التحذير املتعلق برسيان

برسيان املستوى الثاين العايل فيام يتعلق بانتشار
فريوس الكورونا
(وذلك اعتبارا من 2
ديسمرب  /كانون أول)

املحالت التجارية لبيع
البضائع
يتوجب عىل جميع األشخاص الذين يستطيعون
مامرسة عملهم من املنزل االستم رار بالقيام بهذا األم ر.

البارات والحانات
واملطاعم

ستفتح أبوابها.

الفعاليات الكربى
مثل الفعاليات الرياضية والعروض الرتفيهية الحية
واجتامعات األعامل التجارية فسيتم تقليل عدد األشخاص
الذين يحرضون هذه الفعاليات يف الهواء الطلق إىل  50%أو
السامح بتواجد  2000شخص (أيهام كان أقل) وسيتم تقليل
عدد األشخاص الذين يحرضون هذه الفعاليات يف املناطق
املغلقة اىل  50%أو السامح بتواجد  1000شخص (أيهام كان
أقل.

أماكن الرتفيه الداخلية
أو املغلقة

أماكن اإلقامة والفنادق
ستفتح أبوابها.

أماكن دور العبادة
ستفتح أبوابها ولكنها لن تستطيع التواصل مع أي شخص
موجود خارج فقاعة األرس وفقاعة الدعم.

سيتوجب استم رار إغالق الحانات والبارات إال اذا كانت تعمل
مبثابة املطاعم .وتستطيع أماكن الضيافة تقديم املرشوبات
الكحولية مع وجبات الطعام كبرية الحجم .ويتوجب عىل
أماكن الضيافة التوقف عن أخذ طلبات الطعام وال رشاب
من الزبائن يف متام الساعة  10مساءا  ،ويتوجب عىل أماكن
الضيافة إغالق أبوابها قبل حلول الساعة  11ليال.

ستفتح أبوابها.

أماكن الرعاية
الشخصية

البارات والحانات
واملطاعم

حفالت الزفاف
والجنازات
سيتم السامح بتواجد  15ضيف كحد أقىص يف حفالت الزفاف
الدينية وحفالت الزفاف لل رشاكات املدنية وحفالت استقبال
الزفاف ودور العزاء .وسيتم السامح بتواجد  30ضيف كحد
أقىص يف الجنازات.

ستفتح أبوابها

دور الرعاية السكنية
سيتوجب اتخاذ الرتتيبات الالزمة ملنع انتشار وباء فريوس
الكورونا  Covidداخل دور الرعاية  ،عىل سبيل املثال:
وجود الشاشات الحاجزة يف املكاتب بني املوظفني والعمالء،
وتخصيص مناطق خاصة إلنشاء حلقات الزيارات املنفصلة
 ،وإج راء الزيارات عرب النوافذ .وسيتم السامح فقط بإج راء
الزيارات يف الهواء الطلق فقط (واعتامدا عىل نتيجة االختبار
الرسيع  ،فسيتم بعد ذلك السامح بإج راء الزيارات داخل
املناطق املغلقة مبا يف ذلك إج راء التواصل داخل املناطق
املغلقة).

ال يسمح باختالط األرس املختلفة داخل املنازل أو
األماكن املغلقة (إال اذا كانت تشكل هذه األرس جزءا
من فقاعة الدعم) .ويسمح باختالط األشخاص خارج
املنازل واألماكن املغلقة ويف الهواء الطلق رشيطة عدم
تجاوز عددهم عن ستة أشخاص.

التعليم
سيستمر فتح أبواب م راكز رعاية األطفال يف السنوات املبكرة
من أعامرهم واملدارس والكليات والجامعات .وسيتم السامح
بتقديم خدمات رعاية األطفال واألنشطة األخرى الخاضعة
لإلرشاف واملتعلقة باألطفال وسيتم أيضا السامح بإنشاء
فقاعات التواصل املتعلقة بخدمة رعاية األطفال.

ستفتح أبوابها.

أماكن الرتفيه

االلتقاء مع األصدقاء
واألقارب

صفوف مامرسة التامرين
الرياضية وصفوف الرياضة
املنظمة لألشخاص البالغني
سيتم السامح مبامرستها يف الهواء الطلق  ،ولن يستم
السامح مبامرستها داخل املناطق املغلقة اذا كان سيؤدي
هذا األمر اىل وجود أي اختالط بني األشخاص من أرس
مختلفة .وسيتم السامح باستم رارية مامرسة األنشطة
املنظمة واملخصصة لنخبة الرياضيني واألشخاص الذين
تقل أعامرهم عن  18عاما واألشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة (املعاقني).

اإلقامة واملنامة خالل
سيتم السامح بها ضمن فقاعة األرسة أو فقاعة الدعم.

السفر
سيتوجب عليك تقليل عدد الرحالت أو التنقالت التي تقوم
بها باستخدام وسائل املواصالت قدر اإلمكان  ،ويعترب من
املستحسن مامرستك امليش أو ركوب الدراجة الهوائية يف
رحالتك وتنقالتك .ويرجى منك تفادي التنقل باستخدام
وسائل املواصالت العامة خالل األوقات املزدحمة وتفادي
استخدام الطرق املكتظة .تجنب تقاسم ركوب السيارات مع
األشخاص الذين ال يعتربوا جزءا من أرستك أو فقاعة دعمك.
وتفادى التنقل والذهاب خارج منطقة سكنك أو الدخول اىل
املناطق الواقعة تحت املستوى الثالث إال اذا دعت الرضورة
القصوى أي ألسباب تتعلق بالعمل أو التعليم .وسيتم
تطبيق املزيد من اإلعفاءات عىل هذا األم ر.

اذا كنت تعاين من أية أع راض تدل عىل إصابتك بفريوس الكورونا :

وملعرفة املساعدات التي تستطيع الحصول عليها ،

ارتفاع بدرجة الح رارة  ،السعال الجديد واملستمر  ،فقدان أو تغري حاسة الشم أو
التذوق  ،فريجى منك طلب الحصول عىل االختبار للتأكد فيام اذا كنت مصابا
بالفريوس بالفعل أم ال ،

فعىل سبيل املثال اذا كنت عاطال عن العمل وتحتاج الحصول عىل الطعام أو
تحتاج الحصول عىل الرعاية الالزمة بالنسبة لصحتك النفسية .فريجى منك
زيارة املوقع اإللكرتوين:

ويرجى منك البقاء داخل منزلك.

gov.uk/coronavirus

وللحصول عىل املزيد من املعلومات والتوجيهات التفصيلية ،
يرجى زيارة املوقع اإللكرتوينgov.uk/coronavirus :

