
لبلدية ريسور. ( SARS Cov-2 )فيروس كورونااللوائح الخاصة بإجراءات مكافحة العدوى ومكافحة انتقال   

 

بشأن الحماية من األمراض المعدية )قانون مكافحة   1994آب / أغسطس  5الصادر في  55األساس القانوني: القانون رقم 

.الفقرة األولى  1-4العدوى( §   

 

  .1 § الغرض والنطاق  

ل فترة زيادة  ( خال2–كوف ) الغرض من اللوائح هو وضع تدابير لمكافحة العدوى لمنع أو الحد من انتشار السارس

 معدالت االصابة.

 هذه اللوائح تطبق فقط في مدينة ريسور.

 

العالقة مع التشريعات األخرى   § 2. 

بير  القانون واللوائح الوطنية وغيرها من تدا األنظمة في التي تتبع لوائح لل ةإضافيالواردة في هذه اللوائح هي  نظمة األ

وائح لها األسبقية  للمكافحة العدوى المعمول بها محليًا. في حالة وجود تعارض بين هذه اللوائح واألنظمة الوطنية ، فإن ا

.على القواعد المخالفة في القانون واللوائح الوطنية  

  

طالتالخاص و في بيوت الع ف في السكن ضيو 5منع أكثر من   § 3.  

من  طالت مع أكثر التي تقام وتكون قريبة أو متعلقة ببيت خاص أو بيت ع جمعاتالتلدعوة أو المشاركة في ال يسمح با

حد سواء في الخارج أو في الداخل.خمس أشخاص أو ضيوف باالضافة إلى أهل المنزل. هذا ينطبق على   

ضيوف حتى لو كانوا ينتمون إلى نفس مجموعة المدرسة ورياض األطفال أو نفس   5مح باستقبال أكثر من كما ال يُس 

.األسرة المعيشية   

: المجموعات التالية شملعند الزيارة ، ال يتم   

محصن بالكامل  -  

ع من تلقوا جرعة واحدة من اللقاح بعد ثالثة أسابي -  

الستة الماضية أولئك الذين أصيبوا بالفيروس في األشهر -  

يجب على أي شخص يدعو إلى مثل هذا التجمع التأكد من أن الحاضرين قادرون على االبتعاد مسافة متر واحد على األقل 

.عن اآلخرين الذين ليسوا في نفس األسرة أو المجموعة   

.تجنب المشاركة في جميع أشكال التجمعات االجتماعية على   نحث الجميع بلهجة صارمةبخالف ذلك ،   

 

إقامة األحداثحظر   § 4. 

( 19-)لوائح كوفيد 2020آذار  27 اللوائح المؤرخة في نطبق تعريف الحدث في (. ي )مناسباتإقامة أحداثغير مسموح ب

.13البند   

 



 رغم ذلك إليكم المسموحات التالية: 

لجميع الحضور مقاعد مخصصة بشكل ثابت. إذا كان أشخاص أو عشرون شخصاً  10حد ل ومراسيم الجنازة دفنال -أ  

أشخاص 5س الممثالة بحضور ما يصل الى حفالت الزفاف والتعميد والطقو -ب  

وظفي المشروع أو االنتاج الالزم حضورهم.األحداث)المناسبات( الرقمية لحد خمس أشخاص باإلضافة الى م -ج  

  دأوالئك الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح بع) التطعيم الكامل،  3ثناءات المذكورة في الفقرة ستال يشمل العدد أعاله اال

.ط اضافيةقا، والذين أصيبوا بفيروس كوفيد خالل األشهر الستة األخيرة(. قد تكون هذه نثالث أسابيع  

  وفقًا لألحرف "أ" و "ب" و "ج" أعاله ، يجب على المنظم التأكد من الحفاظ على مساف )المناسبات( حداثبالنسبة لأل

.لمترين بين األشخاص الذين ليسوا في نفس المنز  

( ؤسساتغالق الشركات) المإ.  § 5. 

 يجب إبقاء األماكن التالية مغلقة: 

الصاالت الرياضية والصاالت الرياضية وحمامات السباحة  -أ   

والذين يملكون  العاملين الصحيين استثناءات إلعادة التأهيل والعالج والتدريب الضروريين طبياً بعد اإلحالة من 

.  المناسبة أو الحدث مع منظم 5سلطة اإلحالة التي يتم تقديمها بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة بحد أقصى 

.طفالكما يُستبعد االستخدام االستثنائي للقاعات الرياضية وحمامات السباحة من قبل المدارس ورياض األ  

الداخلية لمراكز الثقافة والمناسبات الدينية األبنية  –ب   

قامة الحفالت الموسيقية  ، و غير ذلك والمتاحف ودور السينما والمسارح و أماكن إالكنائس وقاعات التجمع

) مع   ة المماثلة وغيرها من األماكن التي يتم فيها تنظيم أنشطة ترفيهية داخليهية والثقافية واألماكن الترفي

(4االستثناءات المنصوص عليها في الفقرة   

 

 

 

الكماماتاستخدام   § 6. 



ن المحافظة فيها على مسافة المتر ماكن العامة حيث ال يمك ستخدام المجاني ألقنعة الوجه في الداخل في األاال

ور العامة، أو األماكن التي حركة المر، يعني األماكن المخصصة ل19-الواحد على أقل تقدير. وفقا للوائح كوفيد

.يتنقل فيها الناس، مثل المحالت التجارية والمقاهي وما شابه   

على الموظفين في األماكن التي ال يمكن فيها  االلتزام بارتداء قناع الوجه في الفقرة األولى ينطبق بالمقابل  

ها تنفيذ وف ، راجع الفقرة األولى. ال ينطبق هذا على األماكن التي تم في االبتعاد متًرا واحًدا على األقل عن الضي

 حائط العازل الشفافوال الشفافة الستيكية الب واقية الوجه تدابير أخرى لمكافحة العدوى للموظفين ، مثل استخدام

عاًما ، أو أولئك  12قناع الوجه على األطفال الذين تقل أعمارهم عن  وما شابه ذلك. ال ينطبق االلتزام بارتداء

هذا يتماشى مع توصيات المعهد الوطني الذين ال يستطيعون ارتداء أقنعة الوجه ألسباب طبية أو ألسباب أخرى. 

لطلق حيث  للصحة العامة. يجب ارتداء قناع الوجه قبل الدخول. يوصى باستخدام أقنعة الوجه أيًضا في الهواء ا

انتظار سيارات األجرة   طابوراالنتظار خارج المطاعم ، وطابورقد يكون هناك تراكم لألشخاص ، في 

.وما شابه. حيث ال يمكن االحتفاظ بقاعدة المتر الواحدكسي(ا)الت  

وليةؤالمس  § 7. 

اإلجراءات المفروضة.ولية المالية نتيجة ؤال تتحمل بلدية ريسور المس  

العقوبة  § 8. 

بغرمة أو   1-8§ يمكن معاقبة االنتهاك المتعمد أو اإلهمال ألحكام هذه اللوائح وفقا لقانون مكافحة العدوى 

إذا نتج عن المخالفة خسائر في األروح أو أضرار جسيمة بالجسم والصحة  . ومدة تصل إلى العامينبالسجن ل

.لى أربع سنواتإنتيجة ذلك، تكون العقوبة غرامة أو السجن لمدة تصل   

الدخول حيّز التنفيذ  § 9. 

2021مايس)مايو(  28ول حتى هي سارية المفعز التنفيذ، و ورة أعاله فورا حيّتدخل اللوائح المذك  

 

 


