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 مارس/آذار  7 ابتداء من المعتمدة التدابير

 
بهذه الطريقة ستتفادى أن تصاب بالمرض   إذ التزم بهذه التدابير لمحاربة تفشي فيروس كورونا.احترازية  ااتخذت الحكومة تدابير

  .بهذه التدابير بتوقيفك للتحقق من التزامكمن المحتمل أن تقوم الشرطة تمرر المرض إلى غيرك. أن أو 

 

 راجع الموقع اإللكتروني الرسمي للمدينة أو البلدية. .  أكثر صرامةاحترازية  االبلديات تدابيرالمدن وبعض   تعتمدانتبه: 

 

 ما هو الجديد؟
 

 :المعتمدة حالياالتدابير الوحيدة  هذه هي

الكمامة في القطار والترام والحافلة وفي مؤسسات الرعاية الصحية، مثل في المستشفى أو مركز رعاية  ترتدي دائما  •

 المسنين.

 احترم التدابير الخاصة بالسفر.  •

 
 

 الكمامات

 
 :أنت ملزم إذن بارتداء الكمامة؟ أو أكثر سنة 12 تبلغهل  •

 
o في وسائل النقل العمومية 
o مثال المستشفيات أو مراكز رعاية المسنين: الصحية في مؤسسات الرعاية 

 

 هل تتواجد في مكان مزدحم؟ يستحسن في هذه الحالة أن ترتدي الكمامة. •

 
 بلد أخر إلى الذهاب 

 

 المناطق: إلى ألوان مختلفة ترمز هناكخارج بلجيكا؟  إلى   ستسافرهل  •
 .)ها(ال تسافر إليهيستحسن أعن الوضع به)ها(. ال تتوفر معلومات : منطقة أو بلد رمادي ▪
 )ها(.حيث خطورة االصابة بكورونا فيه عالية. يستحسن أال تسافر إليه: منطقة أو بلد داكنأحمر  ▪
 )ها(. : منطقة أو بلد به خطورة متوسطة لإلصابة بكورونا. يستحسن أال تسافر إليهأو أحمر برتقالي ▪
 خطورة لإلصابة بكورونا. بإمكانك السفر إليه.أخضر: منطقة أو بلد حيث ال توجد به  ▪

   land/-per-coronavirus.be/kleurcodes-https://www.infoراجع الموقع اإللكتروني:  ▪

 diplomatie.belgium.beراجع القوانين المعتمدة في البلد الذي تريد الذهاب إليه على الموقع  •

 من بلد داخل االتحاد األوروبي إذا عدت 

 ؟  خارج بلجيكاساعة  48ألكثر من  هل مكثت

 تفيد هل لديك شهادة  •

o  يوم 14 ما ال يقل عنأنك حصلت على تلقيح كامل قبل. 

o ساعة(  72تجاوز تنا سلبية )لم أو كانت نتيجة فحص الكورو 

o  يوم من إصابتك(؟ 180أصبت مؤخرا بكورونا )لم تتجاوز أو 

 لن تحتاج هنا إلى إجراء فحص الكورونا وال أن تلتزم بالحجر الصحي.

ليس لديك شهادة؟ وهل أتيت من منطقة ذات رمز أحمر داكن أو رمادي؟ يتوجب عليك هنا أن تجري الفحص في اليوم  •

 وصولك.األول من 
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 إذا عدت من بلد خارج االتحاد األوروبي

 ساعة خارج بلجيكا؟   48هل مكثت ألكثر من 

 تمأل قبل عودتك إلى بلجيكا االستمارة على الموقع:  •

 form-locator-passenger-health-be/nl/publiccoronavirus.-https://travel.info  . 

 هل لديك شهادة تفيد  •

o  يوم. 14أنك حصلت على تلقيح كامل قبل ما ال يقل عن 

o  ساعة(  72أو كانت نتيجة فحص الكورونا سلبية )لم تتجاوز 

o  يوم من إصابتك(؟ 180أو أصبت مؤخرا بكورونا )لم تتجاوز 

 وال أن تلتزم بالحجر الصحي. لن تحتاج هنا إلى إجراء فحص الكورونا

ليس لديك شهادة؟ وهل أتيت من منطقة ذات رمز أحمر داكن أو رمادي؟ يتوجب عليك هنا أن تجري الفحص في اليوم  •

 األول من وصولك.

 من منطقة ذات رمز أخضر أو برتقالي؟  إذا عدت

 ذات نسبة خطورة اإلصابة عالية؟ منطقةهل عدت من 

 landen/-risico-coronavirus.be/nl/hoog-https://infoتجد قائمة بهذه المناطق على الموقع  •

 االتحاد األوروبي؟  خارجهل يتعلق األمر ببلد  •

o  لجميع.على اأيام وهذا ينطبق  10حي لمدة يتوجب عليك االلتزام بالحجر الص 

o .تقوم بإجراء الفحص في اليوم األول واليوم السابع بعد عودتك إلى بلجيكا 

 االتحاد األوروبي أو منطقة شينغين؟ داخلهل يتعلق األمر ببلد  •
o بعد عودتك تقوم بإجراء الفحص في اليوم األول ليس لديك بطاقة التلقيح؟ . 
o تقوم بإجراء الفحص مرة أخرة  .تستطيع في هذه الحالة أن تنهي الحجر الصحي؟ سلبية هل نتيجة الفحص

 في اليوم السابع.

o  أيام.  7الصحي لمدة  بالعزلااللتزام هل نتيجة فحصك إيجابية؟ يتوجب عليك حينها 

 

 هذه التدابير مهمة للحفاظ على صحة الجميع لذلك يجب على الجميع احترامها. 

 نشكرك على مساهمتك. معا للحد من تفشي فيروس كورونا. 
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