حكومة صاحبة الجاللة :فيروس كورونا ( :)COVID-19ما يجب عليك
القيام به
اإلجراء األكثر أهمية الذي يمكن أن نتخذه جميعًا  ،في مكافحة فيروس كورونا  ،هو البقاء في المنزل من أجل
حماية الخدمة الصحية الوطنية وإنقاذ األرواح.
عندما نقلل اتصاالتنا اليومية مع األشخاص اآلخرين  ،سنقلل من انتشار العدوى .هذا هو السبب في قيام
الحكومة اآلن ( 23مارس  )2020بإدخال  3إجراءات جديدة.
 .1إلزام األشخاص بالبقاء في المنزل  ،باستثناء أغراض محدودة للغاية
 .2إغالق المحالت غير الضرورية والساحات االجتماعية
 .3إيقاف التجمعات علنا ً ألكثر من شخصين
يجب على كل مواطن االمتثال لهذه االجراءات الجديدة .ستُمنح السلطات المعنية  ،بما في ذلك الشرطة ،
السلطات لتطبيقها  -بما في ذلك من خالل تطبيق الغرامات وتفريق التجمعات.
هذه االجراءات فعالة على الفور .ستنظر الحكومة مرة أخرى في هذه اإلجراءات في غضون  3أسابيع ،
وتقللها إذا أثبتت األدلة أن ذلك ممكن

 .1البقاء في المنزل
يجب عليك مغادرة المنزل لسبب واحد من  4أسباب:
• التسوق للحصول على الضروريات األساسية  ،مثل الطعام والدواء  ،و يجب أن تكون الزيارات قليلة
بقدر اإلمكان
• شكل واحد من التمارين في اليوم  ،على سبيل المثال الركض أو المشي أو ركوب الدراجة  -بمفردك
أو مع أفراد أسرتك (المقيمين معك بالمنزل)
• اي احتياجات طبية  ،أو لتوفير الرعاية أو لمساعدة شخص ضعيف (معرض للخطر)
• السفر من وإلى العمل  ،ولكن فقط اذا كان القيام بالعمل من المنزل غير ممكن على اإلطالق
هذه األسباب األربعة هي استثناءات  -حتى عند القيام بهذه األنشطة  ،يجب أن تقلل من الوقت الذي تقضيه
خارج المنزل وتضمن أنك بعيدًا مترين عن اي فرد بالخارج ليس من افراد اسرتك المقيمين معك بالمنزل.
يجب أن يتبع الجميع هذه االجراءات .تتوفر نصيحة منفصلة لألفراد أو األسر المعزولة  ،ولألكثر ضعفا ً
(وعرضه للخطر)الذين يحتاجون إلى الحماية.
إذا كنت تعمل في قطاع حرج موضح في هذا الدليل  ،أو تم تحديد طفلك على أنه ضعيف (معرض
للخطر)  ،يمكنك االستمرار في ارسال أطفالك إلى المدرسة.

 .2إغالق المحالت غير الضرورية واألماكن العامة
في األسبوع الماضي  ،أمرت الحكومة بإغالق بعض الشركات  -بما في ذلك الحانات ودور السينما والمسارح.
تقوم الحكومة اآلن بتوسيع هذه المتطلبات ليشمل مجموعة أخرى من الشركات وأماكن أخرى  ،بما في ذلك:
• جميع متاجر البيع بالتجزئة غير الضرورية  -سيشمل ذلك متاجر المالبس واإللكترونيات ؛ صالونات الشعر
والتجميل واألظافر .واألسواق الخارجية والداخلية  ،باستثناء أسواق المواد الغذائية
• المكتبات والمراكز االجتماعية ومراكز الشباب
• الوسائل الترفيهية الداخلية والخارجية مثل صاالت البولينغ واألروقة ومرافق اللعب اللينة
• األماكن العامة داخل الحدائق العامة مثل ساحات اللعب والمالعب الرياضية والصاالت الرياضية الخارجية
• أماكن العبادة باستثناء الجنازات التي تحضرها االسر المباشرة
• الفنادق وبيوت الشباب والفندق الشامل اإلقامة والفطور والمعسكرات ومواقف القوافل(الكرافانات) ودور
اإلقامة لالستخدام التجاري  /الترفيهي (باستثناء المقيمين الدائمين والعاملين الرئيسيين)

.3وقف التجمعات العامة
للتأكد من أن الناس يقيمون في المنزل وبعيدين عن بعضهم البعض  ،فإن الحكومة أيضا توقف جميع التجمعات
العامة ألكثر من شخصين.

هناك استثناءان فقط لهذه القاعدة:
• حيث يكون التجمع لمجموعة من األشخاص الذين يعيشون معًا  -وهذا يعني أنه يمكن للوالد  ،على سبيل
المثال  ،اصطحاب أطفاله إلى المتاجر إذا لم يتمكن من تركهم في المنزل
• حيث يكون التجمع ضروريًا ألغراض العمل  -ولكن يجب أن يحاول العاملين تقليل جميع االجتماعات
والتجمعات األخرى في مكان العمل

باإلضافة إلى ذلك  ،توقف الحكومة المناسبات االجتماعية  ،بما في ذلك حفالت الزفاف والتعميد واالحتفاالت
الدينية األخرى .سوف يستثني من هذا الجنازات التي يمكن أن تحضرها االسرة المباشرة.

تقديم هذه اإلجراءات الجديدة
ستقلل هذه اإلجراءات من اتصاالتنا اليومية مع اآلخرين .فهي جزء حيوي من جهودنا لتقليل معدل انتقال
فيروس الكورونا.

يتم توجيه كل مواطن لالمتثال لهذه اإلجراءات الجديدة.
لذلك ستضمن الحكومة أن تتمتع الشرطة وغيرها من السلطات المختصة بتنفيذ هذه االجراءات ،بما في ذلك من
خالل الغرامات وتفريق التجمعات التي ال يمتثل ويستجيب لها الناس.
عتبارا من  23مارس  ،وعندها سوف تعيد الحكومة النظر اليهم
سوف تستمر في البداية لمدة ثالثة أسابيع ا
ً
مرة أخرى وتقللهم إذا أظهرت األدلة أن ذلك ممكن.

