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التدابير المعتمدة ابتداء من  29أكتوبر/تشرين الثاني
المقدمة
اتخذت الحكومة تدابيرا احترازية لمحاربة تفشي فيروس كورونا .التزم بهذه التدابير إذ بهذه الطريقة ستتفادى أن تصاب بالمرض
أو أن تمرر المرض إلى غيرك .من المحتمل أن تقوم الشرطة بتوقيفك للتحقق من التزامك.
انتبه :تعتمد بعض المدن والبلديات تدابيرا احترازية أكثر صرامة .على سبيل المثال المدن التي لم يأخذ نسبة كافية من مواطنيها على
التلقيح ،مثال في بروكسل .راجع الموقع اإللكتروني الرسمي للمدينة أو البلدية.

نصائح من أجل فترة خريف وشتاء آمنة
•
•
•
•
•

من األفضل أن تأخذ التلقيح .كلما ارتفع عدد األشخاص الذين تم تلقيحهم كلما أصبح األمر ر
أكث أمانا لنا جميعا.
هل أنت مريض؟ الزم البيت وقم بإجراء الفحص.
هل كان لك احتكاك بشخص مصاب بكورونا؟ هل عدت من بلد أجنب؟ ز
ز
الصح.
والعزل
حجر
ال
بقواني
م
الث
ي
ي
قم بتهوية المكان جيدا :افتح النوافذ
كن حريصا مع األشخاص ذوي مناعة ضعيفة .مثال :األشخاص الذين تفوق أعمارهم عن  65سنة ،أشخاص يعانون من
والكليتي وكذا األشخاص الذين هم ر
ز
مشاكل زف القلب ،الر ز
أكث عرضة لإلصابة بااللتهابات.
ئتي
ي

بطاقة أمان من الكوفيد ()CST
•

•

•

سوف تحتاج ابتداء من  1نوفمث/كانون األول بطاقة األمان من الكوفيد ز يف بعض األماكن.
مثال
 oالمقىه أو المطعم
 oز يف مراكز الرياضة
 oز يف النوادي الليلية أو ز يف الفعاليات الكثى
ز
تبي بطاقة األمان من الكوفيد أنك
 oأخذت كل جرعات اللقاح قبل  14يوم عىل األقل
 oأو لديك نتيجة سلبية لفحص الكوفيد (أقل من  72يوم)
 oأو أصبت حديثا بكورونا (ال تتعدى مدة الشفاء منه  180يوم)
تجد بطاقة األمان من الكوفيد الخاصة بك عىل الموقع  www.covidsafe.beأو عث تطبيق .CovidSafeBE

الكمامات
•

هل يتعدى عمرك  12سنة؟ ز يف هذه الحالة يكون ارتداء الكمامة إجباريا ز يف األماكن العمومية.
مثال:
ز
 oيف المحالت التجارية
 oز يف وسائل النقل العمومية
ز
المسني
 oز يف مؤسسات الرعاية :مثال المستشفيات أو مراكز رعاية
 oز يف قاعات المرسح ،الحفالت الموسيقية ،مراكز الرياضة... ،
 oز يف المكتبة العمومية
 oأثناء المراسيم الدينية

العمل
•
•

يستحسن أن تعمل من البيت
هل ستذهب إلى العمل؟ التزم بالقوانين المعتمدة في عملك
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•

هل لديك تساؤالت؟ تحصل على المزيد من المعلومات من رب عملك.

المحالت التجارية
•
•
•
•
•

المحالت التجارية مفتوحة
هناك سوق أسبوعي.
يبقى المتجر الليلي مفتوحا.
صالونات الحالقة ومهن التماس األخرى الغير طبية مفتوحة .مثال :مهنة العناية باألقدام (البديكور) ،صالونات التجميل.
ارتد الكمامة حيثما يستوجب ذلك.

خدمة المطاعم والمقاهي
•

•

المقاهي والمطاعم مفتوحة.
يجب أن تحمل معك بطاقة األمان من الكوفيد ،تجدها على الموقع www.covidsafe.beأو عبر التطبيق
CovidSafeBE

الترفيه
•
•
•
•
•
•

يسمح باستقبال أشخاص في البيت.
يسمح بتنظيم فعاليات أو عروض .مثال :المسرح ،مباريات رياضية محترفة أو حفالت موسيقية:
يسمح باألنشطة المنظمة ،مثال نادي أو جمعية.
يسمح بتنظيم المراسيم الدينية
يسمح بممارسة الرياضة أينما شئت
النوادي الليلية والمراقص مفتوحة

•

في بعض األماكن يستوجب وضع الكمامة .مثال :في المكتبة العمومية ،قاعة المسرح ،الحفالت الراقصة ،مراكز
الرياضة...،
في بعض األماكن ستضطر أن تحمل بطاقة األمان من الكوفيد معك .مثال :في الفعاليات الكبرى ،في النوادي الليلية
ومراكز الرياضة.
 oتجدها على الموقع  www.covidsafe.beأو عبر التطبيق CovidSafeBE
 oهل يتوجب عليك إظهار بطاقة األماكن من الكوفيد؟ في هذه الحالة لن تحتاج إلى وضع الكمامة

انتبه:
•

الحضانات والمدارس
•
•

الحضانات مفتوحة.
يمكن لألطفال الذهاب إلى المدرسة .ستزودك المدرسة بالمزيد من المعلومات حول هذا األمر.

