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הנחיות  20באוגוסט
הקדמה
לממשלה יש תקנות לבלימת וירוס הקורונה
אנא כיבדו את התקנות.
עליכם לציית ולהישמע לתקנות.
המשטרה תעקוב האם אתם מצייתים לתקנות.
שימו לב :ישנם ערים ורשויות מקומיות אשר להם כללים נוספים .אנא בדקו את אתר העירייה
והרשויות המקומיות.

כללים









הישארו בבית כאשר אתם חולים
יש לשטוף את הידיים בסבון ובמים לעיתים קרובות.
שימרו לפחות  1.5מטרים מאנשים אחרים.
כל משק בית או כל מי שגר ביחד יכול להיפגש מקסימום עם  5אנשים ,אילו חייבים תמיד להיות
אותם האנשים.
תוכלו לעשות פעילות מקסימום עם  10אנשים כגון הליכה או רכיבת אופניים .במידה ותוכלו לשמור
על מרחק של  1.5מטר ביניכם.
במידה ואתם נמצאים במרחב ציבורי בהם נמצאים הרבה אנשים )כגון בית העירייה ,חנות ,שוק,
קולנוע ,ספריה ,רכבת ,אוטובוס (...,ואתם מעל גיל ?12
אז עליכם ללבוש מסכת פה .חובה ללבוש מסכת פה במקומות מסוימים.
במידה ואתם נמצאים במקום בו לא תוכלו לשמור על מרחק  ?1.5כדאי ללבוש מסיכת פה.
תמיד תביאו אתכם מסכת פה.

ללכת לעיר אחרת או לארץ אחרת




בבלגיה
 תוכלו לנסוע באופן חופשי בכל מקום בבלגיה. במידה ואתם משתמשים בתחבורה ציבורית )אוטובוס ,חשמלית או רכבת( ?במידה ואתם מעל גיל  ?12אז עליכם ללבוש מסיכת פה או צעיף בכדי לכסות את הפה והאף .
נסיעה לחופשה מחוץ לבלגיה
 מותר לכם לנסוע אך ורק לארץ שנמצאת באיחוד האירופי ,אנגליה ,שוויץ ,ליכטנשטיין,איסלנד ,נורבגיה.
 לכל ארץ יש חוקים שונים .אנא תקראו את הכללים .תוכלו למצוא אותם ב--

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

עליכם למלאות טופס לפני חזרתכם לבלגיה .תמצאו את הטופס ב:

https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form

-

-

-

ישנם  3סוגי אזורים
 תוכלו לנסוע לאזורים ירוקים האזורים הללו בטיחותיים.
 אסור לכם לנסוע לאזורים האדומים.
 עדיף לכם לא לנסוע לאזורים כתומים.
אנא בדקו זאת באתר האינטרנט של משרד החוץ
diplomatie.belgium.be
במידה והייתם באזור אדום? עליכם לעשות את שלושת הדברים הבאים כאשר הנכם חוזרים
לבלגיה:
 .1חובה עליכם להיכנס לבידוד .עשו כמה שיותר מהר בדיקה.
עליכם ליצור קשר עם רופא המשפחה שלכם.
 .2חובה עליכם להישאר בבית .צאו אך ורק במידת הצורך.
למשל כאשר אתם חייבים ללכת :לבית מרקחת ,לרופא או לסופר.
עליכם ללבוש תמיד מסיכת פה כאשר אתם יוצאים החוצה.
 .3על תכניסו אנשים לבתיכם.
במידה והייתם באזור כתום? עשו שלושת הדברים הבאים כאשר הנכם חוזרים לבלגיה.
 .1כדאי שתיכנסו לבידוד .אנא ביקשו לעבור בדיקה כמה שיותר מהר .צרו קשר עם רופא
המשפחה שלכם.
 .2צאו אך ורק במידת הצורך .למשל כאשר אתם חייבים ללכת :לבית מרקחת ,לרופא או
לסופר.
עליכם ללבוש תמיד מסיכת פה כאשר אתם יוצאים החוצה.
 .3על תכניסו אנשים לבתיכם.

