
2020 نوفمبر 05تاريخ الصإدار: 
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 حدائق الحيواناتZ مثل تجارة التحف إلى Aماذا يمكن فعله – و ماذا ل يمكن فعله ؟ من 

مفتوح / مغلق / مسموح / محظورماذا؟
مفتوحةتجارة التحف
مسموح، يتم اللاتزام بالحفاظ على السمافةصيد السمك

مسموحة مع مراعاة التمطلبات الصحيةأرشيف
مغلقاستوديوهات (عرض / بيع / افتتاح)

مفتوحةمحطات خدمة الطرق السريعة
مفتوح (البيع والصإلحا)وكالتا السيارات

مسموحتأجير السيارات / التشارك بالسيارات
مسموحةغسيل سيارةمحلتا 

محظورةقوارب النزهة
أسواق تجهيزات الطأفال، محلتا

الطأفال
مفتوحة

مسموحة، لياُسمح بتناول الكأل في الكمانالخمابز
محضورة، ماعدا مع السأرة بروفة الفرقة

مغلقةالبارات
مسموحةمحلتا تجهيز الجنائز
مسموحةمعامل تجهيز البيتون

مفتوحةصالتا الطعام في العمل
مفتوحةالكمتبات 

مغلقةمدرسة رقص الباليت
موسيقى نحاسية (دروس وبروفات

جماعية)
محظورة

في الوقت الحاضر غير ممكن بسبب اللاتزام بالكمامةصفوف آلتا النفخ في الدمارس
مفتوحةمحلتا الزهور

مسموحةمواعيد التبرع بالدم
مغلقة ومحظورةبيوت الدعارة والدعارة

محظورةاللمكامة وفنون الدفاع عن النفس
مفتوحةمحلتا الزفاف
مفتوحةتجارة الوقود

مفتوحةمحلتا بيع الكتب
مفتوحةمتاجر اللوازم الكمتبية

مغلقة، ويسمح بالبيع على الطريقالقماهي
مغلقة، عروض البميت لهأداف سياحية محظورةأماكن التخييم

محظورةبروفة الكورال وغناء الكورال
مفتوحةمحلتا النسخ

مسموحة ضمن شروط (من ضمنها اللاتزام بارتداء الكمامة)الظماهرات
غير مسموح في المأاكن العامة، ينصح بالخيار الفاتراضيإجتماع الاملكي

مفتوحمركز شراء اليأس
مغلقة، ويسمح بالبيع على الطريقركن بيع اليأس
مفتوحةتجارة الكهرباء

مسموحالعلجا الهمني / التعلم
الساتثارة الغذائية أو العلجا الغذائي

، أخصائي تغذية
مسموح
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مفتوحةمتاجر السجائر اللإكترونية
مسموح، مع الحمافظة على القواعد الصحيةاستخدام السيارات بشكل مشترك

مفتوحةمدارس تعليم القيادة
مسموحةحركة مرور العبارة

عروض البميت لهأداف سياحية محظورةبيوت العطلتا
نصح بشكل إفرادي وحتى مسكن واحداستوديوهات التصوير مفتوحة، يُ

مغلقةالتمنزهات
مفتوحةمصفف الشعر
العناية التجميلية بالقدم مغلقة، والعناية الطبية بالقدم مسموحة.العناية بالقدم

مفتوحةالحدائق
مسسسسسسسسموحةةةةةةةة، عرررررررروض الجممممممممموعاااااااات غيييييييير مسسسسسسسسموحةةةةةةةة، يُننننننننصح باااااااالخخخخخخخخيارتحضير الولداة ومتابعتها

الفاتراضي
مغغلقة، عنندماا ل يككون الددخوول إلييها حرراً.النصب التذكارية
مسموحرياضة الجولف

مسموحة، الحمافظة على السمافة وارتداء الكمامة عند الباتعاد عنالصلةا
الكمان

مسموح للغأراض الصحية والطبيةالعتاية باليدين وبالقادام
للغأراض التجميلية محظورة.

مسموحأخصائي رعاية السمع
عروض البميت لهأداف سياحية محظورةالفنادق

مسموح التجول بالكلبا
مسموحصالون الكلبا
مسموحة تحت شرط اللاتزام بالسمافةمدرسة الكلبا
مسموحة تحت شرط اللاتزام بالسمافةرياضة الكلبا

مفتوح فقط للبيع على الشارعمحل الوجبات السريعة
مسموح - ينطبق مفهوم النظافة للصيد على صيد الشركاتالصيد

عروض البميت لهأداف سياحية محظورةبيوت الشباب
مفتوحتأجير الزوارق

تددددددددريببببببببات الحممممممممايةةةةةةةة منننننننن الككككككككوارث
وتدريبات خدمة النإقاذ

مسموحة

مررررراكززززز مسسسسساعدددددة الطأفففففال والعععععائلللللتا
والشباب

العععروض القمققدمةةة مننن مقققدم خدددمااات معععترف بههه باااختتتصاص استتتشارة
وتعليم مسوحة

