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 الثانيكانون /ینایر 28 ابتداء من المعتمدة التدابیر
 المقدمة 

 
اتخذت الحكومة تدابیرا احترازیة لمحاربة تفشي فیروس كورونا. التزم بھذه التدابیر إذ بھذه الطریقة ستتفادى أن تصاب بالمرض  

 أو أن تمرر المرض إلى غیرك. من المحتمل أن تقوم الشرطة بتوقیفك للتحقق من التزامك بھذه التدابیر.  
 

 ترازیة أكثر صرامة. راجع الموقع اإللكتروني الرسمي للمدینة أو البلدیة. انتبھ: تعتمد بعض المدن والبلدیات تدابیرا اح
 
 

 الجدید؟ ما ھو 
 

 لیال.  12تبقى المقاھي والمطاعم مفتوحة إلى غایة الساعة   •
 یسمح بتنظیم األنشطة الجماعیة من جدید مثال مع نادي أو جمعیة  •
تفتح العدید من األنشطة المنظمة في القاعات المغلقة من جدید مثال حدائق المالھي في القاعات المغلقة، قاعات البولینغ،  •

 المسابح (مثال المزلجة...)  المرافق الترفیھیة من 
    في الجواز الصحي ضد فیروس كورونا  الجرعة المعززةمارس/آذار یتوجب علیك أن یكون لدیك رمز  1ابتداء من  •

 سنة.   18وینطبق ذلك على كل من تجاوز عمره 
 

   (CST) الجواز الصحي ضد فیروس كورونا
 

 مثال . كوروناالجواز الصحي ضد فیروس في بعض األماكن تحتاج  •
o  المقھى أو المطعم في 
o  في مراكز الریاضة 
o  في   ا شخص 100المغلقة أو   األماكنفي  ا شخص 50أو الفعالیات التي یشارك فیھا أكثر من  التجمعات في

 الھواء الطلق. 
 أنك یبین الجواز الصحي ضد فیروس كورونا  •

o   یوم على األقل  14أخذت كل جرعات اللقاح قبل 
o  یوم)  72سلبیة لفحص الكوفید (أقل من  أو لدیك نتیجة 
o   یوم)  180أو أصبت حدیثا بكورونا (ال تتعدى مدة الشفاء منھ 

 .CovidSafeBEأو عبر تطبیق  www.covidsafe.beعلى الموقع  جوازك الصحي ضد فیروس كوروناتجد  •
 

 الكمامات
 

 في األماكن العمومیة.  ا؟ في ھذه الحالة یكون ارتداء الكمامة إجباری رسنوات أو أكث  6یبلغ عمرك ھل  •
 مثال:

o  في المحالت التجاریة 
o  في وسائل النقل العمومیة 
o في مؤسسات الرعایة: مثال المستشفیات أو مراكز رعایة المسنین 
o لدى صالونات الحالقة وصالونات التجمیل 
o  ،قاعات الریاضة في قاعات المسرح، الحفالت الموسیقیة، مراكز الریاضة ... 
o  في المكتبة العمومیة 
o أثناء المراسیم الدینیة 
o  أثناء الفعالیات العمومیة، مثال مباریات ریاضیة أو حفالت موسیقیة 
o  الھواء الطلق 
o  في المقاھي والمطاعم 
o  في المدرسة 
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 العمل
 

 
 . ھذا أمر إلزامي عمل من البیتا •

o  مدیرك. اتفق بھذا الشأن مع إلى العمل یوما واحدا في األسبوعالذھاب تستطیع . 
 ملكمقر عالتزم بالقوانین المعتمدة في . مدیركتحصل حینھا على شھادة من ؟ ال تستطیع العمل من البیت •
 . من مدیركھل لدیك تساؤالت؟ تحصل على المزید من المعلومات  •

 
 المحالت التجاریة 

 
 

   المحالت التجاریة مفتوحة  •
o   سنة  13تذھب للتسوق في صحبة ال تزید عن شخصین. ال یشمل ھذا العدد األطفال دون 

