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 نوفمبر/كانون الثاني 27 ابتداء من المعتمدة التدابير

 المقدمة 
 

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: 

 

 

 نصائح من أجل فترة خريف وشتاء آمنة
 

 التلقيح.  خذ •

 متر بينك وبين اآلخرين  1,5حافظ على مسافة  •

 ارتد الكمامة  •

 قم بتهوية المكان جيدا: افتح النوافذ  •

 قم بالفحص الذاتي بانتظام •

ن من  سنة، أشخاص يعانو 65كن حريصا مع األشخاص ذوي مناعة ضعيفة. مثال: األشخاص الذين تفوق أعمارهم عن  •

 شخاص الذين هم أكثر عرضة لإلصابة بااللتهابات.مشاكل في القلب، الرئتين والكليتين وكذا األ

 

   (CST) الجواز الصحي ضد فيروس كورونا

 
 مثال  .الجواز الصحي ضد فيروس كورونافي بعض األماكن تحتاج  •

o  المقهى أو المطعم في 
o في مراكز الرياضة 
o  في  اشخص 100المغلقة أو  األماكنفي  اشخص 50أو الفعاليات التي يشارك فيها أكثر من  التجمعاتفي

 الهواء الطلق. 
 أنك يبين الجواز الصحي ضد فيروس كورونا  •

o  يوم على األقل  14أخذت كل جرعات اللقاح قبل 
o  يوم( 72أو لديك نتيجة سلبية لفحص الكوفيد )أقل من 
o  يوم( 180تتعدى مدة الشفاء منه أو أصبت حديثا بكورونا )ال 

 .CovidSafeBEأو عبر تطبيق  www.covidsafe.beعلى الموقع  جوازك الصحي ضد فيروس كوروناتجد  •

 

 الكمامات

 
 في األماكن العمومية. ا؟ في هذه الحالة يكون ارتداء الكمامة إجباريسنوات أو أكثر 10يبلغ عمرك هل  •

 مثال:
o في المحالت التجارية 
o في وسائل النقل العمومية 
o في مؤسسات الرعاية: مثال المستشفيات أو مراكز رعاية المسنين 
o لدى صالونات الحالقة وصالونات التجميل 
o  ،قاعات الرياضةفي قاعات المسرح، الحفالت الموسيقية، مراكز الرياضة... 
o في المكتبة العمومية 
o  أثناء المراسيم الدينية 
o أثناء الفعاليات العمومية، مثال مباريات رياضية أو حفالت موسيقية 
o  شخص في  100أو  في األماكن المغلقةشخصا  50في حفالت الزفاف أو مراسيم الجنازة بحضور أكثر من

 الهواء الطلق 
o في المقاهي والمطاعم 
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 العمل 
 

 . هذا أمر إلزامي عمل من البيتا •
o  اتفق بهذا الشأن مع رب العمل. إلى العمل يوما واحدا في األسبوعالذهاب تستطيع . 

 ملكمقر عالتزم بالقوانين المعتمدة في تحصل حينها على شهادة من رب العمل. ؟ ال تستطيع العمل من البيت •

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

 

 المحالت التجارية
 

 

  المحالت التجارية مفتوحة •

 هناك سوق أسبوعي. •

 ليال 11إلى غاية الساعة  يبقى المتجر الليلي مفتوحا •

 . مثال: مهنة العناية باألقدام )البديكور(، صالونات التجميل. مفتوحةصالونات الحالقة ومهن التماس األخرى الغير طبية  •

 ارتد الكمامة  •

 

 

 خدمة المطاعم والمقاهي 
 

 ليال 11إلى غاية الساعة  المقاهي والمطاعم مفتوحة •

o  تجده على الموقع الجواز الصحي ضد فيروس كورونايجب أن تحمل معك ،www.covidsafe.be   أو عبر

 CovidSafeBEالتطبيق 

o  خلع الكمامة.ارتد الكمامة. هل تجلس عند الطاولة؟ بإمكانك 

o  أشخاص  6تجلس في طاولة في صحبة ال تتعدى 

 

 التواصل االجتماعي

 
 في بيتك.  ااستقبال ضيوفتستطيع  •

o  خارج البيتيستحسن أن تقوم بذلك 

o  .قم بالفحص الذاتي قبل أن تدعو أشخاصا إلى بيتك. بإمكانك شراؤه لدى الصيدلية 

o  عددا كبيرا من األشخاص  تدعويستحسن أال 

 

 هل ستقيم حفلة خاصة؟ تنظم الحفلة في بيتك وليس في مكان آخر، مثال في قاعة حفالت •

 ة في موقع آخر غير البيت. التزم بهذه القوانين:يسمح بتنظيم حفل زفاف أو مراسيم جناز •

o  أشخاص 6تجلس على طاولة واحدة في صحبة ال تتعدى 

o  شخص في الهواء الطلق؟  100أو ماكن المغلقة شخص في األ 50هل عدد الحضور يتعدى 

 ارتد الكمامة  ▪

يجب أن يكون لديك الصحي ضد فيروس كورونا. تجد الجواز الصحي على الموقع   ▪

www.covidsafe.be  أو عن طريق التطبيقCovidSafeBE . 
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 الترفيه

 

 يسمح بتنظيم فعاليات أو عروض. مثال: المسرح، مباريات رياضية محترفة أو حفالت موسيقية: •

 يسمح بتنظيم المراسيم الدينية  •

 يسمح بممارسة الرياضة أينما شئت •
 

 ؟ الغير مسموح بهامور ما هي األ

 النوادي الليلية والمراقص مغلقة •

 

