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 األسئلة المتعلقة بارتداء غطاء الفم واألنف

 شركات البيع بالتجزئة،  .1

 األكشاك في األسواق األسبوعية،  .2

 الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية،   .3

محطات الوقود، تجارة السيارات والشاحنات بما في   .4

ذلك تجارة قطع الغيار ذات الصلة، تجارة الدراجات، 

 غسيل السيارات،

 ومصارف االدخار ومكاتب البريد، البنوك   .5

 التنظيف الجاف، مغاسل المالبس،  .6

 ،والمبيعات ومبيعات الصحف متاجر الكتب والمكتبات  .7

 ت،والمجالت والمكتبات ودور المحفوظا

 أسواق البناء، أسواق البستنة وتوريد الحيوانات،  .8

 ،الجملة تجارة  .9

لمتاحف وصاالت العرض والمعارض والنصب ا  .10

 ،واآلثار المعمارية والثقافيةالتذكارية 

المنشآت التي يكون فيها التزام بارتداء غطاء الفم واألنف 

 لزبائن والعاملين(ا بالنسبة لكل من)

 زبون نعمك/  ةكزبون

 كعاملة / كعامل نعم

مناطق االنتظار أمام المرافق حيث يوجد التزام بارتداء 

 غطاء الفم واألنف

داخل مجمع بناء مغلق وفي نعم، على الموقع بأكمله )

 (منطقة محددة تحت السماء المفتوحة

 مراكز التسوق، ومراكز البضائع المخفضة

ومراكز أسواق البناء المرافق الخارجية لمنافذ البيع، مثل  نعم

 الحديقة

كعاملة وكعامل لهم اتصال مع الزبائن نعم، وكضيف نعم، 

 مباشرة على الطاولة ليس ضروريا  

 المنشآتالطعام )تناول الطعام داخل  تناول منشآت

 وخارجها(

 زبون نعمك/  ةكزبون

 كعاملة / كعامل نعم

والمطاعم وصالونات اآليس كريم وما إلى  االستراحات

من أجل  / البيع لالصطحاب بيع الشوارع في إطارذلك 

 تناول الطعام والمشروبات الجاهزة لألكل

 زبون نعمك/  ةكزبون

 كعاملة / كعامل نعم

 عندما يكون نوع الخدمة مسموحا  

الخدمات التي يتم الوصول فيها إلى الحد األدنى من 

أستالم أو تسليم المسافة بين األشخاص )على سبيل المثال، 

 ، والخدمات في مجال العناية الشخصية(السلع

الحفاظ على الحد  طالما أن الحرفيين ومقدمو الخدمات،  ال

 ممكنا   األدنى من المسافة

المريضات / المرضى في حالة اإلنتظار نعم، خالل 

 المعاينة ال، العامالت والعاملين ال

األطباء  عياداتالرعاية الصحية )مثل  منشآت

 والمستشفيات وما إلى ذلك(
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 العبادات .الفم للمصلينوارتداء أغطية أنف يتم 

 ،األطفال حتى إتمام سن السادسة .1

الفم وأغطية أنف األشخاص الذين اليستطيعون إرتداء   .2

بسبب إعاقة أو ألسباب صحية عليهم إثبات ذلك بوثيقة 

 ،طبية

إذا تم اتخاذ تدابير وقائية مناسبة  العامالت والعاملون  .3

، أو إذا لم يكن هناك عمالء وسائل الفصلأخرى، وال سيما 

  البيع.أو زوار في مناطق 

 استثناءات من االلتزام بارتداء غطاء الفم واألنف

 التوقف في األمكنة العامة ال

 المسافر نعم

نعم، ما لم أيضا   (خالل عملية نقل المسافرينسائق )ال

ن هناك أجهزة حماية أخرى مناسبة )على سبيل المثال وتك

مصنوع من زجاج شبكي( ؛ عند دخول  وسائل فصل

مقصورة الركاب أو مغادرة المنطقة المنفصلة، يسري 

 الفموااللتزام بارتداء غطاء األنف 

 وسائل النقل العامة 

 المسافر نعم

نعم، ما لم أيضا   (خالل عملية نقل المسافرينسائق )ال

ن هناك أجهزة حماية أخرى مناسبة )على سبيل المثال وتك

 مصنوع من زجاج شبكي( وسائل فصل

 سيارات األجرة

التالميذ نعم، إال أن عملية النقل ملزمة، وذلك حتى إذا كان 

 فم.-يرتدون غطاء أنفالتالميذ ال 

نعم، ما لم أيضا   (خالل عملية نقل المسافرينسائق )ال

ن هناك أجهزة حماية أخرى مناسبة )على سبيل المثال وتك

 مصنوع من زجاج شبكي( وسائل فصل

 الباصات المدرسية

 المسافر نعم

نعم، ما لم أيضا   (خالل عملية نقل المسافرينسائق )ال

 خرى مناسبة ن هناك أجهزة حماية أوتك

 التكسي

يس عندما يكونون جالسين في ، لكن لالمسافرون نعم

 سياراتهم الخاصة

 العامالت /العاملون )في مقصورة المسافرين( نعم

 البواخر

 المسافرون / الزائرون نعم

 العامالت /العاملون نعم

 في مواقف الباصات والقطارات واألرصفة
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الطبيب عن طريق  وثيقة طبية )الوثيقة يمكن إرسالها من

 اإليميل، الوثيقة األصلية ليست ضرورية(

كيف يتم إثبات االستثناءات بسبب اإلعاقة أو ألسباب 

 صحية؟

  تُسمى الكمامة اليومية تعتبر كافية )االستخدام لمرة ما

 واحدة، أو التي خيطت من القماش(

 األنف بمنديل أو شال يُعد مسموحا  -تغطية الفم 

  أقنعة الوجهي سمح باستخدام 

  الكمامات طبية مثل ليس ضروريا  أن تكونFFP 2, 

FFP 3, MNS   الجراحية  ت أو كمامات العمليا 

 األنف المسموحة؟-ما هي أشكال أغطية الفم

 

 

 

 

 

 

 


