
تمتد لمدة سالتي  2 المرحلة - المستجد كورونا فيروس حالة تطور حولبعض المستجدات  وڤا نقدممانت في"سيبرومي إنيا" كخدمة

 .ماي 4 من إبتداءاأسبوعين  

 
 سيكون حيث ،الفيروس معتعايش الجميع  مرحلة تبدأس واآلن الوباء، انتشار احتواء في نجحنا اآلن حتى تقديمها تم التي التضحيات ظلبف     

ال  بسعر للبيعستعرض ) كّماماتالك:   الشخصية الحماية معدات واستخدام( واحد متر األقل على) األمان مسافات على الحفاظ األهم من
 .لليدين عقمةم محاليل و/أو  استعمال واحدالقفازات ذات و( يورو 0.50 عن يزيد

 
 للكّمامة. المستمر االستخدام مع تتوافق ال التي اإلعاقة أشكال من يعانون الذين واألشخاص السادسة سن دون لألطفال إلزامية ليستكمامة ال  
 
 .إلزاميأمر  العام النقل فيكّمامة ال استخدام  
 
شراء المواد ) والضرورياتالصّحة  ،بالعمل تتعلق ألسباب الجهة نفس فيالتنقل  ممكنمن ال يكونس(: واجبا التصريح الذاتي يبقى) تّنقلال  

 (. الهاتف وتعبئة األدوية ية،الغدائ
 
 منسيبقى .ومع هذا  قصيرة لمّدة مّرات قليلة و لكن ،واألحفادوالد واأل واألشقاء واألعمام واألجداد اآلباء :األقارب بزيارات أيًضا يُسمح  

. جماعة األطعمة تناول أو لمّدة طويلة األقاربا منزل في اإلقامة يحظر كما الحماية أجهزة واستخدام األمان مسافة على الحفاظ الضروري
 .األصدقاء زيارة قطعا ممنوعسيبقى 

 
 سيكون.  التجمعات لتجنب منظمةال المداخل على الحفاظ ، كما سيتمّ القانونية المسافة مراعاة مع العامة الحدائق إلىالسماح بالولوج  سيتم  

 مع والمشي األطفال معالتجول يسمح ا ، كم( متر 2) المسافة المسموح بهابشرط ترك  رديةالف حركيةطة الاألنشب القيام أيًضا الممكن من

 .الذاتي باالكتفاء يتمتعون ال األشخاص الذين
 
 .العائلة طبيب وإبالغ المنزل في البقاءعليهم  يجب التنفسي الجهازفي  وأعراض درجة 37.5 فوق بالحّمى شعرونيذين األشخاص ال  

 
 الوجبة تؤكل أن يجب، الحجز طريق عن السريع التوصيل خدمة عرضب المطاعمأنشطة  ستقوم المنازل إلىطلبات توصيل الباإلظافة إلى   

 (. بجانبهو ال  طعمليس بداخل المالمهم ) المكتب في أو المنزل في
 
 .معلقة الدينية االتاالحتف تظل  
 
 طلب أجلت من المقابال إلى الذهاب أيًضا الممكن من سيكون، تجارة الجملةو ، البناءالتصنيع تستأنف معامل ماي 4 منإبتداءا : العمل  

 . التوظيف
 
 يما 18 فمن مريحة، الجديدة اإلصابات حول البيانات كانت إذا ، الجائحة لمعدل تقييم بمثابة ماي 18 إلى 4 من يناألسبوع سيكون  

 .التجميل ومراكزمحالت الحالقة ،المطاعم، المقاهي يونيو 1 فيو المكتبات،، المتاحف تقسيطبال البيع أنشطة ستفتح

 
 ابم تجداتشرح المسب سيقوم الذي ،بالشخص المكلف الهاتف طريق عن االتصالجو المر أخرىإلى معلومات الحاجة  أو شكفي حالة ال  

 .في ملئهوالمساعدة  الجديد للتّصريحالنمودج  يخص