الذهاب إلى مدينة أخرى أو بلد أخر
•
•

األوروب.
ال ُينصح بالسفر إىل خارج االتحاد
ي
هل أنت مضطر للسفر إىل خارج بلجيكا؟ هناك  3ألوان ترمز إىل المناطق:
• أحمر :منطقة أو بلد به خطورة كبثة لإلصابة بكورونا .يستحسن أال تسافر إليه.
برتقاىل :منطقة أو بلد به خطورة متوسطة لإلصابة بكورونا .يستحسن أال تسافر إليه.
•
ي
ز
• أخض :منطقة أو بلد حيث ال توجد به خطورة لإلصابة بكورونا .بإمكانك السفر إليه.
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•

ز
وب/https://www.info-coronavirus.be/kleurcodes-per-land :
• راجع الموقع زاإللكث ي
ز
القواني المعتمدة يف البلد الذي تريد الذهاب إليه عىل الموقع diplomatie.belgium.be
راجع

العودة من خارج بلجيكا
•
•

هل مكثت ر
ألكث من  48ساعة خارج بلجيكا؟
تمأل قبل عودتك إىل بلجيكا االستمارة عىل الموقع:
. https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
ز
تقاىل؟ ال يتوجب عليك ز يف هذه الحالة أن تجري الفحص
هل عدت من منطقة ذات رمز أخض أو بر ي
أو أن ز
الصح.
تلثم بالحجر
ي
األوروب ذات رمز أحمر؟
هل عدت من منطقة من االتحاد
ي
ز
التعاف من كوفيد؟ ال يتوجب عليك ز يف هذه الحالة أن
شهادة
أو
التلقيح
• هل تحمل شهادة
ي
ز
الصح.
تجري الفحص أو أن تلثم بالحجر
• ليست لديك شهادة التلقيح أو شهادة ي ز
ز
يتعي عليك أن تجري الفحص ز يف
التعاف من كوفيد؟
ي
اليوم األول واليوم السابع من عودتك من السفر.
ز
ز
ز
الصح لمدة  10أيام.
االلثام بالعزل
يتعي عليك
الفحصي إيجابية؟
• هل نتيجة أحد
ي
• ال يتوجب عىل األطفال دون  12سنة أن يقوموا بالفحص.
األوروب ذات رمز أحمر؟
هل عدت من منطقة خارج االتحاد
ي
• هل لديك شهادة التلقيح؟
قم بإجراء الفحص زف اليوم األول أو ز
الثاب عند عودتك .هل نتيجة فحصك سلبية؟ بإمكانك
ي
ي
الصح عند استالمك نتيجة فحصك .قم مرة أخرى
ز يف هذه الحالة الخروج من الحجر
ي
ز
الفحصي إيجابية؟ أنت ز يف هذه الحالة
بإجراء الفحص ز يف اليوم السابع .هل نتيجة أحد
ز
ز
يتعي عىل األطفال دون  12سنة إجراء
الصح لمدة  10أيام .ال
بااللثام بالعزل
مجث
ي
الفحص.
ز
الصح لمدة 10
االلثام بالحجر
ليست لديك شهادة التلقيح؟ أنت مجث ز يف هذه الحالة
ي
أيام .تجري الفحص ز يف اليوم األول واليوم السابع من عودتك.
الصح.
تنىه الحجر
هل نتيجة فحصك لليوم السابع سلبية؟ تستطيع هنا أن ي
ي
الب ال تنطبق عليها هذه القاعدة .ستجد قائمة بهذه الدول عث
هناك بعض الدول ي
الموقع/https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land:
هل عدت من بلد ذات نسبة خطورة اإلصابة عالية؟
• تجد قائمة بهذه المناطق عىل الموقع https://info-coronavirus.be/nl/hoog-
/risico-landen
األوروب؟
• هل يتعلق األمر ببلد خارج االتحاد
ي
ز
الصح لمدة  10أيام وهذا ينطبق عىل الجميع.
بالحجر
االلثام
• يتوجب عليك
ي
ز
• تقوم بإجراء الفحص يف اليوم األول واليوم السابع بعد عودتك إىل بلجيكا.

•

ز
شينغي؟
األوروب أو من منطقة
هل يتعلق األمر ببلد من االتحاد
ي
• ليس لديك بطاقة التلقيح؟
• تقوم بإجراء الفحص ز يف اليوم األول بعد عودتك.
ز
تنىه الحجر
هل نتيجة الفحص سلبية؟ تستطيع يف هذه الحالة أن ي
الصح.
ي
تقوم بإجراء الفحص مرة أخرة ز يف اليوم السابع.
ز
الصح
االلثام بالعزل
هل نتيجة فحصك إيجابية؟ يتوجب عليك حينها
ي
لمدة  10أيام.
انتبه :قد تحصل عىل مخالفة تصل إىل  250يورو إذا لم ز
ز
القواني.
تلثم بهذه

•
•

•

•

•
•

•
•
•

هذه التدابير مهمة للحفاظ على صحة الجميع لذلك يجب على الجميع أن يلتزم بها.
نشكرك على تعاونك معنا لنحد من تفشي فيروس كورونا.

