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من مسموح زيارتهم في العيد؟

بانوراما تقدم لكم
دليال مفصال حول
التقييدات املتعلقة
بفيروس الكورونا
ه��ل مسموح اق��ام��ة اع��راس ؟ ه��ل مسموح القيام ب��زي��ارات
عائلية ؟ من مسموح زيارتهم في العيد ؟ كم عدد األشخاص
املسموح لهم بالتجمع معا ؟ اليكم الدليل الكامل للمسموح
واملمنوع بعد التخفيفات التي صادقت عليها احلكومة ..
اخلروج من البيت  :مت إلغاء القيود املفروضة على مسافة
 100متر .ميكن الذهاب إلى أي مكان.
زي ��ارة أف ��راد العائلة ُ :يسمح ب��زي��ارة أف ��راد العائلة من
الدرجة األولىُ .يسمح بزيارة األجداد .
ال �ت��وص �ي��ات :ال حتتضن وال تقبل وال تلمس  -مفضل
احلفاظ على مسافة بينكم .سيتم نشر توصيات في هذا
ال �ش��أن .م��ن املستحسن أن حت��اف�ظ��وا ع�ل��ى مسافة ،دون
مصافحة  ،وارتداء كمامة .
الزيارات املنزلية :يجب عدم "اخللط" بني أكثر عائلتني
(افراد بيتني)  .ال يوجد تقييد حول عدد األشخاص في نفس
املكان ،طاملا أن احلديث يدور عن افراد بيتني فقط.
شخصا في األماكن
التجمعات ُ :يسمح بتجمع حتى 50
ً
املفتوحة .في  31مايو  -سيُسمح بتجمع  100شخص  ،في
 14يونيو  -إلغاء تقييدات التج ُمعات.
حفالت الزفاف  :حفالت الزفاف مسموحة بحضور حتى
 50شخصا .املراسم واملنصة بدون رقص.
املطاعم :مسموح فقط عن طريق استالم الطعام بدون اجللوس
لتناوله ( تيك -اوي) ممنوع اجللوس في املطاعم .ممنوع عمل
ال�ن��ادل�ين وال �ن��ادالت  -اي�ض��ا ف��ي ال�ف�ن��ادق .ص��در ق��رار رسمي
بالسماح بفتح املطاعم اعتبارا من يوم . 27.5.2020
احلدائق العامة  :مت إلغاء القيود املفروضة على التواجد
في احلدائق العامة  .استعمال مرافق اللياقة البدنية في
احلدائق مشروط بنصب الفتات من قبل السلطة احمللية فيما
يتعلق باحلاجة إلى احلفاظ على ُبعد ومنع التجمع.
يجب توضيح أنه ال يزال هناك قيود على استخدام االلعاب
املتواجدة في احلدائق العامة أو مناطق عامة أخرى.
ري��اض األطفال :فتحت ابوابها في  10مايو  ،إل��ى جانب
معظم دور احلضانة ورعاية االطفال  .لن ُيسمح ملشغلني
خارجيني بالوصول إل��ى ري��اض األط�ف��ال في ه��ذا الوقت ،
باستثناء املوظفني الدائمني .سيتم تقدمي الرعاية النهارية
في حضانات رعاية االطفال طوال األسبوع  ،خالل ساعات
العمل العادية ودون تناوب.
التعليم  :ع���ادت ري ��اض األط �ف��ال وامل � ��دارس إل��ى العمل
ف��ي ال �ب �ل��دات ذات م �ع��دالت اص��اب��ة منخفضة اب �ت��داء من
 17.5.2020باالضافة الى صفوف االول – الثالث و صفي
احل��ادي عشر والثاني عشر  ،والتعليم اخل��اص وري��اض
األطفال الذين كانوا قد عادوا للدراسة بشكل كامل في وقت
سابق.
العطلة الصيفية  :سيتعلم الطالب تسعة أيام خالل العطلة،
وبقية ايام شهري يوليو وأغسطس ستكون عطلة.
دورات لألطفال ،التعليم غير الرسمي وحركات الشباب:
ستكون مسموحة ابتداء من  31مايو.
مؤسسات التعليم العالي :ستعود للعمل ابتداء من  31مايو.
دور العبادة  :مسموح خلمسني شخص الصالة في مكان
واحد مع تقييدات.
شخصا (بدالً من .)10
حفالت الطهور  :مسموحة مبشاركة حتى ً 19
الرياضة :ميكنك العودة إلى النشاط الرياضي في أي مكان
 ولكن فقط في أزواج .كرة القدم  -غير مسموح بها.صاالت اللياقة البدنية  :افتتحت في .10.5.2020
البحر :يسمح بالرياضات البحرية  ،ومت افتتاح موسم
السباحة في ظل تقييدات.
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برك السباحة :من املقرر افتتاحها في نهاية الشهر .مت السماح بفتح برك سباحة
للرياضيني احملترفني واملسابح العالجية.
العالجات النفسية  :ممكنة ب��دون كمامة  ،شريطة أن تتم احملافظة على مسافة
ثالثة أمتار بني املعالج واملريض.
