
اشتعل الفيروس مرة أخرى في بلجيكا لعدة أسابيع حتى النآ ، وهذا بكل ! حقيقة covid19 / الموجة الثانية من الكإليل

كإما تقدم الحكومات المحلية المختلفة قواعد . يوليو تشديد الجراءات 27قرر مجلس المن القومي يوم الثإنين . شدته

لذلك . وقد تم اتخاذ إجراءات أكإثر صرامة في مقاطعة أنتويرب. تتعلق بالتصالت الجتماعية وارتداء أقنعة الوجه

ننصح بشدة بعدم النشطة التي تتم في منطقة داخلية ، . تنصح اللجنة الدولية جمعياتها بالحذر الشديد في تنظيم النشطة

إذا كإنت ترغب في تنظيم النشطة في الهواء الطلق ، فيرجى إبلغا . على الرغم من أنها ليست محظورة في كإل مكانآ

ضضا الحكومة المحلية اتبعها عن . نفسك جيضدا بالقواعد المعمول بها في الحكومة الفلمنكية والفلمنكية ، ولكن بالتأكإيد أي

إذا كإنت في شك ، اسأل شخص اتصال!!! كإثب ، يمكن أنآ تكونآ الغرامات عالية وعليك أنآ تتحملها بنفسك   IC.

 

يوليو ، قد تتكونآ فقاعتك الجتماعية فقط  29من الربعاء : · يوليو 27هذه هي القواعد الرئيسية المتفق عليها يوم الثإنين 

ل يشمل هذا العدد . هذا للسابيع الربعة القادمة ولسرة بأكإملها ، لذلك لم يعد لكل فرد. من نفس الشخاص الخمسة

التجمعات غير المصحوبة مثل. · هؤلء الشخاص الخمسة هم أشخاص على رأس عائلتك. الطفال تحت سن الثانية عشرة

ينطبق هذا الحد ). سنة 12باستثناء الطفال تحت سن (أشخاص كإحد أقصى  10تجمعات السرة أو الصدقاء تقتصر على 

ضضا على حفلت الستقبال والمآدب ضرا على . · أي ضرا كإبي شخص كإحد أقصى في  100تقتصر الحداث التي تجذب جمهو

يوصى بشدة العمل عن بعد حيثما أمكن لتجنب الكثير من . شخص في الخارج ، مع ارتداء قناع إلزامي 200الداخل و 

أو بصحبة قاصر يعيش تحت نفس السقف أو شخص يحتاج إلى (يجب أنآ تقوم بالتسوق بمفردك . · التصال بين الزملء

ترقب الخبار حول الكإليل. دقيقة 30، بحد أقصى ) مساعدة :

/https://www.info-coronavirus.be/nl :تابع أخبار الكإليل على

ما هي الجراءات التي : بالضافة إلى إجراءات مجلس المن القومي ، تم اتخاذ إجراءات إضافية في مقاطعة أنتويرب

تطبق على كإامل إقليم مقاطعة أنتويرب؟ • يسري حظر التجول في المحافظة بمعنى أنآ الحياة الجتماعية العامة تتوقف ما

ضء و  11:30بين الساعة  ضء و  11:30يجب أنآ يكونآ الجميع في المنزل بين الساعة . صباحضا 6.00مسا ضحا ،  6.00مسا صبا

ضء 11المقاهي والمطاعم تغلق الساعة ...). للعمل ، المستشفى (باستثناء الرحلت اللزامة  في مقاطعة . أقنعة النف. • مسا

ضما ارتداء قناع الفم والنف في المجال العام وفي الماكإن التي ل يمكن فيها 12أنتويرب ، يتعين على كإل من تجاوزا سن  عا

في (ل يسري هذا اللتزام أثإناء تناول الطعام والشراب وفي المجال الخاص . متر 1.5ضمانآ المسافة المادية البالغة 

ضما ضمانآ المسافة المادية بين متر ونصف بين ). • المنزل في جميع المقاهي ومؤسسات تقديم الطعام ، يجب دائ

يجب الحتفاظ . التسجيل الفردي إلزامي. . المجموعات ، ما لم يتم فصل المجموعات عن بعضها البعض مع قسم مادي

في المطاعم والمقاهي ، تقتصر المجموعة على طاولة على . • أسابيع لتمكين تحقيقات التصال 4بهذه المعلومات لمدة 

نفس القواعد تنطبق على . • الحد القصى لعدد الشخاص الصارم أو على مجموعة تتكونآ من أفراد من نفس العائلة

أنت تذهب فقط إلى السوق أو فقط بصحبة ": تسوق ممتع"ل يوجد : السواق كإما هو الحال بالنسبة للمحلت التجارية

الكإشاك التي تم إنشاؤها كإمؤسسة . دقيقة 30الطفال القصر أو رفيقك عندما تكونآ بحاجة إلى المساعدة ، ول تزيد عن 

ضما. • تموين غير مسموح بها في السواق يحظر . • يصبح العمل عن بعد إجبارضيا ، إل عندما يكونآ ذلك مستحيضل تما

ضرا . 18الرياضة الجماعية ممنوعة للرياضيين فوق سن . التصال الرياضي الفردي مدينة أنتويرب(في المنطقة الكإثر تأثإ  ،

https://www.info-coronavirus.be/nl/


زافيندريخت ، ستابرويك ، كإابلين ، براسشات ، شوتين ، ويجنيجم ، فوميلجم ، رانست ، بويشوت ، بورسبيك ، 

. • يتم اتخاذ تدابير إضافية) ) مورتسيل ، هوف ، لينت ، كإونتيتش ، إديجيم ، أرتسيلر ، بوم ، نيل ، شيلوم ، هيمكسيم

يمكنك العثور على. أغلق جميع مراكإز اللياقة البدنية. • جميع الفعاليات والحفلت ممنوعة منعضا باتضا ، وقاعات الولئم مغلقة

 :أخبار حول كإورونا في مقاطعة أنتويرب على

https://www.cathyberx.be/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/cathy-

berx/nieuws/bijkoming- تدابير- antwerpse -isiscel.html  ضما جيدة كإل قواعد ذهنية يجب  5إنها دائ

ضما . • غسل اليدين وعدم إلقاء التحية أو تقبيلها: وهذا يعني. تظل قواعد النظافة ضرورية! • انتباه. وضعها في العتبار دائ

يجب عليك اتخاذ . • إذا لم يكن ذلك ممكضنا ، يجب أنآ تكونآ الغرفة جيدة التهوية. يفضل أنآ تتم النشطة في الخارج

ضصا في مجموعة المخاطر ستستمر قواعد المسافة في التطبيق ، باستثناء الشخاص . • احتياطات إضافية إذا رأيت أشخا

ضما 12من أسرتك الخاصة والشخاص الخمسة الموجودين في فقاعتك الممتدة والطفال دونآ سن  قد تكونآ على . • عا

تم إصلح هذه المجموعة ول تتغير. أشخاص 5اتصال أوثإق مع  .

 

 