مغلقةسينمات
مفتوحة، عدم تقديم الطعام في الكمانالكأشاك

مغلقةحدائق التسلق (داخلية وخارجية)
مغلقة بشكل أساسي، يُسمح ببيع منتوجات العنايةاستوديو التجميل

دوائررر الزززحففف ودورات بيييكيب للللطأفففال
الصغار

محظورة

طبق التعليمات الصحية في الدمارسالفنانات والفنانون في الدمارس مسموحة، تُ
مسموحةمغاسل غسيل الشاحنات

مسموحةعلجا النطق
مفتوحةنقطة استلما اليانصيب

مغلقةصالتا التدليك
يُسمح بالسماجات الطبية

مفتوحةخدمة نقل الثأاث
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مغلقةالتماحف
مفففتوحةةة، مننن دون آلتا نفففح، ومننن دون غننناء، علللى الجمممموعااات مررراعاااةمدارس الومسيقى

القواعد الصحية
مسموحةالعلجا بالومسيقى (مرضى الطني)

مغلقةدور الوابرا
مفتوحالبصريات

صاااانعععع أحذذذذيةةةة الععععظام ، فنننني تققققويمممم
العظام

مسموح

مفتوحالطب العظمي
مفتوحمكان استلما وتسليم الطرود

مسموحتنقل الركاب
 في الهواء الطلق)1:1مسموحة كدروس إفرادية (التدريبات الشخصية

مفتوحةمحلتا الرهان
مسموحالعلجا الفيزيائي
مسسسسسسموح، فيييييي حاااااالةةةةةة عللللللجا الجممممممموعاااااات معععععع الحمحححححافظظظظظظة عللللللى الققققققواعددددددالعلجا النفسي

الصحية
حتتتى فييي الجمججال الخخخاص، يجججب أن تتتتم الجاتتتماعااات مععع أسرررة واحدددةاحتفالتا خاصة في غرفة خاصة

 أشخخخاص. يوووصىىى بشدددة بعععدم إقااامةةة احتتتفالتا10فقققط، بحددد أقصصصى
خاااصةةة فييي الغغغرف الخخخاصةةة أيضضضاً. الحححفلتا غييير مقققبولةةة نظظظرا لطططبيعة

العدوى.
مفتوحوكالة سفر

 في الهواء الطلق)1:1مسموح كدروس إفرادية (دورات ركوب الخيل
مسموحة، عروض مجموعات غير مسموحةرياضة الترفيه

مسموحةمحل تصليح الدراجات
مفتوحة أسواق السلع التمبقية

مفتوحمتجر السمتلزمات الطبية
 مغلقةساونا

مررررافق ريااااضيييية لللللرماااايةةةة وريااااضاااات
الرماية

مغلقة 
الساتثناء: تقديم دليل على الرماية 

مسموحةخدمات القأفال
متجررررر مجججججوهرررررات مععععع مشششششورة بشششششأن

قيمة الذهب
مفتوح

مفتوحمتجر القرطاسية
مغلقةحمامات السباحة والرمح

مفتوحقطار شد الحبل
مغلقةبارات الشيشة

مسموحة بشروطاجتماعات الهيئات البلدية
استديو شمسي/مقصورة التشمس

الصاطناعي
مفتوح

مغلقةالرماكز الجاتماعية والثقافية
الكازينوهات وصاللات التسلية

ومحلتا الرماهنات
مغلقة

مفتوحةملعاب
مفتوحةتجارة الخمور

مسموحعقد القران في دائرة الحأوال الدمنية
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مفتوحةمحل تبغ
مفتوحةالتافل 

مغلقةمدرسة الرقص
مغلقةاستوديوهات الوشم

مسموحة بشكل إفرادي في الهواء الطلقتنس
دبل تنس محظورة

مسموحةمسرح
مسموحةمهنة سيارات الجأرة

مسموحةالناتقال إلى شقة أخرى
مسسموح، حللقات التتذوق حااليياً محظظورةبيع الخمر

مؤسسسسسسسات التتتتتتعليم الضإاااااافيييييي (مثثثثثثل
(الدمارس الشعبية العليا

مفتوحه، مع الحمافظة على القواعد الصحية
عروض الرياضة غير مسموحة

عرررررروض تددددددريبببببب إضاااااافيييييية فيييييي غررررررف
الندوات السمتأجرة بالفنادق

طبق قواعد السمافة، واللاتزام بالكمامة وقواعد التواصل مسموحة، تُ

محظورةالرياضة التنافسية والتدريب
ولككن فققط لللدخوول قصصير الدمدى لووضعع الررهااناات، يحظظر الببقاءمفتوحة، مراكز وساطة السمابقات

هناك.
مسموحةالسأواق السأبوعية

 في الهواء الطلق)1:1مسموحة كدروس إفرادية (دروس اليوغا
مغلقالسيرك

مغلقةحدائق الحيوان ومحميات الحيوانات
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