املجمعات ( كنيونات ) واألس��واق :افتتحت في  7مايوُ .يسمح لشخص واحد
بالدخول إلى كل  20مت ًرا مرب ًعا من مساحة املركز التجاري.
داخل املتاجر يسمح بتواجد شخص واحد لكل  15مت ًرا مرب ًعا  ،أو شخصان لكل
صندوق دفع في املتاجر التي مساحتها أقل من  100متر مربع  ،أو أربعة أشخاص
لصندوق دفع في املتاجر التي مساحتها اكبر من  100متر مربع .
كرة القدم  :توقع العودة للتدريبات مع حلول نهاية الشهر وحتى املوعد أقصاه منتصف يونيو.
املتاحف وصاالت العرض :افتتحت في  17مايو.
العروض :ستفتتح القاعات الثقافية في  14يونيو.
احملميات الطبيعية :مت فتح  20محمية طبيعية في  ، 5.5سيتم فتح  23محمية
طبيعية اخرى في  23مايو.
مت حتديد عدد زوار لهذه املواقع  ،ويجب التسجيل املسبق لزيارة احملميات عبر
اإلنترنت على موقع سلطة الطبيعة واحلدائق.
العائدون من اخلارجُ :يسمح للعائدين من اخلارج الذين يثبتون أنهم قادرون على
الدخول بشكل كامل وسليم في العزل املنزلي  -مثل في شقة مبفردها  ،أو في وحدة
سكنية منفصلة متا ًما عن افراد املنزل اآلخرين ُ -يسمح لهم بالبقاء في العزل في
منزلهم أو في مكان آخر مناسب حتت تصرفهم .باإلضافة إلى ذلك  ،ميكن ألي
شخص يتواجد بالعزل في فندق ويثبت قدرته على التواجد في عزل منزلي كما
يجب  ،ميكن ان يخرج من العزل في الفندق ويكمل فترة العزل في منزله.
سيتم توجيه العائدين من اخلارج الذين ال ميكنهم التواجد في العزل املنزلي في
بيوتهم إلى عزل في الفنادق على نفقة الدولة.
لن ُيسمح للعائدين من اخل��ارج بالتوجه الى بيوتهم بواسطة املواصالت العامة ،

باستثناء سيارات األجرة ووف ًقا للقواعد (استخدام الكمامات والسفر بنوافذ مفتوحة).
هذا لتجنب العدوى احملتملة بواسطة املواصالت العامة.
سيتم تغرمي الشخص الذي ال يلتزم بالعزل ،أو الذي يسافر في املواصالت العامة،
ويطلب منه إمت��ام ال�ع��زل ف��ي ف�ن��دق .ستقوم الشرطة بتشديد مراقبة العائدين من
اخلارج ،والتأكد من انهم يتواجدون في العزل املنزلي كما يجب .
حترير املخالفات  :أعادت مدينة تل أبيب حترير املخالفات في  6مايو  ،مبا في ذلك
مخالفات صف السيارات في املواقف.
سن  67وما فوق :ال يوجد حاليًا حظر محدد ملن تتراوح أعمارهم  67وما فوق.
ومع ذلك  ،هناك مسألة تقدير .االشخاص األكبر سنا معرضون للخطر  ،بالتأكيد
من يعانون من أمراض مزمنة .من الناحية القانونية  ،ميكنهم الذهاب إلى أي مكان
يريدون .مت الغاء التعليمات السابقة ملن هم في سن  67وما فوق  ،والتي مبوجبها ال
يستطيعون العودة إلى مكان عملهم إذا عملوا من املنزل خالل أيام اإلغالق .
استقبال اجلمهور ف��ي املكاتب احلكومية   :سيتم توضيح ه��ذه املسألة م��ن خالل
تعليمات جديدة سيتم نشرها الحقا.
السفر بالسيارة :التعليمات ال تزال نفسها  :مسموح سفر شخصني في السيارة
أو اف��راد نفس العائلة الذين يعيشون م ًعا  ،وفي حالة الطوارئ مسموح ألكثر من
شخصني ليسا من نفس األسرة التواجد في السيارة.
اجتماعات العمل :حتى ثمانية أشخاص في غرفة االجتماعات .هذه التعليمات تبقى دون تغيير.
عالجات االسنان  :مسموح بها .ومع ذلك  ،ال تزال عيادات اسمايل التابعة لكالليت مغلقة .
متى سيتم تشديد هذه التخفيفات وفرض قيود جديدة ؟
يشار الى ان تخفيف القيود مشروط باستمرار احلفاظ على معدالت منخفضة من
املرض  ،وفي حال تفشي الكورونا سيتم فرض تقييدات جديدة .
مؤشرات العادة التقييدات  :تسجيل  100مريض جديد في اليوم ليسوا في مراكز
التفشي (عائدون من اخلارج  ،دور رعاية املسنني  ،وبلدات "حمراء") او تضاعف
معدل اإلصابة كل  10أيام  ،او تشخيص  250مريضا في حالة خطيرة.
صورة عرض

