
 Covid 19 القوانین المحلیة المتعلقة بـ

 

  11/2020/ 11المركزیة بتاریخ   Øvre Eiker بلدیة  تم إتخاذ القرر من قِبَل لجنة

  :استخدام وسائل النقل العام )1

استخدام وسائل النقل العام خالل ساعة الذروة وتجنب الخروج  خالل حركة   المواطنون  تجنبی  بأن یُوصى 
على جمیع الركاب توخي الحذر والتأكد من   استخدام وسائل النقل العامفي حالة  یجب ولكن المرور الكثیفة.

 .اتباع القوانین والتوصیات المحلیة بشأن مكافحة العدوى وإیالء اھتمام خاص للمسافرین المرافقین

یجب على الركاب في وسائل النقل العام استخدام قناع الوجھ و ھذا ینطبق أیضاً على المتواجدین داخل   
عاًما ، أو على األشخاص الذین   12ال ینطبق إلزام استخدام قناع الوجھ على األطفال دون سن . كما المحطة

 .ال یمكنھم استخدام قناع الوجھ ألسباب صحیة أو ألسباب أخرى مھمة

  :الحاناتمطاعم و المقاھي وال  )2

إدارة المكان  ب قوممفتوحة إذا كانت ت  Øvre Eiker في بلدیة الحانات المقاھي وو  یمكن أن تبقى المطاعم 
بشأن تدابیر    470رقم   2020مارس/آذار لعام  27  الصادرة بتاریخ قًا للقوانین المتبعة  بطریقة مسؤولة وف

 .أ  14مكافحة العدوى بسبب تفشي كورونا § 

كما و    4الفصل  المشروبات الروحیة مساًء وفقًا لقانون   10الساعة  عند  المشروبات الروحیة  یُمنَع تقدیم 
  .دقیقة من ذلك الوقت 30یجب التوقف عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكحول التي تم تقدیمھا بعد 

أن تستقبل الزبائن  بعد الساعة    روحیة التي تقدم المشروبات ال الحانات المقاھي و و اعم یُمنع على المط
 .مساءً  9.30

ھا الزبائن،  التي یتواجد فییجب أن یرتدي موظفي المطاعم والمقاھي أقنعة الوجھ عندما یكونون في المناطق 
  بینھم وبین  ناع الوجھ عندما ال یتمكنون من اإلبقاء على مسافة متٍر واحٍد كما یجب على الزبائن استخدام ق

 .، إال عند المرور باآلخرین بسرعة نفس البیت في معھم ین یسكنون ذال األشخاص  ما عدااآلخرین 

ع إجراءات مكافحة العدوى التي ال تتب  الحاناتو أ المقاھي  أو ئ إغالق تلك المطاعم یمكن لسلطات الطوار
المقاھي   وة الثالثة. كما یجب على المطاعم الفقر  1- 4ھذا القانون ، راجع قانون مكافحة العدوى §  وبنود

 .یوًما ثم حذفھا بعد ھذه المدة 14واالحتفاظ  بھذه المعلومات لمدة   زبائنجمیع ال بیانات والحانات تسجیل 

 ھاالستخدام اإلجباري لقناع الوج  )3   



عندما یكون من المستحیل الحفاظ على مسافة متر واحد بینك وبین األشخاص اآلخرین ، یجب استخدام قناع  
الوجھ في المحالت التجاریة واألماكن العامة ومراكز التسوق والمطاعم والمقاھي ودور العبادة  ومراكز  

 . الوجھ  لیس إجباریاً لمن یمارسون الریاضةاألنشطة الثقافیة والریاضیة والترفیھیة. ولكن ارتداء قناع  

من ھذه الالئحة وذلك في المطاعم /   2و  1یجب على األشخاص استخدام قناع الوجھ كما ورد في الفقرتین   
  .المقاھي التي تقدم المشروبات الكحولیة وفي وسائل النقل العام

ق بالموظفین في األماكن التي یستحیل فیھا  االلتزام باستخدام قناع الوجھ كما ورد في الفقرة األولى یتعل 
الحفاظ على مسافة متر واحد بینھم وبین من المراجعین (انظر الفقرة األولى) ھذا ال یتعلق بالموظفین الذین  

