
 

السامية  المفوضية  عن صادرة ليست معكم مشاركتها يتم التي والمستجدات المعلومات  
لمشاركتها والمستجدات المعلومات هذه ترجمة  ارادت المفوضية  ان بل الالجئين لشؤون  

يفهمونها  التي باللغة  متاحة  لتكون مالطا في اللجوء وطالبي  الالجئين كل مع  

 
 إجراءات جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا 

 المصدر: حكومة مالطا 
2021 مارس   

 
 

2021أبريل   11وستظل سارية حتى  2021مارس   11دخلت هذه اإلجراءات حيز التنفيذ منذ يوم    
 

التجميل.إغالق المحالت والخدمات غير الضرورية مثل البيع بالتجزئة وصالونات  -  
يتم تعليق جميع الرياضات المنظمة، ولكن ُيسمح بالتمارين الخارجية مثل المشي أو الجري. -  
إغالق الصاالت الرياضية. -  
إغالق دور السينما والمسارح والمتاحف.  -  
تم تعليق حفالت الزفاف واألنشطة الدينية، بما في ذلك التجمعات الجماعية أو غيرها من   -

 التجمعات الدينية.
يورو ُيقبض عليه وهو ينظم   6000تم تعليق األحداث الكبيرة. سيتم تغريم أي شخص بقيمة  -

 حدًثا كبيًرا.
تم إغالق الفنادق والمطاعم والمرافق األخرى. يسمح فقط بخدمة الغرف في الفنادق. -  
للوصول إلى مكان    السفر إلى قوزو محظور على غير المقيمين ما لم يكن السفر للعمل أو -

 إقامتك أو ممتلكاتك.
أشخاص كحد أقصى في المجموعة بالتجمع مًعا.   4في األماكن العامة، ُيسمح لـ   -   
أبريل(. جميع الدروس تصبح   11مارس حتى نهاية عطلة عيد الفصح ) 15المدارس مغلقة من  -

 عبر اإلنترنت.
.أبريل 11مارس إلى   15مراكز رعاية األطفال مغلقة من   -  

مختلفتين بالتجمع مًعا داخل مسكن خاص. هذا  ألسرتينمارس، ُيسمح فقط   17اعتباًرا من  
التي تعيش مًعا في نفس السكن، أو األشخاص الذين ليسوا من أفراد األسرة  يعني األسرة

ولكنهم يعيشون في نفس السكن. أي شخص يخالف هذه القاعدة سيتعرض لغرامة قدرها  
ات المحكمة، سيتم تخفيض  يورو. إذا تم االعتراف بالجريمة ودفع الغرامة قبل بدء إجراء 100

.يورو 50العقوبة المطبقة إلى    
.19-حفالت الزفاف الكبيرة ممنوعة. قد تستمر الجنازات في اتخاذ التدابير الحالية لكوفيد  -  
.2021مارس  13تم تعليق جميع العمليات الجراحية الطبية غير العاجلة اعتباًرا من  -  
هناك غرامة  األماكن العامة الداخلية والخارجية.  يظل ارتداء الكمامات إلزامًيا في كل من -

ُيسمح لك فقط بإزالة الكمامة لألكل أو التدخين أثناء   يورو لعدم ارتداء الكمامة.  100قدرها 
الجلوس. سيتم فرض غرامات على األشخاص الذين يمشون في الهواء الطلق دون ارتداء  

.كمامات ال  
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