
 

لشؤون السامية المفوضية عن صادرة ليست معكم مشاركتها يتم التي والمستجدات المعلومات  
الالجئين كل عم لمشاركتها والمستجدات المعلومات هذه  ترجمة ارادت المفوضية  ان  بل الالجئين  
يفهمونها  التي باللغة  متاحة لتكون مالطا في اللجوء وطالبي  

( 19- تخفيف المزيد من اإلجراءات المتخذة ضد الكورونا )كوفيد    
2021التاريخ  : ماي   

 المصدر: حكومة مالطا 
 

 
على النحو   19-، سيتم تخفيف القيود الحالية للوقاية من كوفيد 2021مايو  6كما أعلنت الحكومة المالطية في 

: التالي  
 

مايو   10  
مساء   5المطاعم وبارات الوجبات الخفيفة حتى الساعة سيتم فتح  -  
سيسمح بالسفر بين مالطا وقوزو مرة أخرى. -  
استئناف األنشطة الرياضية غير االحتكاكية -  
 

مايو    24  
ُيسمح للمطاعم وحانات الوجبات الخفيفة بالبقاء مفتوحة حتى منتصف الليل -  
مساء  للسباحة فقط  8الساعة  يمكن أن تظل حمامات السباحة مفتوحة حتى  -  
يسمح بإعادة فتح الصاالت الرياضية  -  

 -مراكز األنشطة المجتمعية 
ا، بدون جمهور 17استئناف الرياضات التي تتطلب االحتكاك الجسدي لمن هم فوق  - عام   
 
يونيو   1  
يسمح بإقامة حفالت الزفاف مع إلزامية جلوس المدعوين -  
إعادة تنشيط السياحة  -  
يمكن إعادة فتح مدارس اللغة اإلنجليزية  -  
 
يونيو   7  

)kazini يمكن إعادة فتح الحانات ونوادي الفرق الموسيقية ) -  
استئناف الرياضات التي تتطلب االحتكاك الجسدي لجميع األعمار، بدون جمهور -  
سمح بإعادة فتح المدارس الصيفية -  
 

 التجمعات 
يورو لخرق هذه    300هناك غرامة تصل إلى  أشخاص.   4الحد األقصى للتجمعات في األماكن العامة يصل إلى   -

 القاعدة. هذا الحد ال يزال ساري المفعول. 
أسر. يجوز لمسؤولي اإلنفاذ )مثل الشرطة( دخول المنازل   4الحد األقصى للتجمعات في المنازل يصل إلى 

. يورو لمن يخرق هذا القانون  300هناك غرامة تصل إلى  ألشخاص يتبعون القواعد.  الخاصة للتحقق مما إذا كان ا   
 

 كمامات 
ا في كل من األماكن العامة الداخلية والخارجية، والتي تغطي األنف والفم. هناك   يظل ارتداء الكمامات إلزامي 

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

ا من   ا    1أثناء المشي أو الوقوف بدون كمامة، سيؤدي إلى غرامة مالية. اعتبار  يونيو، لن يكون ارتداء الكمامة إلزامي 
 على الشاطئ. 

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