یعملون في األماكن التي تم فیھا اتخاذ تدابیر السالمة األخرى مثل استخدام درع الوجھ ، أو حیث توجد  
 . )معھد الصحة العامة( FHI وفقًا لتوصیاتجدران فاصلة وغیر ذلك  

ال ینطبق إلزام ارتداء أقنعة الوجھ   وداء قناع الوجھ في سیارة األجرة.یجب على كّلٍ من السائق والركاب ارت
عاًما ، أوعلى األشخاص الذین لدیھم مشاكل صحیة  أو أسباب أخرى   12 من ھم  دون سنعلى األطفال 

 ). معھد الصحة العامة( FHI . طبقاً لتوصیات تمنعھم من استخدام قناع الوجھ

 الحجر الصحي  )4

الحالیة في جمیع األوقات. و    محلیةاتباع اللوائح ال   Øvre Eiker یتوجب على المقیمین والزوار في بلدیة
 .أن تسھل اإلجراءات من أجل العنایة بالمقیمین في الحجر الصحي ماكن االقامةأ یتعین على  

 االجتماعات   و العمل عن بعد     )5

بطریقة    یجب على أصحاب العمل التأكد من أن الموظفین یعملون من المنزل طالما یمكنھم القیام بذلك 
  في المؤسسة  موظفیھم.  كما یجب أن یكون أصحاب العمل قادرین على توثیق  أنھ  قد تم إعالم عملیة

أماكن العمل ومباديء اإلجراءات المحلیة على بكیفیة تنفیذ ذلك. عالوة على ذلك ، تنطبق اللوائح 
 .واالجتماعات والمؤتمرات والندوات وغیر ذلك 

 التجمعات الخاصة  )6

من  على كلٍّ  ذلك مشاركین. ینطبق  10ا ألكثر من ال یمكن تنظیم التجمعات الخاصة أو المشاركة فیھ
المباني المستأجرة  وفي المنازل    وكذلك األمر فيالتجمعات الخارجیة والداخلیة  في األماكن العامة  

 .الخاصة

التجمعات الخاصة  بسمح فقط بالتنظیم أو المشاركة أو أقل فإنھ  یُ  10على الرغم من أن عدد المشاركین ھو  
 . مسافة متر واحد بینھم حفاظ علىي تسمح لجمیع المشاركین بال لت في األماكن ا 

  الصادرة بتاریخ الئحة ال من ھذه الالئحة و 7ال ینطبق حظر التجمعات على المناسبات التي تندرج تحت البند 
) ،    13بشأن تدابیر مكافحة العدوى أثناء تفشي كورونا (الئحة §   470رقم  2020مارس/ آذار لعام   27



 .ینطبق الحظر على التجمعات الخاصة التي یكون فیھ جمیع المشاركین من نفس المنزل  كما ال
 

 

  تنظیم المناسبات  )7

ما عدا االحتفاالت المدنیة أو الدینیة. بالنسبة لھذا النوع من   في األماكن المغلقة  اسبات یُمنع تنظیم المن
شخًصا بوجود    50إلى   ، وما یصل بدون استخدام المقاعدشخًصا  20سمح المشاركة ل  المناسبات فإنھ یُ 

  200بحضور أكثر من  في األماكن المفتوحة یُسمح بتنظیم مناسبات  خالل الحدث بأكملھ. كما وال   مقاعدال 
 .شخص في نفس الوقت

فاظ على مسافة متر واحد  على الحأن كل شخص حاضر في المناسبة قادریجب على المنِّظم أن یتأكد من 
، وكذلك   خرو اآل  كتف ال   بینن یكون أ متر یجب ال بینھ وبین اآلخرین الذین لیسوا من نفس المنزل ، مقدار 

 .األمر عند وجود مقاعد ثابتة

یُسمح باالجتماعات الضروریة في مجلس البلدیة، أو االجتماعات الضروریة مع المستفیدین من خدمات 
جتماعات الضروریة في مكان العمل. یمكن أن تُعقَد مثل ھذه االجتماعات فقط عندما البلدیة ، وكذلك اال

 .یكون من الممكن الحفاظ على مسافة مترین بین المشاركین ویتم اتباع باقي تدابیر مكافحة العدوى