עבודה




במידה ויתאפשר לכם ,תעבדו מהבית.
במידה ואתם חייבים ללכת לעבודה המעביד שלכם חייב לדאוג לכך שיהיה מרחק של  1.5מטר בין
האנשים .במידה ואין זה מתאפשר ? אנא בקשו מהמעביד שלכם מסיכת פה.
במקרה ויש לכם שאלות? תקבלו מידע מהמעביד שלכם.

חנויות







כל החנויות פתוחות .יש שוק
.עליכם לעשות קניות מקסימום עם  2אנשים
חובה ללבוש מסכת פה בחנויות ובשוק .זו חובה.
חנות הלילה פתוחה עד השעה  22:00בלילה
יש שוק
תוכלו ללכת למספרה או לקוסמטיקאית
 קבעו פגישה מראש -תלבשו מסכת פה

בתי קפה ומסעדות


בתי קפה ומסעדות פתוחים עד השעה .01:00
 -מומלץ להזמין מראש.
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הנכם יכולים ללכת לבית קפה או למסעדה עם בני משפחתכם או עם האנשים איתם אתם
מתגוררים
ו  5הקשרים הקבועים שלכם.
הישארו בישיבה ליד השולחן
חובה ללבוש מסכת פה .זו חובה .במידה ואתם יושבים ליד השולחן אין חובה ללבוש את
המסכה.
יש להשאיר את נתוני הקשר שלכם.

קשרים סוציאליים



כל משק בית או כל מי שגר ביחד יכול להיפגש מקסימום עם  5אנשים ,אילו חייבים תמיד להיות
אותם האנשים.
תוכלו לעשות פעילות מקסימום עם  10אנשים כגון הליכה או רכיבת אופניים .במידה ותוכלו לשמור
על מרחק של  1.5מטר ביניכם.

פעילות גופנית
במידה ואתם עושים פעילות ספורט במועדון ספורט? תוכלו לעשות את פעילות הספורט מקסימום עם
 50אנשים.
תוכלו לעשות ספורט במועדון ספורט או בחדר כושר או בבריכה.
תוכלו לבקר בסאונות ומרכזי בריאות.





פנאי






הכל יפתח מחדש ,למשל ספריה ,לונה פארק ,גני שעשועים פנימיים או קזינו
במידה ואתם הולכים לאירוע שמאורגן באופן רשמי כגון מסיבה בכפר ,תחרות ספורט או הצגה
תרבותית?
ישנם מספר מקסימלי של נוכחים.
 מקסימום  200אנשים בפנים ומקסימום  400אנשים בחוץ.לכל ארגון ישנם חוקים ספציפיים משלה .אנא בדקו את אתר האינטרנט.
ילדים יכולים ללכת למחנה.
חובה ללבוש מסכת פה .חובה ללבוש במקומות הבאים:

-

-

חנויות וקניונים
מדרחוב
מקומות עמוסים
בניינים ציבוריים
שווקים
תחבורה ציבורית
ספריות
בתי קולנוע
מוזיאונים
תאטרון – אולמי קונצרטים ואולמי כינוסים
אודיטוריום
ירידים
בתי תפילה
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עליכם למסור את פירטי הקשר שלכם במידה ואתם מבקרים ב:

-

מרכזי בריאות
שיעורי ספורט במועדון ספורט
בריכה
קזינו
אולמי שמחות וקבלת פנים.

עדיין לא אפשרי?



דיסקוטקים ומועדוני לילה עדיין סגורים.
פסטיבלים אסורים.

שירותי הפולחן




שירותי הפולחן יכולים להתקיים
 בנוכחות של מקסימום  100אנשים. מגע פיזי אסור. .חובה ללבוש מסיכת פה.מותר לערוך קבלת פנים ללוויה
 -הנוכחות מותרת למקסימום  50אנשים

מעונות ילדים ובתי ספר



מעונות הילדים פתוחים.
כל התלמידים יכולים לחזור לבית הספר ב  1לספטמבר .בית הספר שלכם ימסור לכם מידע נוסף
.על תחילת שנת הלימודים החדשה

עידוד
תקנות אילו חשובות לבריאות של כולנו .על כל אחד ואחת לכבד אותם.
אנו מודים לכם על הציות לתקנות.
ביחד נבלום את וירוס הקורונה
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