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يجب أن يتجنب الجميع التواجد في بيئات داخلية يوجد بها خطر حدوث االزدحام مثل المحالت التجارية والمراكز  •

 التجارية. يمكن عمل الزيارات الضرورية مثال لمحالت بيع المواد الغذائية والصيدليات . 

تجنب البيئات واألماكن التي يتواجد فيها عدد كبير من الناس في آن واحد. فّكر بالحلول البديلة للتمارين 

 رياضة والمسابح.الرياضية لكي تتجنب بهذه الطريقة االزدحام ثال في المنشآت الرياضية وصاالت ال

 

 

يجب على الجميع تجنب االختالط مع األشخاص اآلخرين غير الذين يسكنون معهم أو يقابلونهم كل  •

 أسبوع.

تجنب تدبير الحفالت أو المشاركة فيها وفي االحتفاليات األخرى الخاصة. إن مقابلة أشخاص غير 

 خطر انتشار العدوى.األشخاص الذين يسكن معهم المرء أو يقابلهم بانتظام يزيد من 

 

 

على الجميع تجنب السفر بوسائل النقل العام أو أي وسائل نقل أخرى. السفريات التي ال يمكن أن  •

 تتجنبها، مثال السفر إلى العمل أو المدرسة أو زيارات مراكز الرعاية يمكن تنفيذها دائما.
د لديه حل بديل من السفر بأمان. ساهم في تقليل االزدحام في حركو النقل العام بحيث يتمكن من ال يوج

 وأظهر االهتمام باآلخرين ودع اآلخرين يخرجون قبل أن تركب.حافظ على التباعد 

 

 

سنة عدم المشاركة في األنشطة الرياضية.  15ينصح جميع األشخاص الذين يزيد عمرهم عن  •

 يستثنى من ذلك فقط الرياضيين المحترفين والتالميذ في الثانويات الرياضية.

نصح جميع األشخاص بغض النظر عن الُعمر عدم القيام بتدبير أو المشاركة في المسابقات الرياضية ي

ومباريات الكؤوس التي يلتقي فيها كثير من الناس وحيث يكون السفر ضروريا. يستثنى من ذلك 

 الرياضيين المحترفين.

 

 

الوقت وأن يتم تكييف مواعيد على جميع األنشطة اتخاذ إجراءات لتقليل عدد الزائرين في نفس  •

 االفتتاح وأن تعرض حلول الكترونية بديلة.

ساهم في عدم حدوث االزدحام تجنب تنظيم األنشطة التي تؤدي إلى تجمع عدد كبير من الناس. بالنسبة 

وأماكن تقديم الطعام تسري القواعد المفروضة من قبل سلطة الصحة الشعبية والتوجيهات للمطاعم 

 وضع عالمات للمسافات بين الناس وإعادة تنظيم األثاث لتجنب االزدحام. العامة. يجب

 

 

يجب على رب العمل توفير الظروف المناسبة وحفز المستخدمين على العمل من المنزل عندما يكون  •

 ذلك ممكنا. يجب تجّنب سفريات العمل واللقاءات الجسدية.

المنزل. تجنب االجتماعات الشخصية التي يتجمع فيها عدد سّهل األمر على زمالء العمل لممارسة العمل في 

 كبير من الناس.
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العمومية للمشاركة في اللقاءات  فقط شخصا 50قرار مجلس المحافظة السماح لما ال يزيد عن 

 واالحتفاليات العامة في سكوني.

التوجهات العامة. يسري مفعول استعراضات الكونسرتو والعروض األخرى يمكن تنفذيها بشرط اتباع 

 نومفبر  30القرار إلى 

 )تشرين ثاني.
 


