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ا من  التداب�ي   . 2021آذار/مارس  2المحل�ة المطبقة اعتبار�

 
 ر�اض األطفال والمدارس 

ي المستوى األصفر.  •
 ال تزال ر�اض األطفال والمدارس االبتدائ�ة �ض

ي  تکونالمدارس المتوسطة  •
 مارس.  12المستوى األحمر حىت يوم الجمعة  �ض

ي المستوى األحمر حىت إشعار آخر.  •
 التعل�م الثانوي �ظل �ض

ون�ة.  •  للحصول ع� اإلرشادات المحل�ة الخاصة بالمدارس، ُ�طلب من أول�اء األمور مراجعة مواقع المدارس اإلل��ت
 

 ارتداء ال�مامة 
مسافة م�ت واحد من اآلخ��ن. ال ينطبق ع� داخل األما�ن العامة إذا لم �كن من الممكن الحفاظ  �جب ارتداء ال�مامة •

ا.  12هذا ع� األطفال دون سن   عام�
 

ي المسا�ن الخاصة
 حظر استقبال أ��� من خمسة ضيوف �ض

ي التالم�ذ المجموعة من نفس : إذا كان جميع الضيوف من روضة أطفال واحدة أو اتستثناءاال  •
تدائ�ة، ع� إلبدرسة ام�ض

ي سب�ل المثال 
 حفلة ع�د م�الد. �ض

 
 األحداث والفعال�ات 

ي ذلك التجمعات الدين�ة، ول�ن مع بعض االستثناءات: 
 ال �جوز إقامة الفعال�ات واألحداث، بما �ض

 ح�ث یتم اتباع القواعد الوطن�ة. ومراس�م تودیع المویت الجنازات والمآتم  •
. األعراس والتعم�د وطقوس  • ض  مماثلة دون حضور المتفرجني
 هنا تجد تع��ف الفعال�ة أو الحدث •

 
 المطاعم والحانات

 . الطلبات الخارج�ة، باستثناء أن تب�ت مغلقةالمطاعم والحانات  ع��جب  •
الء الذين �قضون الل�ل.  • ض ي الفنادق تقد�م الطعام لل�ض

 �مكن للمطاعم �ض
 

 �ز الل�اقة البدن�ةا مر 
 . إعادة التأه�ل المقدمة �شكل فرديأ�شطة مرا�ز الل�اقة البدن�ة مغلقة، باستثناء  •

 
فيه�ة لألطفال والشبابال�شطة األ   �ت

فيه�ة لألطفال والشباب الذين تقل  •  . سنة تتبع التوص�ات الوطن�ة 20أعمارهم عن األ�شطة ال�ت
ي تقام �شکل األحداث  •  غ�ي مسم�ح بها.  فرديالىت

 
 دن المال�ي الداخل�ة، قاعات البنغو، قاعات األلعاب، المالعب، صاالت البولينج أو ما شابه ذلكم

 �جب أن تب�ت هذە األما�ن مغلقة. 
 

 ةصح�ات المنتجعالسباحة و ات الحمام
هات المائ�ة والمنتجعات الصح�ة مغلقة باستثناء: حمامات  ض  السباحة والمن�ت

ي المدرسة  20السباحة المدرس�ة لمن تقل أعمارهم عن  •
ا ، ودروس السباحة والتدر�ب ع� السباحة لألطفال �ض عام�

 . ض فني ض المح�ت  االبتدائ�ة أو أقل، والسباحة لل��اضيني

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/EPiServer/CMS/Content/aktuelt/2021/hva-er-et-arrangement,,12826/?epieditmode=False


ة مع منظم. إعادة التأه�ل والتدر�ب المقدمان �شكل فردي  • ي مجموعات صغ�ي
 أو �ض

 

فيه�ة لل�بار  األ�شطة ال��اض�ة وال�ت
ي الداخل ال ُ�سمح بتنظ�م أ�شطة ر�اض�ة أو أ�شطة ترفيه�ة  •

ض فوق �ض ي الهواء  20للبالغني
ا. ُ�سمح بالتدر�ب المنظم �ض عام�

ة أشخاص  ض  سافة م�ت واحد ع� األقلومع الحفاظ ع� مالطلق، بحد أق� ع�ش ض المشارکني  . بني
 

 لجميع السكان:  

ي الح�اة اليوم�ةللحد من عدد األشخاص الذین تکون ع� اتصال وثیق معهم،  •
 . قابل أقل عدد ممكن من األشخاص �ض

 ن كل شخص تقابله. ممسافة م�ت واحد ع� األقل  حافظ ع� •
�ل تطبيق  • ض  ع� هاتفك.  Smittestoppقم بت�ض
ل ا • ض  حيثما أمكن ذلك. عمل من الم�ض
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