
 

ي خطة إعادة اال   فتتاح التدر���
  . ي عمل�ة تخف�ف التداب�ي

 يتم إجراء تقي�م شامل ع� أساس نقاط التحقق قبل کل مرحلة �ف
ي الحقول ما قد ينطبق بعد إجراء التخف�ف. 

 تصف مست��ات التداب�ي �ف
ي اإلجراءات الوطن�ة، فس�كون من 

ي العدوی المحل�ة من خالل التداب�ي البلد�ة أو اإلقل�م�ة. وحىت إذا كان هناك تخف�ف �ف
وري اتخاذ إجراءات صارمة ضد حاالت تف�ش  ال�ف

ات ع�  وري إجراء تغي�ي ة إعادة المخططة المراحلقد �كون من ال�ف ا خالل ف�ت ور��  . فتتاحاال، وال �مكن استبعاد أن التشد�د قد �كون �ف
ي �جب النظر إ� 

ف االعتبار  التداب�ي التخف�ف �ف  . الواسعة النطاق االستخدام المحتمل لشهادات كورونا واالختبارات مع األخذ بعني
 

ي خطة إعادة اال الفئة   فتتاح التدر���
 

ي) (  1المرحلة     4المرحلة   3المرحلة   2المرحلة   الطور التحض�ي
ر�اض األطفال  

 SFOوالمدارس و 
 

 والتقي�مات المحل�ة. ع نموذج إشارة المرور  ا اتب
 

ع نموذج إشارة المرور والتقي�مات  ا اتب
 المحل�ة. 

 ع نموذج إشارة المرور والتقي�مات المحل�ة. ا اتب
 

ع نموذج إشارة المرور  ا اتب
 والتقي�مات المحل�ة. 

 
الجامعات وال�ل�ات  
الجامع�ة وال�ل�ات  

 المهن�ة 

ي الحرم الجام�ي مع �
 اتخاذ مكن التواجد �ف

قاعات  مكافحة العدوى. مشددة لإجراءات 
. �جب  ات مفتوحة لالستخداموالمكتب المطالعة

ات والتجمعات  ي تضم عددا  تجنب المحا�ف اليت
ا من الطالب  ي  کب�ی

، و�مكن إجراء التدر�س �ف
ة.   مجموعات صغ�ی

 

التدر�س مع الحضور  م��د من 
  م��د من إجراء  . الشخ�ي للطالب

 . �شكل منتظماالختبارات 
 
ومكان    �ن�ف ا الح سماءأ  ل� سج�

 . یالعدو  تتبعهم لتسه�ل جلوس

 م��د من التدر�س مع الحضور الشخ�ي للطالب.  
 

�ن ومكان جلوسهم لتسه�ل تتبع  أ �سج�ل  سماء الحا�ف
 العدوی. 

التداب�ی العامة لمكافحة العدوى  
  العامة

�ة   ال��اضة الجماه�ي
فیه�ة   والنشاطات ال�ت

�مكن لألطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن  
فيه�ة والمشاركة    20 ا ممارسة األ�شطة ال�ت عام�

 . الواحد  م�ت القاعدة �ستثيف هؤالء من فيها. 
 

ي األحداث الداخل�ة   10
أشخاص كحد أق� �ف

مع ذلك  ، ول�ن ثابتة بدون مقاعد مخصصة 
ي    50ما �صل إ�   �مکن أن �شارك

ا �ف شخص�
ف  ي تجمع مشاركنی تقل   األحداث ال��اض�ة اليت

ا  20أعمارهم عن    ومن نفس البلد�ة.  عام�
ي    100ح بمشارکة ما �صل إ�  م�س

شخص �ف
ي الداخل ح�ث �ج 

ي تنظم �ف لس كل  األحداث اليت
 فرد من الجمهور ع� مقاعد مخصصة ثابتة. 

�مكن لألطفال والشباب الذين تقل 
ي   20أعمارهم عن  

ا المشاركة �ف عام�
ي تجمع  شخص   100لغا�ة  األحداث اليت

ي   (معظمهم من األطفال والشباب) واليت
ي الداخل. �جب أال �شارك  تقام 
�ف

ي 
أ���  تضم  ةمنظم   أ�شطةالبالغون �ف

ا  20من   ي الداخل سواء شخص�
  و أ�ف

 الخارج. 
 

