
 

ي والمستجدات المعلومات  
ان بل الالجئي  ي لشؤون السامية المفوضية عن صادرة ليست معكم مشاركتها يتم الت   

ي الالجئي  ي كل مع لمشاركتها والمستجدات المعلومات هذه ترجمة ارادت المفوضية ي اللجوء وطالت    
لتكون مالطا ف   

ي باللغة متاحة  
يفهمونها الت   

ي مالط
 
( 19 -صة بإنتشار الكورونا )كوفيداا خلوائح جديدة ف   

مصدر حكومة مالطا ال  

2020أكتوبر   

 
 

ي جميع األماكن العامة
 
ي الداخل والخارج ف

 
 األقنعة إلزامية ف

 
ي أو  ي أو قناع يجب عىل أي شخص ، خارج مسكنه ، عند ذهابه إىل مكان مغلق وخارجه ، ارتداء قناع طب 

قماش 
 يغطي أنفه وفمه وذقنه

 ال يرسي االستخدام اإللزامي لألقنعة أو األقنعة الطبية أو القماشية عىل المنازل الخاصة أو المركبات الخاصة

 
 

ا دفع غرامة قدرها  24اعتباًرا من يوم السبت 
ً
ويور  100أكتوبر ، سيتعي   عىل أي شخص ال يرتدي قناع  

 
 

ستثن  من 
ُ
:  ارتداء الكمامة األشخاصي  

 
 األطفال دون سن الثالثة

ي 
األشخاص الذين يعانون من إعاقات معرفية أو جسدية أو عقلية أو تنفسية شديدة والذين يجدون صعوبة ف 

ي جميع األوقات الشهادة الطبية  كمامةتحمل ال
ي مرخص. يجب أن يحمل هؤالء األفراد ف  ا لشهادة ممارس طب 

ً
، وفق

ي تعفيهم من ارتداء الكمامة
. ذات الصلة الب   

 
 

ي الحاالت التالية
 
ا ف

ً
سمح بإزالة القناع مؤقت

ُ
 ي

 
ي الفصل

ي روضة األطفال أثناء وجودهم ف 
 األطفال ف 

ي عاىلي الكثافة
 نشاط بدن 
دث أو تقديم المساعدة ألي فرد يعتمد عىل قراءة الشفاه للتواصلعند التح  

ين بي   األفراد. ومع ذلك ، ال يعتت  تقديم  اتأثناء الخطاب يطة الحفاظ عىل مسافة  ال تقل عن مت  الرسمية ، ش 
ي المدرسة أو الجامعة بمثابة خطاب  الدروس
. رسمية اتف   

ي مطعم أو مؤسسة
 
حيث يتم تقديم الطعام ، ولكن عند عدم تناول الطعام أو  أثناء الجلوس وتناول الطعام ف

كمامة. الجلوس ، يجب ارتداء    

ي  ي عالج الوجه أو العالج الطب 
 لتلق 

 ألخذ الدواء

ي المطار
 ألغراض التعريف ، عىل سبيل المثال إلظهار وجهك للموظفي   ف 

ي سيارتك الشخصية
 
 أثناء القيادة ف

 
 



 

ي والمستجدات المعلومات  
ان بل الالجئي  ي لشؤون السامية المفوضية عن صادرة ليست معكم مشاركتها يتم الت   

ي الالجئي  ي كل مع لمشاركتها والمستجدات المعلومات هذه ترجمة ارادت المفوضية ي اللجوء وطالت    
لتكون مالطا ف   

ي باللغة متاحة  
يفهمونها الت   

 
لهم ، ما لم يتم أصبح اآلن إلزامًيا  قانونًيا عىل جميع األفراد ارتداء قناع الوجه أو القناع عندما يغادرون مت  

( الشفاف مع القناع كمامةأو القماش )أو ال ةالطبي كمامةاللبس  ُيفضل  . استثناؤهم كما هو موضح بالتفصيل أعاله
. وحدهقناع الشفاف لال ن لبسع  

المناسبة لعمالهم والتأكد من ارتدائها كمامات  األقنعة و / أو التقع عىل عاتق أصحاب العمل مسؤولية توفت  
. بطريقة مناسبة تغطي األنف والفم والذقن  

 
ي تقليل انتشار 

 باإلضافة إىل المتطلبات القانونية المذكورة أعاله وكنتيجة لألدلة المستمرة عىل فعالية األقنعة ف 

19الكوونا )كوفيد   
ي المركبات الخاصة عندما تكون  

ي المنازل الخاصة أو ف 
توصي سلطات الصحة العامة بشدة بارتداء غطاء الوجه ف 

ا إلزامًيا أشتك،بصحبة أشخاص ال يشكلون جزًءا من 
ً
ط عىل الرغم من أن هذا ليس ش   

 
 
 


