
 التدابير التي سيتم تطبيقها خالل شهر مارس وفقًا لفئات المخاطر
 الخطورة شديدةمنطقة   الخطورة عاليةمنطقة  منطقة متوسطة الخطورة منطقة منخفضة الخطورة

 أحمر برتقالي أصفر أزرق
 

شريطة االلتزام بالقواعد المحددة من قبل وزارة الصحة 
ونظام العمل وقواعد ضمن الدليل الخاص بإدارة الوباء 

 الكمامة والتباعد والنظافة،
 

شريطة االلتزام بالقواعد المحددة من قبل وزارة الصحة 
ضمن الدليل الخاص بإدارة الوباء ونظام العمل وقواعد 

 الكمامة والتباعد والنظافة،

شريطة االلتزام بالقواعد المحددة من قبل وزارة الصحة 
ونظام العمل وقواعد  ضمن الدليل الخاص بإدارة الوباء

 الكمامة والتباعد والنظافة،

شريطة االلتزام بالقواعد المحددة من قبل وزارة الصحة 
ضمن الدليل الخاص بإدارة الوباء ونظام العمل وقواعد 

 الكمامة والتباعد والنظافة،

 حظر التجول في أيام وسط األسبوع

تحديد ساعات حظر التجوال في أيام وسط األسبوع من 

 .05.00إلى  21.00

تحديد ساعات حظر التجوال في أيام وسط األسبوع من 

 .05.00إلى  21.00

تحديد ساعات حظر التجوال في أيام وسط األسبوع من 

 .05.00إلى  21.00

تحديد ساعات حظر التجوال في أيام وسط األسبوع من 

 .05.00إلى  21.00

 حظر التجول في أيام نهاية األسبوع

التجوال خالل أيام نهاية األسبوع على فرض حظر 

 - 21.00طريقة أيام وسط األسبوع )بين الساعات 

05.00) 

فرض حظر التجوال خالل أيام نهاية األسبوع على 

 - 21.00طريقة أيام وسط األسبوع )بين الساعات 

05.00) 

فرض حظر التجول في أيام نهاية األسبوع بين الساعات 

 21.00و السبت، 05.00-الجمعة 21.00

 اإلثنين، 05.00-السبت

فرض حظر التجول في أيام نهاية األسبوع بين الساعات 

 21.00السبت، و 05.00-الجمعة 21.00

  اإلثنين، 05.00-السبت
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 عاًما 20عاًما وما فوق ودون الـ  65القيود المفروضة على من أعمارهم 

