 20أبريل/نيسان 2021

نظرة عامة على إجراءات الكورونا اعتباراً من  28أبريل/نيسان
بحلول نهاية أبريل/نيسان نتوقع أن نكون قد تجاوزنا ذروة عدد حاالت الدخول إلى المستشفيات الجديدة ،
ولذلك نتخذ بحذر الخطوة األولى من خطة االفتتاح في  28أبريل.
القواعد
األساسية

الغسل

المسافه

اغسل يديك كثيرً ا.
السعال والعطس في
مرفقك.

التدابير العامة
ال يوجد حظر تجول.
ارتد قناع الفم في األماكن التي يكون
ارتدائه فيها إجباريا ً.

اللقاءات
استقبل  2شخصين كحد أقصى في
اليوم في المنزل (باستثناء األطفال
حتى سن  12عاماً).
ال تذهب للزيارة أكثر من  1مرة في
اليوم.
في الخارج :المجموعة ال تزيد عن 2

شخصين على األكثر أو سكان نفس
المسكن.

النقل والسفر
السفر بالمواصالت العامة فقط من
أجل السفر الضروري.

.

ابق على مسافة  1,5متر
من اآلخرين.

االختبار

اعمل فوراً على إجراء
اختبار لك.

تفادى األمكان المزدحمة.

التسوق وشراء البقالة
المتاجر غير الضرورية مفتوحة
حتى الساعة  20.00مسا ًء

هل لديك شكاوي؟ ابق في
المنزل.

التعليم ورعاية األطفال
التعليم االبتدائي ورعاية األطفال
والرعاية خارج المدرسة مفتوحة.

المحالت التجارية الضرورية
ً
مفتوحة.

التعليم الثانوي العام والثانوي
المهني  MBOمفتوح بشروط.

ممنوع بيع الكحول بعد الساعة
 20.00مسا ًء.

التعليم العالي  HBOو  WOمفتوح
بشروط اعتباراً من  26أبريل/نيسان.

أماكن تقديم الطعام والشراب
والحفالت والمناسبات
التراس في الخارج مفتوح من
الساعة  12.00ظهراً حتى الساعة
 18.00مسا ًء بحد أقصى  2شخصين
أو أفراد مقيمين في مسكن واحد لكل
مائدة.
محالت تقديم الطعام والشراب في
الداخل مغلقة .الحضور لالستالم
وتوصيل الطلبات للمنزل ممكن.
األحداث والمناسبات محظورة.

الرياضة
في الداخل :المنشآت الرياضية
مغلقة .باستثناء دروس السباحة
لألطفال حتى سن  12عاما ً.
في الخارج :مسموح للجميع حتى
سن  17عاماً .وسماح محدود
اعتباراً من  18عاماً.

العمل
زاول العمل في المنزل إال إذا لم
يكن ذلك ممكنا ً.

ال تسافر للخارج حتى  15مايو/آيار.

األماكن المفتوحة للجمهور
بشكل عام
أماكن من ضمنها المتاحف ودور
السينما والمكتبات مغلقة.
= الخطوة  1من خطة االفتتاح

alleen samen krijgen we
corona onder controle

االستثناءات والشروط:
rijksoverheid.nl/coronavirus
أو اتصل برقم 08001351