ي  �شجع الجمیع ع� ممارسة األ 
�شطة �ف

ي الداخل. 
 الهواء الطلق ول�س �ف

ا    20�مكن لألطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن  عام�
ي األحداث الداخل�ة والخارج�ة  

بغض النظر عن  المشاركة �ف
ي �ع�شون فیها  ةالبلد�  ف  اليت . يتم تقي�م عدد المشاركنی

 �شكل مستمر. المسم�ح بە 
 

ف   �شكل مستمر  ە المسم�ح ب ال�بار: يتم تقي�م عدد المشاركنی
 
ي الهواء الطلق  شجع�

ول�س  الجمیع ع� ممارسة األ�شطة �ف
ي 

 الداخل. �ف

األطفال والشباب الذين تقل  
ا: يتم تقي�م   20أعمارهم عن   عام�

ف  �شكل   المسم�ح بە  عدد المشاركنی
 . مستمر 

 
ف    ال�بار: يتم تقي�م عدد المشاركنی

 . �شكل مستمر المسم�ح بە 
 



ي الهواء الطلق، الحد األق� هو  
،  شخص  200�ف

مجموعات إذا كانوا   3شخص ×   200ول�ن 
ي أما�ن  

کانت  و  وثابتة  مخصصة �جلسون �ف
ف ال �ن ع� األقلمسافة بنی . إذا  المجموعات م�ت

ي بلد�ة أخرى،  یتدر�ون األطفال والشباب  کان
�ف

  ا الف��ق هم التنافس مع هذفس�كون ب�مكان
ي 

 . بذلك طالما سمحت حالة العدوى ال��ا�ف
�مكن لألطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن  

ا والذين �  20   نطوي ع� أ�شطة ال ت مارسونعام�
ي األحداث ، وثيق جسدي اتصال

ي  المشاركة �ف اليت
ي الهواء الطلق و 

ف من  تقام �ف ي تجمع مشاركنی اليت
�ث يتم استخدام ح  قل�منفس المنطقة أو اإل

.   اإلقل�م  ي
 كتقس�م جغرا�ف

ي األ�شطة الداخل�ة  ال يُ 
نصح ال�بار بالمشاركة �ف

ف ممارسة   ي الهواء الطلق، �مكن للبالغنی
المنظمة. �ف

المنظم إذا كان من الممكن الحفاظ ع�   در�ب الت
 . آمنة من اآلخ��نمسافة 

االختالط  
/المنازل   االاجتما�ي

 الخاصة

.  االختالط الحد من    الناس مدعوون االجتما�ي
ي الهواء الطلق وعدم  لتقاء لإل

أ��� من  استقبال �ف
 . وار ز  5

األ�ة  إذا كان جميع الضيوف ينتمون إ� نفس 
�ن أ��ب  ف�جوز أن �کون ، المع�ش�ة ،  عدد الحا�ف

الحفاظ ع�   �کون باإلمکانول�ن �جب أن 
�نمسافة  ف الحا�ف  . آمنة بنی

ي ر�اض األطفال والمدارس  
�مكن لألطفال �ف

ي   االبتدائ�ة الحصول ع� ز�ارات من
 األطفال �ف

 مجموعاتهم الخاصة. 
 

 ضيوف.  10ما �صل إ�  استقبال�مكن 
  �شأن المسافة نص�حة ال  اتباع�جب 
 . اآلمنة

ي الهواء   �شجع الجمیع ع� اإللتقاء
�ف

 الطلق. 
 

