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سار بدءًا من 16 :ديسمبر/كانون األول 2020
ِ

األقارب

من منظور مرسوم كورونا

الدائرة األسرية األقرب
األزواج ،والزوجات ،وشركاء الحياة ،وشريكات
الحياة ،والشركاء والشريكات في عالقة تعايش غير
زوجية ،واألقارب من الدرجة األولى ،أي على
وجه الخصوص اآلباء واألجداد وآباء األجداد
واألبناء واألحفاد وأبناء األحفاد ،وكذلك األشقاء
وأبناء األشقاء ،وأفراد مساكنهم
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محاذير التشغيل والقيود
الخدمات



صالونات الحالقة والتجميل وعيادات التدليك وصالونات الوشم

التجارة



منافذ البيع بالتجزئة ،بما في ذلك مراكز التوزيع ومنافذ البيع في مراكز التسوق (باستثناء منافذ البيع لإلمداد
بالمواد الغذائية أو السلع أو الخدمات لالحتياجات اليومية – انظر العمود اآلخر)

قطاع الضيافة
 المطاعم وحانات الوجبات الخفيفة والمقاهي وحانات الشيشة والنوادي والمالهي الليلية،
وقت الفراغ
 دور السينما والحدائق الحيوانية وحدائق الحيوان ودور العرض والمعارض التجارية واألسواق الخاصة
والمتنزهات الترفيهية وما إلى ذلك ،والكازينوهات وأروقة التسلية وأكشاك قبول المراهنات
 عروض األنشطة الترفيهية والرياضية للهواة في المرافق الرياضية العامة والخاصة وفي نطاقها وصاالت
اللياقة البدنية وحمامات السباحة والمسابح الترفيهية والساونا والعيون الحرارية وكبائن التشمس االصطناعي
اإلقامات/السياحة
 المبيت السياحي في الفنادق وبيوت الضيافة وشقق العطالت ومرافق التخييم وما إلى ذلك ،والحافالت
السياحية ورحالت السفن والعربات
ليلة رأس السنة
 حظر التجمهر واالحتشاد
 حظر إشعال المفرقعات/األلعاب النارية
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مسموح

الخدمات
 الخدمات الطبية في مجال العالج الطبيعي ،والعالج الوظيفي ،وعالج النطق ،وطب األقدام أو
العناية بالقدمين ،باإلضافة إلى تقنيات وممارسات تقويم العظام
التجارة
 تجارة المواد الغذائية ،واألسواق األسبوعية ،ومحالت المزارع ،ومحالت المشروبات ،وخدمات
االستالم والتوصيل ،ومتاجر األغذية الصحية ،ومحالت مستلزمات الرضع ،والصيدليات ،ومخازن
المستلزمات الطبية ومخازن األدوية ،ومحالت البصريات واألجهزة السمعية ،ومحطات البنزين،
وورش السيارات والدراجات واإللكترونيات ،والبنوك ،ومكاتب البريد ،وصالونات التنظيف
والمغاسل ،وتجار التجزئة ألغذية الحيوانات األليفة واألعالف ،وتجارة المحروقات ووقود التدفئة،
وورش غسيل السيارات ،وتجار الجملة ،ومتاجر أدوات البناء للعمالء التجاريين
 طلب وتوريد أو تسليم دون لمس لكل المنتجات خارج المكاتب التجارية

قطاع الضيافة
 البيع خارج المطعم ،والتوصيالت واالستالمات لألغذية لتناولها في المنزل
 اإلمداد في البيوت والفنادق ومرافق اإليواء للضيوف من غير السياح وكذلك للسائقين المحترفين في
االستراحات/مواقف السيارات
اإلقامات
 للرحالت الرسمية والتجارية ولألغراض الضرورية مسمو ٌح بها
 استخدام شقة اإلجازات/بيت العطالت وكذلك التخييم الدائم

