تفش وباء مرض
بسبب كارثة
ي

Corona

المتاجر من  17,03,2020لغاية ؟؟؟
يجب إغالق جميع المطاعم بالكامل ،يمكنك أخذ الطعام معك اىل ز ز
المنل فقط  ،او عن طريق خدمة توصيل المنازل.
ً
ز
الت تستخدم يوميا مؤمنه المتاجر التالية يسمح لها
الفنادق وشقق المصطافي مقفلة أيضا  .المواد الغذائية واألشياء ي
ر
ر
بالعمل أيضا ايام األحد  .متاجر المواد الغذائية  .األسواق األسبوعية  .مكان الشاء والتوصيل مثل المطعم  .متاجر شاء
ز
مستحضات التنظيف ز ز
ر
المن يىل والتجميل واالستحمام
المشوبات  .الصيدليات  .متاجر للمستلزمات الطبية  .متاجر رشاء
ز
 (waschsalons ) .محطات الوقود ز
النيد  .مكاتب التنظيفات .محالت تغسيل المالبس Drogorien .
البنين  .مكاتب ر
رشكات البناء.
متاجر بيع المأكوالت للحيوانات األليفة
جميع المتاجر األخرى متاجر بيع الجملة
يجب ان تقفل
يجب ان تخضع المتاجر المفتوحة لشوط صارمه .يجب ان تكون قواعد نظافة واضحة .وحد من الزائرين.
وتدابي لتجنب قوائم
ر
االنتظار امام المتاجر .يسمح لهذه المتاجر ان تفتح األحد حظر االتصال باألشخاص اآلخرين ساري المفعول من ٢٠٢٠/٠٣/٢٣
لغاية؟؟؟
ز
المواطني تقليل االتصال باألشخاص من غن األشة اىل الحد
 -١مطلوب من
ز
األدن
 -٢زف الحياة العامة وحيثما أمكن احتفظ بمسافة ال تقل عن  ١،٥٠من ونصف بينك ز
وبي اآلخرين .وهزا ال ينطبق عىل األشخاص الزين
ي
تقيم معهم مثال العائلة
 -٣يسمح بقضاء الوقت ز يف األماكن العامة بمفردك ومع شخص اخر ،او مع أفراد اشتك اللزين يقيمون معك ز يف نفس المندل
 -٤الطريق اىل العمل .والرعاية الطارئة .والمشاركة زف االجتماعات  .والمواعيد ز
الضورية ،واالمتحانات ،ومساعدة اآلخرين ،وممارسة
ي
الرياضة زف الهواء الطلق ،واألنشطة ز
الضورية األخرى التزال ممكنه بالطبع
ي
ز
ز
ز
وف الشقق والمرافق الخاصة غن مقبولة نظرا للوضع الخطن يف بلدنا
 -٥المجموعات واألشخاص الذين يحتفلون يف األماكن العامة ي
 .غن مقبول عىل اإلطالق
يجب مراقبة األشخاص الذين ينتهكون قيود االتصال من قبل ر
ز
الفاعلي
الشطة والسلطات التنظيمية ومعاقبة

 -٦المطاعم ستقفل ،ممكن اخز الوجبات اىل ز ز
المنل او تطلب من المطاعم خدمة التوصيالت

 -٧رشكات الخدمات ز يف مجال العناية الشخصية مشل الحالق وأستوديوهات التجميل والتدليك،
وأستوديوهات الوشم ر
وشكات مماشله تقفل ،الن القرب الجسدي زضوري ز يف هذا المجال ،أما
العالجات الطبية فتبق ممكنه
ز
ر
ز
للموظفي
الت لديها حركة زوار عامه ،من المهم االمتثال للوائح النظافة وتنفيذ تدابن وقائية فعاله
 -٨يف جميع الشكات وخاصه تلك ي
والزوار

 -٩هذه التدابن يجب ان تكون صالحه لمدة
ز
أسبوعي عىل األقل هزه التدابن ربما لغاية -٠٤-٢٠
 ٢٠٢٠التمديد ممكن

