
غن ي بیر
 
 تنطبق اإلجراءات اآلتیة ف

ي  اإلجراءاتفيما يلي 
 
ي جديدة المحلية الالئحة الالواردة ف

 نوفمی   23تنطبق حت  والت 

غن   نوفمي   6بير

ي يتم 
ن أمور أخرى، إبقاء رياض األطفال والمدارس مفتوحة  تطبیقها إن اإلجراءات الصارمة الت  اآلن ستجعل من الممكن، من بير

ا عىل المدارس  رسي. وهذا ياألصفر  التحذیر  لحماية األطفال والشباب. اختار مجلس المدينة حت  اآلن الحفاظ عىل مستوى
ً
أيض

ي المدينة. 
ن
 لالنتقال إىل المستوى األحمر.  المتوسطة مستعدةالمدارس  ستکونإذا لزم األمر ،  االعدادیة )المتوسطة( ف

 

 عدد الذين يمكنهم أن یجتمعوا

ي  بمن فیهمأشخاص،  5إىل  10خفض عدد الذين يمكنهم حضور التجمعات واللقاءات الخاصة من ي   •
ن
أولئك الذين يعيشون ف

ل.  ن ُمنُهذەُالقاعدةُايُ المين ي ستثنی
ستثتن  بالمثل، و مًعا یعیشون أكير من خمسة أفراد  لدیها ألرس الت 

 
ي رياض اأفواج  ت

ن
ألطفال ف

 ال تشمل المادة األطفال الذین یعدون من أفراد عدة عوائل. األطفال والمدارس االبتدائية. 

ي األماكن العامة،مقاعد  لحضور يجب أن يكون ل •
ن
ي تقام ف

ي األحداث الت 
ن
مشاركا. هذا  20وال يسمح بحضور أكير من  ثابتة ف

ي تقام ينطبق عىل كل من األحداث الخاصة والعامة 
ي األماكن العامة. الت 

ن
ي الجنازات، وف

ن
ن  یجب أال ف  50يتجاوز عدد المشاركير

 شخصا. 

 

 

  اتعروض النشاط قلیصت

فیهیةالرياضة  أنشطة حظر ممارسةي   • ن لة یثقافالنشاطات الو  الي   عاًما.  20الذين تزيد أعمارهم عن لهواة للبالغير

غلق •
 
ي المخصصة لألنشطة المماثلة. ال  ت

هذە  شملتمراكز اللياقة البدنية والصاالت الرياضية وحمامات السباحة والمبانن

ي الفردي. ال المادة 
القاعات الرياضية وحمامات السباحة عىل التدريب المنظم ب ةالخاص المادةنطبق تالتدريب البدنن

ين المقدم التدريسعىل الشباب أو لألطفال و   . لألطفال والشباب دون سن العرسر

ُحداث مثل المباريات والبطوالت تنظیم األ عاًما، لكن  20يمكن إجراء تدريب لألطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن  •

 . لیس مسموحا بە وما شابه ذلك والمسابقات

غلق  •
 
 قاعات البنغو والمتاحف والمرافق المماثلة. ت

غلق  •
 
 ها. وتسليمباإلمکان استعارة المواد ، ولكن سيكون جلوسُفیهُاألنشطة والممارسة االمكتبات لت

 

ي 
 
 مراکز التسوقو  المحالتالتسوق ف

ي أكير مما  عدد يجب أن تضمن المتاجر ومراكز التسوق وما شابه ذلك عدم وجود 
ي المبانن

یسمح بالحفاظ عىل من األشخاص فن

ينمسافة  ن األشخاص مي  ي بير
إذا لزم األمر ، يجب أن و بناًء عىل حجم الغرفة.  المکان. يتم حساب العدد المسموح به من العمالء فن

ن يكون هناك حراس أم  للمتطلبات.  الزبائن  يتأكدون من امتثالنیير

 

 استخدام الکمامة إلزامیة

ط  ، يستمر ما یخص الکمامةفي • ي األماكن  الکمامةاستخدام العمل برسر
ي الداخل فن

ي وسائل النقل العام وفن
/ قناع الوجه فن

ن  مسافة مي  واحد قاعدة الحفاظ عىل العامة )المحالت التجارية ومراكز التسوق، وما إىل ذلك(، عند عدم مراعاة  بير

 للکمامة إلزامیا.  السائق وركاب التاكسي کل من . باإلضافة إىل ذلك، سيكون ارتداء  األشخاص

ي الحانا •
ها من  قاصفت والمطاعم والمقاهي والمفن وباتوغير  الکمامة، يجب استخدام محالت تقدیم األطعمة والمرسر

ي أنحاء 
ا.  المکانعند التحرك فن

ً
ا واحد ً ي تبلغ مي 

ام بمتطلبات المسافة الت  ن  وال يمكن االلي 

 
 

 والحانات مبکرا لمطاعماإغالق 
وباتقاصف يجب إغالق الحانات والمطاعم والمقاهي والم ي موعد ال يتجاو  ومحالت تقدیم األطعمة والمرسر

 ز الساعة األخرى فن
وبات عند الساعتوقف ی، و  22.00  عىل أماكن الوجبات الجاهزة. ە المادة طبق هذتن. ال 21.30 ة بیع المرسر

 
 
 



ل والمدارس العمل من  المی  
 

ل  العمل من • ن لأن یقادر عىل ألي شخص إلزامي المين ن  . عمل من المين

ي أبرمت معها  الحضور الشخصي إىلعىل المفروضة القيود العمل بستمر يس •
المؤسسات الصحية البلدية والمؤسسات الت 

 البلدية اتفاقية. 

ي الكليات والجامعاتا •
ن
 . إلزامي  لتدريس الرقمي ف

ي المدارس الثانوية. العمل ب •
ن
 المستوى األحمر ف

 
ن  7تطبق اللوائح اعتباًرا من السبت  ي البداية، سيتم تطبيق اللوائح حت  يوم االثنير

ن
. ف .  23نوفمي  عىل اللوائح کذلك نطبق تنوفمي 

غن. مدینة البلديات األخرى حول   بير
 

 
 تکون عل اتصال مباشر بهمقلص من عدد األشخاص الذین 

ي األسابيع القادمة
ن
ل ون علینا  يجب، ف ن ي المين

ن
كل نکون عىل اتصال مبارسر بهم. ویجب عىل  األشخاص الذين  عدد  من قلصأن نبق  ف

ا السفر  . المواصالت العامةاستخدام من يستطيع أن يتجنب 
ً
وري.  الداخىلي تجنب أيض ي  یتم استثناءغير الضن

رحالت العمل الت 
ي يمكن القيام بها 

فيه الت  ورية والرحالت إىل أماكن الي   دون االتصال باآلخرين.  تعتي  ضن
 

غن  ي بلدية بير
ن
ن ف ال تنطبق هذە التوصية  . يوًما القادمة 14 خالل الـننصح جميع األقارب بشدة بعدم زيارة سكان دور رعاية المسنير

ة من الحياة زیارة األقارب الذین همعىل  ي المرحلة األخير
 . فن

 
 