 ھناك سوق أسبوعي.  •
 لیال  12إلى غایة الساعة  مفتوحایبقى المتجر اللیلي  •
 . مثال: مھنة العنایة باألقدام (البدیكور)، صالونات التجمیل. مفتوحةصالونات الحالقة ومھن التماس األخرى الغیر طبیة  •
 ارتد الكمامة   •

 
 

 خدمة المطاعم والمقاھي 
 

 لیال  12إلى غایة الساعة  المقاھي والمطاعم مفتوحة  •
o  تجده على الموقع حي ضد فیروس كوروناالجواز الصیجب أن تحمل معك ،www.covidsafe.be  أو عبر

 CovidSafeBEالتطبیق 
o  خلع الكمامة. ارتد الكمامة. ھل تجلس عند الطاولة؟ بإمكانك 
o  أشخاص.  6ال تتعدى صحبتھا طاولة   عندتجلس 

 
 التواصل االجتماعي 

 
 في بیتك.  ااستقبال ضیوفتستطیع  •

o  خارج البیت یستحسن أن تقوم بذلك 
o  .قم بالفحص الذاتي قبل أن تدعو أشخاصا إلى بیتك. بإمكانك شراؤه لدى الصیدلیة 
o عددا كبیرا من األشخاص  تدعو ال 

 
 

 الترفیھ 
 

 المسرح و الحفالت الموسیقیة. یسمح بتنظیم فعالیات أو عروض سواء في القاعات المغلقة أو الھواء الطلق. مثال:  •
 . مثال نادي أو جمعیة  المنظمة في إطارألنشطة ا یسمح بتنظیم •
 یسمح بتنظیم المراسیم الدینیة •

 
 ؟ مور الغیر مسموح بھاما ھي األ
 النوادي اللیلیة والمراقص مغلقة  •
 انتبھ:
 ھل ستذھب إلى فعالیة عمومیة تنظم في قاعة مغلقة؟  •

https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#nederlands---n%C3%A9erlandais---nl
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#frans---fran%C3%A7ais---fr
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#duits---allemand---de---deutsch
http://www.covidsafe.be/


Vertaling uit het Nederlands | Version en français | Deutsche Version 

 

    

o تبقى جالسا 
o  ترتدي الكمامة یجب أن 
o  متر بینك وبین اآلخرین 1,5تحافظ على مسافة 
o  شخص في األماكن المغلقة؟ یتوجب ھنا حمل الجواز الصحي ضد فیروس   50ھل یتعدى عدد الحضور

  CovidSafeBEأو عبر التطبیق www.covidsafe.beكورونا. تجده على الموقع 
 یتعلق األمر بفعالیة تقام في الھواء الطلق؟ ھل  •

  یجب أن ترتدي الكمامة 
  متر بینك وبین اآلخرین 1,5تحافظ على مسافة 
o  شخص في الھواء الطلق؟ یتوجب ھنا حمل الجواز الصحي ضد فیروس كورونا.   100ھل یتعدى عدد الحضور

  CovidSafeBEأو عبر التطبیق www.covidsafe.beتجده على الموقع  
 

 والمدارسالحضانات 
 

 الحضانات مفتوحة.   •
 یمكن لألطفال الذھاب إلى المدرسة. ستزودك المدرسة بالمزید من المعلومات حول ھذا األمر.  •

o   سنوات الكمامة  6یجب أن یرتدي األطفال ابتداء من 

 
 الذھاب بلد أخر 

 
 ال یُنصح بالسفر إلى خارج االتحاد األوروبي.  •
 ألوان ترمز إلى المناطق:  3ھل أنت مضطر للسفر إلى خارج بلجیكا؟ ھناك  •

 إلیھ.  أحمر: منطقة أو بلد بھ خطورة كبیرة لإلصابة بكورونا. یستحسن أال تسافر 
  .برتقالي: منطقة أو بلد بھ خطورة متوسطة لإلصابة بكورونا. یستحسن أال تسافر إلیھ 
  .أخضر: منطقة أو بلد حیث ال توجد بھ خطورة لإلصابة بكورونا. بإمكانك السفر إلیھ 
  :راجع الموقع اإللكترونيland/-per-coronavirus.be/kleurcodes-ttps://www.infoh   

 diplomatie.belgium.beراجع القوانین المعتمدة في البلد الذي ترید الذھاب إلیھ على الموقع  •