ا.  20ما �صل إ�  استقبال �مكن   ض�ف�
 �شأن المسافة اآلمنة.  نص�حة �جب اتباع ال 

ي الهواء الطلق. 
 �شجع الجمیع ع� اإللتقاء �ف

 
 . مستمر  �شکل تداب�ی التخف�ف من ال إجراء يتم تقي�م 

 
 
 

  التداب�ی العامة لمكافحة العدوى

ام  القطاع التجاري  ف ط االل�ت ب�جراءات  �مکن أن �ظل مفتوحا ��ش
 مكافحة العدوى 

 الخاصة بالقطاع.  معاي�ی الراجع 
 

ام  ف ط االل�ت �مکن أن �ظل مفتوحا ��ش
 ب�جراءات مكافحة العدوى 

 راجع المعاي�ی الخاصة بالقطاع. 
 

ام ب�جراءات مكافحة   ف ط االل�ت �مکن أن �ظل مفتوحا ��ش
 العدوى 

 بالقطاع. راجع المعاي�ی الخاصة 
 

 التداب�ی العامة لمكافحة العدوى 



المطاعم والحانات  
ومحالت تقد�م  

 المأ�والت 

و�ات ال�حول�ةسمح ب �ُ   الطعام مع تقد�م الم�ش
و�ات ال�حول�ة  توقفی  . فقط عند    تقد�م الم�ش

 . 22.00الساعة 
 أ�ضا.   القواعد �شمل األحداث

 

و�ات  و   دخول ال��ائن تقد�م الم�ش
ال  .  24.00  الساعة توقف ال�حول�ة ی 

و�ات الطعام طلبط �ت ش�  . مع الم�ش
متطلبات إجراءات مكافحة العدوى:  

  أقل من ال��ائن، عدد ال��ائن �سج�ل
ام بمتطلبو  ف ي اآلمنةالمسافة  اإلل�ت

، �ف
 . ع� حد سواء  الداخل والخارج 

 

و�ات ال�حول�ةيتم   . إلغاء حظر تقد�م الم�ش
العدوى: �سج�ل ال��ائن، عدد  متطلبات إجراءات مكافحة 

ي  
ام بمتطلب المسافة اآلمنة، خاصة �ف ف أقل من ال��ائن واإلل�ت

 الداخل. 
 

 مكافحة العدوى العامة لتداب�ی ال

ل ل�ل من لد�ه الفرصةالعمل من ال الح�اة العمل�ة  ف  . لذلك م�ف
 

ل ل�ل من لد�ه الفرصة   ف العمل من الم�ف
 مرن. ال تطبیق نظام الدوامو / أو لذلك 

 

ل ل�ل من لد�ه الفرصة لذلك و / أو تطبیق   ف العمل من الم�ف
 نظام الدوام المرن. 

 

ي ل�ل  
ل �شکل جزئئ ف العمل من الم�ف

من لد�ه الفرصة لذلك و / أو  
 تطبیق نظام الدوام المرن. 

 
 
 
 
 
 

 السفر الداخ�ي 
 

وري.   تجنب السفر الداخ�ي غ�ی ال�ف
(مملوك أو   الشال�ە الجب�ي �مكنك السفر إ� 

، ول�ن تجنب  استخدام مستأجر) أو فندق مح�ي
 وسائل النقل العام إن أمكن. 

 
ع� األشخاص الذين  كقاعدة عامة، �جب  

ي تطبق �سافرون إ� البلد�ات  إجراءات أقل  اليت
ي 

ي  �امة، اتباع التوص�ات المطبقة �ف البلد�ة اليت
 �ع�شون فيها. 

ي داخل البالد.  �مكن السفر 
 �ف

 
 

 التداب�ی العامة لمكافحة العدوى   باستمرار. يتم تقي�م تداب�ی مكافحة العدوى 

األحداث والفعال�ات  
 الخاصة

ي مكان عام   10ما �صل إ�  
ي الداخل �ف

أشخاص �ف
ي أما�ن مستأجرة / مستعارة. ما �صل إ� 

  20أو �ف
ي 

ا �ف  الهواء الطلق. فرد�
ي تجمع   �جب تأج�ل أو إلغاء األحداث اليت

ا من عدة بلد�ات.   أشخاص�
 
 

ي مكان عام أو   20ما �صل إ�  
ا �ف شخص�

ي  
ي أما�ن مستأجرة / مستعارة ، �ف

�ف
 الداخل والخارج. 