رفع حظر التجول المفروض على مواطنينا البالغة 

عاًما وما فوق والشباب واألطفال الذين  65أعمارهم 

 عاًما، 20تقل أعمارهم عن 

رفع حظر التجول المفروض على مواطنينا البالغة 

عاًما وما فوق والشباب واألطفال الذين  65أعمارهم 

 عاًما، 20تقل أعمارهم عن 

زيادة فترات حظر التجول المفروض على مواطنينا 

عاًما،  20عاًما وما فوق ودون الـ 65البالغة أعمارهم 

لمن هم  14.00-10.00ساعات، ) 4ساعات إلى  3من 

لمن هم دون  18.00-14.00وما فوق، و 65في سن الـ

  (20سن الـ

زيادة فترات حظر التجول المفروض على مواطنينا 

عاًما،  20عاًما وما فوق ودون الـ 65البالغة أعمارهم 

لمن هم  14.00-10.00ساعات، ) 4ساعات إلى  3من 

لمن هم دون  18.00-14.00وما فوق، و 65في سن الـ

 (20سن الـ

إتاحة استخدام وسائل النقل العام للمواطنين الذين تزيد 

عاًما والشباب واألطفال الذين تقل  65أعمارهم عن 

  عاًما، 20أعمارهم عن 

إتاحة استخدام وسائل النقل العام للمواطنين الذين تزيد 

عاًما والشباب واألطفال الذين تقل  65أعمارهم عن 

  عاًما، 20أعمارهم عن 

دام وسائل النقل العام داخل المدن للمواطنين إتاحة استخ

عاًما والشباب واألطفال  65الذين تزيد أعمارهم عن 

  عاًما، 20الذين تقل أعمارهم عن 

تقييد استخدام وسائل النقل العام للمواطنين الذين تزيد 

عاًما والشباب واألطفال الذين تقل  65أعمارهم عن 

راءات المتبعة عاًما، )مواصلة اإلج 20أعمارهم عن 

  حاليًا(

 األنشطة االجتماعية

السماح بتنظيم أنشطة منظمات المجتمع المدني 

والمنظمات المهنية التي تتمتع بوضع المؤسسات العامة 

ومنظماتها العليا واالتحادات والتعاونيات، بما في ذلك 

  الجمعيات العامة؛

متر  8على أن يتم تخصيص مكان ال تقل مساحته عن 

 ،300لكل شخص، وأال يتجاوز عدد المشاركين الـمربع 

السماح بتنظيم أنشطة منظمات المجتمع المدني 

والمنظمات المهنية التي تتمتع بوضع المؤسسات العامة 

ومنظماتها العليا واالتحادات والتعاونيات، بما في ذلك 

  الجمعيات العامة؛

متر  8على أن يتم تخصيص مكان ال تقل مساحته عن 

كل شخص، وأال يتجاوز عدد المشاركين مربع ل

 ،300الـ

السماح بتنظيم أنشطة منظمات المجتمع المدني 

والمنظمات المهنية التي تتمتع بوضع المؤسسات العامة 

ومنظماتها العليا واالتحادات والتعاونيات، بما في ذلك 

  الجمعيات العامة؛

متر  8على أن يتم تخصيص مكان ال تقل مساحته عن 

 ،300لكل شخص، وأال يتجاوز عدد المشاركين الـمربع 

تأجيل أنشطة منظمات المجتمع المدني والمنظمات 

المهنية التي تتمتع بوضع المؤسسات العامة ومنظماتها 

العليا واالتحادات والتعاونيات، بما في ذلك الجمعيات 

 العامة، )مواصلة اإلجراءات المتبعة حاليًا(
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 مراسم عقد القران

السماح بإقامة األعراس التي على هيئة مراسم عقد 

تخصيص مكان ال تقل مساحته عن القران على أن يتم 

متر مربع لكل شخص، وأال يتجاوز عدد المشاركين  8

 ، وأن تكون مدتها ساعة واحدة،100الـ

السماح بإقامة األعراس التي على هيئة مراسم عقد 

القران على أن يتم تخصيص مكان ال تقل مساحته عن 

متر مربع لكل شخص، وأال يتجاوز عدد المشاركين  8

   أن تكون مدتها ساعة واحدة،، و100الـ

السماح بإقامة األعراس التي على هيئة مراسم عقد 

القران على أن يتم تخصيص مكان ال تقل مساحته عن 

متر مربع لكل شخص، وأال يتجاوز عدد المشاركين  8

 ، وأن تكون مدتها ساعة واحدة،50الـ

السماح بإقامة األعراس التي على هيئة مراسم عقد 

أن يتم تخصيص مكان ال تقل مساحته عن  القران على

متر مربع لكل شخص، وأال يتجاوز عدد المشاركين  8

  ، وأن تكون مدتها ساعة واحدة،50الـ

 

 محالت األكل والشرب

تعمل أماكن األكل والشرب مثل المطاعم والكافيتريات 

وبائعي الحلويات والمعجنات والمقاهي وحدائق الشاي 

بالمسافة التي يجب وضعها بين )شريطة االلتزام 

الكراسي بحسب دليل إدارة الوباء ونظام -الطاوالت

لكل من األجزاء المكشوفة والمغلقة  %50العمل( بسعة 

ويقتصر عملها على  19.00-07.00بين الساعات 

خذ فقط بين الساعات -خدمة التوصيل أو آلية تعال

وعلى خدمة التوصيل فقط بين  19.00-21.00

 ،24.00-21.00الساعات 

تعمل أماكن األكل والشرب مثل المطاعم والكافيتريات 

وبائعي الحلويات والمعجنات والمقاهي وحدائق الشاي 

)شريطة االلتزام بالمسافة التي يجب وضعها بين 

الكراسي بحسب دليل إدارة الوباء ونظام -الطاوالت

لكل من األجزاء المكشوفة والمغلقة  %50العمل( بسعة 

ويقتصر عملها على  19.00-07.00عات بين السا

خذ فقط بين الساعات -خدمة التوصيل أو آلية تعال

وعلى خدمة التوصيل فقط بين  19.00-21.00

  ،24.00-21.00الساعات 

تعمل أماكن األكل والشرب مثل المطاعم والكافيتريات 

وبائعي الحلويات والمعجنات والمقاهي وحدائق الشاي 

بالمسافة التي يجب وضعها بين )شريطة االلتزام 

الكراسي بحسب دليل إدارة الوباء ونظام -الطاوالت

لكل من األجزاء المكشوفة والمغلقة  %50العمل( بسعة 

ويقتصر عملها على  19.00-07.00بين الساعات 

خذ فقط بين الساعات -خدمة التوصيل أو آلية تعال

وعلى خدمة التوصيل فقط بين  19.00-21.00

  ،24.00-21.00الساعات 

تعمل أماكن األكل والشرب مثل المطاعم والكافيتريات 

وبائعي الحلويات والمعجنات والمقاهي وحدائق الشاي 

خذ بين الساعات -على شكل خدمة التوصيل أو آلية تعال

وخدمة التوصيل فقط بين الساعات  10.00-20.00

20.00-24.00،  
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 المرافق الرياضية

تعمل المرافق مثل مالعب كرة القدم الصغيرة وأحواض 

شريطة  19.00-09.00السباحة وما شابه بين الساعات 

أثناء الدخول وعدم استقبال  HESاستخدام رمز 

 الجماهير/المرافقين/الضيوف،

تعمل المرافق مثل مالعب كرة القدم الصغيرة وأحواض 

طة شري 19.00-09.00السباحة وما شابه بين الساعات 

أثناء الدخول وعدم استقبال  HESاستخدام رمز 

 الجماهير/المرافقين/الضيوف،

استمرار إغالق المرافق مثل مالعب كرة القدم 

الصغيرة وأحواض السباحة وما شابه، )مواصلة 

 اإلجراءات المتبعة حاليًا(

استمرار إغالق المرافق مثل مالعب كرة القدم 

)مواصلة الصغيرة وأحواض السباحة وما شابه، 

  اإلجراءات المتبعة حاليًا(
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