 من خارج بلجیكا العودة 

 ساعة خارج بلجیكا؟    48ھل مكثت ألكثر من  •
o  :تمأل قبل عودتك إلى بلجیكا االستمارة على الموقع 

 form-locator-passenger-health-coronavirus.be/nl/public-https://travel.info   . 
o   ھل عدت من منطقة ذات رمز أخضر أو برتقالي؟ ال یتوجب علیك في ھذه الحالة أن تجري الفحص

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

   ھل تحمل شھادة التلقیح أو شھادة التعافي من كوفید؟ ال یتوجب علیك في ھذه الحالة أن تجري
 الفحص أو أن تلتزم بالحجر الصحي. 

 ي الفحص في الیوم  لیست لدیك شھادة التلقیح أو شھادة التعافي من كوفید؟ یتعین علیك أن تجر
 األول والیوم السابع من عودتك من السفر.  

  أیام.  10ھل نتیجة أحد الفحصین إیجابیة؟ یتعین علیك االلتزام بالعزل الصحي لمدة 
  سنة أن یقوموا بالفحص.   12ال یتوجب على األطفال دون 

o   االتحاد األوروبي ذات رمز أحمر؟  خارج ھل عدت من منطقة 
  ح؟  ھل لدیك شھادة التلقی 

قم بإجراء الفحص في الیوم األول أو الثاني عند عودتك. ھل نتیجة فحصك سلبیة؟ بإمكانك 
عند استالمك نتیجة فحصك. ال یتعین على األطفال   في ھذه الحالة الخروج من الحجر الصحي

 سنة إجراء الفحص.   12دون 
  أیام.   10صحي لمدة  لیست لدیك شھادة التلقیح؟ أنت مجبر في ھذه الحالة االلتزام بالحجر ال

 تجري الفحص في الیوم األول والیوم السابع من عودتك. 
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 ھل نتیجة فحصك للیوم السابع سلبیة؟ تستطیع ھنا أن تنھي الحجر الصحي. 
   ھناك بعض الدول التي ال تنطبق علیھا ھذه القاعدة. ستجد قائمة بھذه الدول عبر

 land/-per-coronavirus.be/nl/kleurcodes-https://www.info الموقع:
o  ھل عدت من بلد ذات نسبة خطورة اإلصابة عالیة؟ 

  تجد قائمة بھذه المناطق على الموقع-risico-coronavirus.be/nl/hoog-https://info
landen/ 

  ھل یتعلق األمر ببلد خارج االتحاد األوروبي؟ 
 أیام وھذا ینطبق على الجمیع. 10یتوجب علیك االلتزام بالحجر الصحي لمدة   •
 ألول والیوم السابع بعد عودتك إلى بلجیكا.تقوم بإجراء الفحص في الیوم ا •

 
  ھل یتعلق األمر ببلد من االتحاد األوروبي أو من منطقة شینغین؟ 

 لیس لدیك بطاقة التلقیح؟ •
o   .تقوم بإجراء الفحص في الیوم األول بعد عودتك 

 ھل نتیجة الفحص سلبیة؟ تستطیع في ھذه الحالة أن تنھي الحجر الصحي. 
 أخرة في الیوم السابع.  تقوم بإجراء الفحص مرة

o   ھل نتیجة فحصك إیجابیة؟ یتوجب علیك حینھا االلتزام بالعزل الصحي
 أیام.  10لمدة 

o  یورو إذا لم تلتزم بھذه القوانین. 250انتبھ: قد تحصل على مخالفة تصل إلى 

 

 ھذه التدابیر مھمة للحفاظ على صحة الجمیع لذلك یجب على الجمیع احترامھا. 
 مساھمتك. معا للحد من تفشي فیروس كورونا. نشكرك على 
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