 
الهواء الطلق   �ستحسن تنظ�م األحداث

ي الداخل. 
 ول�س �ف

 
 

ي مكان عام   50ما �صل إ�  
ا �ف ي أما�ن مستأجرة /  شخص�

أو �ف
ي الداخل والخارج. 

 مستعارة، �ف
 

ي الداخل. 
 �ستحسن تنظ�م األحداث الهواء الطلق ول�س �ف

 
 

 سیتم تقی�مها باستمرار.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األحداث والفعال�ات  
 العامة

ي األحداث 10
ي  أشخاص كحد أق� �ف

ي تقام �ف   اليت
مع  ، ول�ن ثابتةالداخل بدون مقاعد مخصصة  

ي   50ما �صل إ�  �شاركذلك �مکن أن 
ا �ف شخص�

ف تقل   ي تجمع مشاركنی األحداث ال��اض�ة اليت
ا من نفس البلد�ة.  20أعمارهم عن    عام�

ي  شخص   100ما �صل إ�  سمح بمشارکة  �ُ 
�ف

ي األحداث 
ي تنظم �ف ح�ث �جلس كل   الداخل اليت

ي مقاعد مخصصة ثابتة. 
 فرد من الجمهور �ف

ي    200ما �صل إ�  سمح بمشارکة  �ُ 
شخص �ف

ي الهواء الطلق حداث األ 
ي تنظم �ف سمح  �ُ  ، ول�ن اليت

مجموعات إذا كانوا   3شخص ×   200  بمشارکة
ي أما�ن  

تم الحفاظ  ثابتة و  مخصصة �جلسون �ف
ف المجموعات.  ع�  �ن بنی  مسافة م�ت

ا كحد أق�    20سمح بمشارکة  �ُ  شخص�
ي األحداث

ي  �ف
ي تنظم �ف الداخل بدون  اليت

مع ذلك مقاعد مخصصة ثابتة، ول�ن 
  100ما �صل إ�   �مکن أن �شارك

ف   شخص ي تجمع مشاركنی ي األحداث اليت
�ف

ا من نفس    20تقل أعمارهم عن  عام�
 البلد�ة. 

  200ما �صل إ�  �مکن أن �شارك 
ي األحداث  شخص

ي  �ف
ي تنظم �ف   اليت

ح�ث �جلس كل فرد من   الداخل
ي مقاعد مخصصة ثابت

 ة. الجمهور �ف

 باستمرار.  سيتم تقي�مها 
 

ي الداخل. 
 �ستحسن تنظ�م األحداث الهواء الطلق ول�س �ف

 

 باستمرار.  سيتم النظر فيها 
 

السفر إ� الخارج و��  
و�ــــج   ال�ف

 .  السفر إ� الخارجال یو� ب
ور�ة للغا�ة  . �مكن الق�ام بالرحالت ال�ف

 

�مكن  ال یو� بالسفر إ� الخارج.  
ور�ة للغا�ة. ال  الق�ام بالرحالت ال�ف

 إ� البالد صارمة  تزال قيود الدخول
 لألجانب. 

  �فسح المجال لدخول البالد 
من  للمجموعات ذات األول��ة  

والسماح    بقصد العملمساف��ن ال
 . ع� نطاق أوسع  ل��ارات العائل�ةبا 

القادمون إ� البالد   الال یز   ، ول�نالسفر  السماح برحالت
ف ضعا خ  لحجر الص�ي واالختبار.  إلجراءات ا نی

مع السماح    ، ل�نإ� البالد قيود الدخول العمل باستمرار 
 بم��د من هجرة العمالة العاد�ة. 

 
  

ر�ما ال یزال من المناسب فرض  
، خاصة  إ� البالد قيود الدخول 

للمساف��ن من دول ثالثة. �جب  
ا أن  ي االعتبار  �أخع� المرء أ�ض�

ذ �ف
قد تكون هناك متطلبات للحجر  أنە

  ختبار الخص�ع لال الص�ي و 
للمساف��ن من مناطق معينة. �جب 
ي تنطبق ع�  ا تقي�م القواعد اليت أ�ض�

 . �شکل مستمر الدخول 
 

 



 

 