 انتبه: 

 هل ستذهب إلى فعالية عمومية أو نشاط معين مثال مباراة رياضية أو حفلة موسيقية؟ •
o  يتوجب عليك وضع الكمامة 

o  متر بينك وبين اآلخرين  1,5تحافظ على مسافة 

o  شخص في الهواء الطلق. ال يحتسب  100شخص كحد أقصى في األماكن المغلقة أو  50يسمح بحضور

من الحضور؟ يتوجب هنا حمل الجواز الصحي ضد فيروس كورونا. تجده  أكبراألطفال هنا. هل يتواجد عدد 

  CovidSafeBEأو عبر التطبيق  www.covidsafe.beعلى الموقع 

o  ؟ مكان مغلق تقام في  يتعلق األمر بفعاليةهل 

 .يجب أن تظل جالسا ▪

بوجود جمهور عدى اآلباء الذين  بالنسبة للمباريات الرياضية فال يسمح في القاعات المغلقة ▪

 يحضرون مباراة أطفالهم. 

 

 

 الحضانات والمدارس 
 

 الحضانات مفتوحة.  •

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

 
 الذهاب بلد أخر

 

 .االتحاد األوروبينصح بالسفر إلى خارج ي  ال  •

 المناطق:  ترمز إلىألوان  3هناك خارج بلجيكا؟ إلى هل أنت مضطر للسفر  •

 ال تسافر إليه.يستحسن أكبيرة لإلصابة بكورونا.  أحمر: منطقة أو بلد به خطورة ▪
 برتقالي: منطقة أو بلد به خطورة متوسطة لإلصابة بكورونا. يستحسن أال تسافر إليه. ▪
 أخضر: منطقة أو بلد حيث ال توجد به خطورة لإلصابة بكورونا. بإمكانك السفر إليه. ▪

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

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

 من خارج بلجيكاالعودة 

 ؟  خارج بلجيكاساعة  48ألكثر من  هل مكثت •

o  االستمارة على الموقعتمأل قبل عودتك إلى بلجيكا : 

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

o  برتقالي؟ ال يتوجب عليك في هذه الحالة أن تجري الفحص  عدت من منطقة ذات رمز أخضر أو هل

 أو أن تلتزم بالحجر الصحي.
o   هل عدت من منطقة من االتحاد األوروبي ذات رمز أحمر؟ 

؟ ال يتوجب عليك في هذه الحالة أن تجري  من كوفيد التعافيشهادة هل تحمل شهادة التلقيح أو  ▪

 الفحص أو أن تلتزم بالحجر الصحي.
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؟ يتعين عليك أن تجري الفحص في اليوم من كوفيد  التعافيشهادة هادة التلقيح أو ش ليست لديك ▪

 من عودتك من السفر.   واليوم السابعاألول 

 أيام.  10يتعين عليك االلتزام بالعزل الصحي لمدة ؟ أحد الفحصين إيجابيةهل نتيجة  ▪

 . سنة أن يقوموا بالفحص  12ال يتوجب على األطفال دون  ▪

o أحمر؟ االتحاد األوروبي ذات رمز  خارج هل عدت من منطقة 
 هل لديك شهادة التلقيح؟  ▪

قم بإجراء الفحص في اليوم األول أو الثاني عند عودتك. هل نتيجة فحصك سلبية؟ بإمكانك 

ال يتعين على األطفال  فحصك.عند استالمك نتيجة  في هذه الحالة الخروج من الحجر الصحي

 سنة إجراء الفحص. 12دون 

أيام.  10شهادة التلقيح؟ أنت مجبر في هذه الحالة االلتزام بالحجر الصحي لمدة  ليست لديك ▪

 تجري الفحص في اليوم األول واليوم السابع من عودتك.
 هنا أن تنهي الحجر الصحي.هل نتيجة فحصك لليوم السابع سلبية؟ تستطيع 

بعض الدول التي ال تنطبق عليها هذه القاعدة. ستجد قائمة بهذه الدول عبر هناك  ▪

 land-per-coronavirus.be/nl/kleurcodes-https://www.info/ الموقع:

o هل عدت من بلد ذات نسبة خطورة اإلصابة عالية؟ 

risico-coronavirus.be/nl/hoog-https://info-مة بهذه المناطق على الموقع تجد قائ ▪

landen/ 

 االتحاد األوروبي؟  خارجهل يتعلق األمر ببلد  ▪

 لجميع.على اأيام وهذا ينطبق  10يتوجب عليك االلتزام بالحجر الصحي لمدة  •

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

 

 هل يتعلق األمر ببلد من االتحاد األوروبي أو من منطقة شينغين؟  ▪

 ليس لديك بطاقة التلقيح؟ •
o بعد عودتك تقوم بإجراء الفحص في اليوم األول . 

 .الحجر الصحيتستطيع في هذه الحالة أن تنهي سلبية؟  هل نتيجة الفحص
 تقوم بإجراء الفحص مرة أخرة في اليوم السابع.

o  الصحي  بالعزلااللتزام هل نتيجة فحصك إيجابية؟ يتوجب عليك حينها

 أيام.  10لمدة 

o  :يورو إذا لم تلتزم بهذه القوانين. 250قد تحصل على مخالفة تصل إلى انتبه 

 

 ها. احتراميجب على الجميع  كلذل هذه التدابير مهمة للحفاظ على صحة الجميع

 من تفشي فيروس كورونا.  . معا للحدمساهمتكنشكرك على 
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