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 كيف؟ ماذا؟

 .تجاراالأيضاً لغير  ،لجميع أنواع السلع مسموحة خدمات الجلب والتوصيل

على الباب أو النافذة .الدخول إلى  السلع عطيأن ي السلعيجب على من يجلب 

 .السلع غير مسموح بهاألماكن لمن يجلب 

 مسموحة حديقة صيادي السمك

 البيع واإلصالح مسموح  وكاالت السيارات

مسموحة )مع مراعاة المتطلبات الصحية، وهذا معناه أن مغادرة السيارة غير  سينما سيارة

 مسموح، كما اليسمح ببيع المشروبات والطعام(

 مسموح تأجير السيارات / التشارك بالسيارات

 مسموحة محالت غسيل السيارات

 مسموحة المخابز

 اليُسمح بتناول األكل في المكان

 مغلقة البارات

 تجهيز الجنائز مسموح ضمن دائرة ضيقة من أفراد العائلة محالت تجهيز الجنائز

 مسموحة الخراسانية ضيريةالصناعات التح

 مغلقة،  صاالت الطعام في العمل

وليس للتناول في المكان أو في موضع العمل البيع لالصطحاب مسموح، 

 )يستثنى من ذلك صاالت الطعام في المستشفيات(

 (متر مربع مساحة بيع 800مسموحة )كحد أعظمي  محالت الزهور

 مسموح بها مواعيد التبرع بالدم

 مغلقة، البيع المباشر على الطريق مسموح المقاهي

سياحية محظورة، وهذا يُطبّق على المخيمات المؤقتة عروض المبيت ألهداف  أماكن التخييم

والدائمة. كما أن استخدام هذه المنشآت من دون مبيت غير مسموح به. مسموح 

 فقط استخدام أماكن التخييم كمسكن مفرد.

 مسموح محل النسخ

 مغلقة، مسموح خدمة الجلب و التوصيل. البيع المباشر على الطريق مسموح. محالت اآليس كريم

 مسموح / العالج بالتعلم عالج إرغو

 مغلقة أماكن االحتفاالت العائلية



 عروض المبيت ألهداف سياحية محظورة. أماكن اإلستراحة في العطل 

 مسموحة  العناية باألقدام

 مسموح العناية بالحدائق

 األدنى للمسافة(مسموحة )مع مراعاة المتطلبات الصحية والحد  مدرسة الغولف / أماكن لعب الغولف

مسموحة )مع مراعاة المتطلبات الصحية، وهذا معناه أن مغادرة السيارة غير  العبادة في شكل سينما سيارة

 مسموح(

 عقد القران في دائرة األحوال المدنية مسموح. الزفاف

 مسموح محالت أدوات السمع

 عروض المبيت ألهداف سياحية محظورة. الفنادق

 ةمسموح صالونات الكالب

 مسموحة مدرسة الكالب

 مسموح، اليُسمح بتناول الطعام في المكان محل الوجبات السريعة

 مغلقة نزل الشباب

األكشاك )خصوصاً مع المشروبات، السناك، 

 بيع الجرائد و محالت استالم البريد(

 مفتوحة 

 ةمغلق استديوهات التجميل

 مسموحة الزراعة

 مسموحة (LKWل القاطرات )يمنشآت غس

 مسموحة بسبب بيع الجرائد )السبب الرئيسي للعرض مرّجح( محالت اليانصيب )باإلرتباط مع بيع الجرائد(

المراكز التجارية / مركز بيع البضائع 

 المخفضة

مع مراعاة المتطلبات الصحية، وبخاصة الحد األدنى للمسافة، مسموحة )

الدخول. هذه المتطلبات وضبط الدخول على سبيل المثال عن طريق منظم 

صالحة بغض النظر عما إذا كان مجمع بناء مغلق أو مساحة محددة في الهواء 

. المتاجر المفردة التي أنواع سلعها ال تحسب ضمن االستثناءات (الطلق

متر  800أكثر من  أن يضعوا تحت التصرفالمسموح بها، غير مسموح لهم 

 مربع كمساحة لبيع السلع.

 مغلقة. التدليك الطبي مسموح. جصالونات المسا

 مسموحة، ألنها خدمة توصيل. خدمات توصيل األثاث

 مغلقة مدارس الموسيقا

 مغلقة صالونات العناية باألظافر

 مسموح صانعي األحذية الطبية، تقنيي جراحة العظام



 بضائع أخرىكما هو الحال في موقع البريد، بالطبع ال يسمح ببيع  أماكن استالم و تسليم الطرود

 شخص مقابل شخص مسموح، لكن فقط باإلشراف  المدرب الشخصي

 متراً مربعاً( 800مساحة البيع التتجاوز أن مسموحة )طالما  بيوتات الرهن

 مسموحة المعالجة الفيزيائية

 متراً مربعاً( 800مساحة البيع التتجاوز أن مسموح )طالما  مكتب السفر

 مسموح الهوائيةأماكن إصالح الدراجات 

 مسموح مركز الخدمات الطبية

 مسموح خدمات المفاتيح

 مغلق القطار المعلق

 مغلقة مقاعد التعرض للشمس

 مسموحة موانئ قوارب الرياضة

 مغلقة مدرسة الرقص

 مغلقة استديوهات الوشم

 مسموح مكاتب التاكسي

 مسموحة في الهواء الطلق التنس )رياضة شعبية(

بها بغض النظر عن أنواع السلع، طالما أن مساحة المعدة ألن تباع مسموح  لتجارة التجزئةمواقع البيع 

متراً مربعاً، والمعيار هنا ليس المساحة اإلجمالية  800السلع عليها التتجاوز 

للمتجر، بل المقياس هو المساحة المعدة ألن يُباع عليها. المتاجر الكبيرة يمكن 

 .اً من المساحة كي تُعد ليتم عليها البيعأن يفصلوا جزء

 مسموحة األسواق األسبوعية

 