تدابیر  بشأن  nr. 470 رقم 2020مارس/آذار لعام  27  لصادرة بتاریخ لى ذلك ، فإن الالئحة اعالوة ع
 .13dحتى  13المادة  منھا  تُطبق (-covid-19) مكافحة العدوى أثناء تفشي وباء كورونا

 :إغالق أنواع معینة من األنشطة والمؤسسات والمباني  )8

یجب إغالق األماكن والمؤسسات العامة التي تُقام فیھا األنشطة الثقافیة أو الترفیھیة  التي یتجمع فیھا الناس.  
 :يوھذا یشمل مایل 

 مراكز اللیاقة البدنیة  •

  ومبنى المحافظة الثقافیة ومراكز الجمعیات  المراكز •

 دور السینما والمسارح  •

 قاعات البنغو أو أماكن مماثلة •

 .عاًما 20لألشخاص الذین تزید أعمارھم عن  في األماكن المغلقة   ترفیھیة ال ثقافیة و ال نشطة مراكز األ •

  حمامات السباحة والمرافق الصحیة •



 :یمكن أن تظل الخدمات التالیة مفتوحة

سنة والمعاقین والسباحة   20السباحة المدرسیة ودورات السباحة وتدریب السباحة لألطفال والشباب تحت •
 .للمھنیین

 .منظم بوجودأو في مجموعات أصغر  بشكل فردي ةمراكز التأھیل والتدریب المقدم•

 .مراكز العالج الفردي حیث یمكن حجز جلسة لھ وحیث یكون االستحمام جزًءا من العالج •

 :تنطبق االستثناءات التالیة على ما ذكر أعاله

والمؤسسات العامة عند تنظیم أنشطة ترفیھیة لألطفال والشباب دون سن العشرین والمعاقین   مراكزأ) ال 
 .ذھنیاً 

ب) قاعات األنشطة وغیرھا من األماكن التي تقدم أنشطة ذاتیة التنظیم لألطفال والشباب دون سن العشرین   
ل من الممكن للجمیع الحفاظ على  والمعاقین ذھنیاً. یُشتََرط أال یكون ھناك عدد كبیر من األشخاص مما یجع

ورقم الھاتف)  مسافة مترین فیما بینھم  في جمیع أجزاء المنشأة ، وأن یتم تسجیل بیانات الجمیع (االسم 
 . جمیع لوائح مكافحة العدوى األخرى اتِّباع لضمان تتبع العدوى  وأنّھ قد تم  

) من الفقرة  7الت كما ھو مذكور في المادة ( ج) قاعات العبادة و المناسبات الروحیة، وتُفتح فقط لالحتفا
 .األولى

 .د) نوادي ترفیھیة لألطفال والشباب

 .ه) المكتبات ومراكز المعدات

 .و) صاالت العرض وغیرھا من األماكن التي تُباع فیھا األعمال الفنیة

ي. ومع ذلك ، فإن الحظر  ز)  األماكن التي تُقام فیھا أنشطة للریاضیین المحترفین والعاملین في المجال الثقاف
ینطبق على ھذه األماكن. یمكن إجراء مسابقات للمحترفین الریاضیین   7على المناسبات الداخلیة في المادة 

 .بدون جمھور

ب معتمد في مراكز اللیاقة البدنیة أو األماكن   ح)  إعادة التأھیل والتدریب كجزء من العالج من قِبَل مدّرِ
 .المماثلة

، وكذلك المدربین والمتدربین ومن كان  Øvre Eiker ءات فقط على المشاركین المقیمین فيتنطبق االستثنا
 .مثلھم

بشأن  27th of March 2020 nr. 470بالنسبة لألنشطة التي ال یزال مسموًحا بھا ، فإنھ تُطبق الئحة 
  .13d  ،15bإلى  13§§ (covid-19-Regulation) تدابیر مكافحة العدوى أثناء تفشي كورونا



 : المسؤولیة )9 

 .أي مسؤولیة مادیة نتیجة للتدابیر المفروضة Øvre Eiker ال تتحمل بلدیة

  :الدخول حیز التنفیذ والمدة  )10

صباحاً  وتطبق حتى إشعار    09:00نوفمبر/تشرین الثاني في الساعة   10تدخل الالئحة ّحیز التنفیذ یوم 
 آخر. 


