي حالة ال�ف
و�ج�ة اآلن بعدم السفر إ� هذە الدول إال �ف ج�ة ال�ف

 هذە التوص�ة �شكل مستمر بالتشاور مع السلطات الصح�ة. 
 

ا من منتصف ل�لة السبت الموافق  :   27��ي التداب�ي التال�ة اعتبار� ي
�ن الثايف نوفم�ب / ��ش  

 
ة من هذە الدول.  فرض حظر ع�  •  الرحالت الج��ة المبا�ش
ي إحدى الدول المعن�ة إجراء اختبار ال�ورونا قبل دخول   •

و�ــــج بعد اإلقامة �ف ف إ� ال�ف ف ع� جميع القادمني يتعني
�جب عليهم  د�د عند الوصول، واختبار آخر بعد مرور سبعة أ�ام من الوصول، وكذلك  البالد، واختبار ج

ي الحجر الص�ي لمدة 
ام بالبقاء �ف ف ي من مرض ال�ورونا.   10االل�ت

 أ�ام، بغض النظر عن است�فاء التطع�م أو التعا�ف
ي �ي آر  • يتم   ،PCR �جب تنف�ذ الحجر الص�ي بفندق الحجر. عند الحصول ع� نت�جة سلب�ة الختبار يب

ي 
ة الحجر �ف السكن الخاص أو إجراؤە بعد ثالثة أ�ام ع� األقل من دخول البالد، �مكن حينها قضاء بق�ة ف�ت

غرفة خاصة وحمام مستقل  ف�ه ، وتتوفر عن قرب مكان إقامة آخر مناسب يتسئف ف�ه تجنب مخالطة اآلخ��ن
ة الحجر ال  ي �ي آر ومطبخ خاص أو خدمة تقد�م الطعام. �مكن إنهاء ف�ت ُ�ظهر   PCRص�ي عند إجراء اختبار يب

 نت�جة سلب�ة بعد مرور ما ال �قل عن سبعة أ�ام بعد دخول البالد.   
ي   •

�ن الثايف ي إحدى الدول المعن�ة بعد تار�ــــخ السادس ع�ش من نوفم�ب / ��ش
�جب ع� األشخاص الذين أقاموا �ف

�ن من نوفم�ب  2021 و�ــــج قبل تار�ــــخ السادس والع�ش ي  / ودخلوا ال�ف
�ن الثايف -سارس إجراء اختبار  2021��ش

ي �ي آر  فحص  باستخدام  2-وف�دك ف إجراء االختبار   PCRيب ي أ�ع وقت ممكن. �جب ع� األشخاص المعنني
�ف

ي حالة
ي  أخذهم حئت �ف

�ن الثايف �ن من نوفم�ب / ��ش   هؤالء . نو� بدخول 2021اختبار قبل يوم السادس والع�ش
ي حجر ص�ي لمدة  

 أ�ام من تار�ــــخ الوصول.   10األشخاص �ف
ا و�سافرون بمفردهم و  18ب�مكان األطفال الذين تقل أعمارهم عن  • ة الحجر  كذلك عام� ف قضاء ف�ت الدبلوماسيني

ي السكن الخاص أو مكان إقامة آخر مناسب يتسئف ف�ه تجنب مخالطة اآلخ��ن الص�ي 
  ف�ه ، وتتوفر عن قرب �ف

تنطبق متطلبات إجراء  ف مع ذلك،  ول�ن. م مستقل ومطبخ خاص أو خدمة تقد�م الطعامغرفة خاصة وحما
ا.  ف أ�ض� ف الفئتني  االختبارات ع� هاتني
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، ستقوم   • ي الحجر الص�ي
ف من هذە الدول إ� واجب إجراء االختبار والبقاء �ف لضمان امتثال المساف��ن القادمني

طة بتطبيق إجراءات رقابة خاصة بالنسبة للمسا  ف��ن من هذە الدول.  ال�ش
 

كة تقع ع�  - وأضافت وز�رة الصحة "من المهم االمتثال لهذە النصائح والقواعد. هناك مسؤول�ة مش�ت
 عاتقنا للحد من العدوى قدر اإلمكان".  

 
 
 

 قد �كون المتحور الجد�د أ��� عدوى 
 . ي جنوب إف��ق�ا القلق ألنه يبدو ��ــــع االنتشار �شكل كب�ي

اء   يث�ي المتحور الجد�د الذي تم ا�تشافه �ف و�تخوف الخ�ب
مناعة اللقاح. ال نعرف ما إذا كان المتحور الجد�د ي��د من شدة    خ�ي تكذلك من إمكان�ة قدرة هذا المتحور ع� 

ي مرحلة مبكرة، فالمرض. 
، ول�ن تتم مراقبة الوضع  من السابق ألونه استنتاج األمور بالنظر إ� أن هذا المتحور جد�د و�ف

 عن كثب. 
 

 �شد�د تداب�ي الدخول إ� البالد 
ا التداب�ي الخاصة بدخول البالد. �مكنك قراءة الم��د   ع� هذا الرابط. من المعلومات شددت الحكومة مؤخر�  

 
    الف�س بوكو  ت���ت تابعونا ع� 

 
 


