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التدابير المعتمدة ابتداء من  23مايو/أيار
اتخذت الحكومة تدابيرا احترازية لمحاربة تفشي فيروس كورونا .التزم بهذه التدابير إذ بهذه الطريقة ستتفادى أن تصاب بالمرض
أو أن تمرر المرض إلى غيرك.
تم إلغاء معظم التدابير من  23ماي/أيار .ما هي األمور التي الزالت سارية؟

الكما
•

هل تبلغ  12سنة أو أكثر؟ أنت ملزم إذن بارتداء الكمامة:
 oعند الطبيب أو في الصيدلية
 oفي المستشفى

•

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

الذهاب إلى بلد أخر
•

•

هل ستسافر إلى خارج بلجيكا؟ هناك ألوان مختلفة ترمز إلى المناطق:
▪ رمادي :منطقة أو بلد ال تتوفر معلومات عن الوضع به(ها) .يستحسن أال تسافر إليه(ها).
▪ أحمر داكن :منطقة أو بلد حيث خطورة االصابة بكورونا فيه عالية .يستحسن أال تسافر إليه(ها).
▪ برتقالي أو أحمر :منطقة أو بلد به خطورة متوسطة لإلصابة بكورونا .يستحسن أال تسافر إليه(ها).
▪ أخضر :منطقة أو بلد حيث ال توجد به خطورة لإلصابة بكورونا .بإمكانك السفر إليه.
▪ راجع الموقع اإللكترونيhttps://www.info-coronavirus.be/kleurcodes-per-land/ :
راجع القوانين المعتمدة في البلد الذي تريد الذهاب إليه على الموقع diplomatie.belgium.be

هل عدت من منطقة ذات نسبة خطورة اإلصابة عالية؟
• تجد قائمة بهذه المناطق على الموقع https://info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/
• هل يتعلق األمر ببلد خارج االتحاد األوروبي؟
 oيتوجب عليك االلتزام بالحجر الصحي لمدة  10أيام وهذا ينطبق على الجميع.
 oتقوم بإجراء الفحص في اليوم األول واليوم السابع بعد عودتك إلى بلجيكا.
• هل يتعلق األمر ببلد داخل االتحاد األوروبي أو منطقة شينغين؟
 oليس لديك بطاقة التلقيح؟ تقوم بإجراء الفحص في اليوم األول بعد عودتك.
 oهل نتيجة الفحص سلبية؟ تستطيع في هذه الحالة أن تنهي الحجر الصحي .تقوم بإجراء الفحص مرة أخرة
في اليوم السابع.
 oهل نتيجة فحصك إيجابية؟ يتوجب عليك حينها االلتزام بالعزل الصحي لمدة  7أيام.

هذه التدابير مهمة للحفاظ على صحة الجميع لذلك يجب على الجميع احترامها.
نشكرك على مساهمتك .معا للحد من تفشي فيروس كورونا.

