
 تعدیالت في التدابیر اإلقلیمیة 
 

مراجعة شاملة لمستویات التدابیر اإلقلیمیة بمدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة  قامت
بعض التعدیالت البسیطة. وتدعم الحكومة ھذه التوصیة. تدخل معظم التعدیالت  إجراء  ویقترحان 

مایو / أیار.   3المقترحة حیز التنفیذ اعتباراً من لیلة االثنین الموافق   
 

(مستوى التدابیر اإلقلیمیة األكثر   Aالتغییرات المؤقتة في مستوى التدابیر أبریل / نیسان إجراء بعض  15تم بتاریخ 
 تمدید ھذه التغییرات بشكل دائم.   اآلن صرامة). یتم

 مایو / أیار:  3التالیة اعتباراً من یوم االثنین الموافق  عدیالتالتب العمل باإلضافة إلى ذلك، قررت الحكومة
 
 : A ،B ،Cكل مستویات التدابیر الثالثة  تشمل   عدیالتت

مستویات  شموال ب م،  بموجب القانون التمھیدي وقانون االندماج دراسةتعلیم الكبار، بما في ذلك الیعد قطاع لم  •
 فإن األمر متروك للبلدیات في أن تقرر بنفسھا التدابیر التي یجب تطبیقھا.  . وبالتالي، التدابیر

فیھا  التي ال یمكن الحفاظ  وضاعفي األلم یعد من الممكن استخدام واقي الوجھ من قبل الموظفین كبدیل للكمامة  •
 . بشكل كافٍ  قٍ أن تأثیر واقي الوجھ غیر موثّ   إلىالسبب في ذلك یرجع على مسافة آمنة من الزوار. و

 
 :  Bر یمستوى التداب

مجموعات صغیرة تصل إلى  ضمنیُسمح بالتدریس االعتیادي في الجامعات والكلیات الجامعیة والمعاھد المھنیة  •
 أشخاص.  10

 یمكن فتح األسواق الخارجیة المؤقتة. •
أقصى. یسري ھذا   شخصاً كحدٍ  50تحدید عدد األشخاص الذین یمكنھم حضور الجنازات ومراسم الدفن إلى  •

 مایو / أیار.   10التعدیل اعتباراً من منتصف لیلة االثنین الموافق 
 

 : Cمستوى التدابیر 
 یُسمح بعروض السباحة لسكان البلدیة.   •

 
 مزید من المعلومات حول التدابیر اإلقلیمیة:  

عندما یكون من الضروري تنفیذ التدابیر بشكل  قد تقرر الحكومة التدابیر التي یجب تنفیذھا في البلدیة والبلدیات المحیطة 
 سریع ومنسق لمواجھة انتشار العدوى.

خطورة حالة التفشي. وھناك ثالثة مستویات   درجة  ویعتمد مستوى التدابیر الذي یجري إقراره في البلدیات على مدى
(مستوى تدابیر   B) ومستوى التدابیر التدابیر األكثر صرامة(مستوى  Aوھي مستوى التدابیر  ،للتدابیر یمكن االستعانة بھا

 نسبیاً).   صارم(مستوى تدابیر  C) ومستوى التدابیر صارم
 



 المستویات المختلفة تجد ھنا نظرة عامة حول التدابیر التي تنطبق في 
 


	تعديلات في التدابير الإقليمية

