
 

بل الالجئين لشؤون السامية المفوضية عن صادرة ليست معكم  مشاركتها يتم التي والمستجدات  المعلومات  
في اللجوء وطالبي الالجئين كل مع لمشاركتها والمستجدات المعلومات هذه ترجمة ارادت المفوضية ان  

يفهمونها  التي باللغة متاحة لتكون مالطا  

 
فيروس كورونا المستجد   للحد من التخفيض التدريجي للقيود المفروضة    

 المصدر : حكومة مالطا
2021أبريل   

 
 

  19-، سيتم تخفيف القيود الحالية للوقاية من كوفيد  2021أبريل  7كما أعلنت الحكومة المالطية في 
 على النحو التالي:

 
أبريل  16أبريل إلى   12افتتاح المدارس: من    

إعادة فتح مراكز رعاية األطفال ورياض األطفال والمدارس االبتدائية أبريل:  12االثنين    
(2والنموذج  1: سيتم إعادة فتح المدارس المتوسطة )النموذج أبريل 14األربعاء    
(5إلى النموذج  3: سيتم إعادة فتح المدارس الثانوية )النموذج أبريل  16الجمعة    

طريق االنترنت و الدراسة عن بعد( عن  MCAST جميع المدارس ما بعد الثانوية )الصف   تظل 
   السادس ، الجامعة

 
أبريل  12المسنين:   ديار اإلجراءات الصحية و   

 إعادة العمليات الجراحية االختيارية في المستشفيات 
كبار السن  لدورسيتم استئناف الزيارات   

 
أبريل   18: القداديس في الكنائس   

مع تدابير التخفيف الكنائس،سوف تستأنف القداديس في   
 

أبريل   26المتاجر والخدمات غير األساسية:    
.سيتم إعادة فتح المتاجر غير األساسية )مثل محالت المالبس( ببروتوكوالت التخفيف  

.ببروتوكوالت التخفيفستتم إعادة تشغيل الخدمات غير األساسية )مثل مصففي الشعر(   
 

أبريل  26التجمعات:    
، ما لم يكن الشخصان مًعا ينتميان إلى نفس   أبريل ، ُيسمح لشخصين فقط بالتجمع علًنا  26حتى  

يورو لخرق    300. هناك غرامة تصل إلى  أشخاص 4سيزيد حد التجمعات العامة إلى   أبريل، 26المنزل. في 
. نون القا ا هذ  

سيرتفع حد   أبريل، 26. في سوى ألسرتين بالتجمع داخل مسكن خاصال ُيسمح    أبريل،   26حتى  
أسر. يجوز لمسؤولي اإلنفاذ )مثل الشرطة( دخول المنازل الخاصة للتحقق  4التجمعات في األسر إلى 

ا القانون. يورو لخرق هذ  300. هناك غرامة تصل إلى  مما إذا كان األشخاص يتبعون القواعد  
 

 الكمامات 
والتي تغطي األنف والفم.   والخارجية،إلزامًيا في كل من األماكن العامة الداخلية  كماماتيظل ارتداء ال

التدخين   ناعك لألكل أويورو على عدم ارتداء الكمامة. ُيسمح لك فقط بإزالة ق 100هناك غرامة قدرها 
ء أثناء الجلوس. سيتم فرض غرامات على األشخاص الذين يمشون في الهواء الطلق دون ارتدا

سيؤدي إلى غرامة مالية  كمامة،. األكل أو الشرب أو التدخين أثناء المشي أو الوقوف بدون الكمامة  
 

www.health.gov.mt  لمزيد من المعلومات قم بزيارة  
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