تاريخ الصإدار 05:نوفمبر2020
المساعدة في تفسير التعليمات ليست بديلة عن نص التعليمات .حيث يتم تحديثها بشكل مستمر.

ماذا يمكن فعله – و ماذا ل يمكن فعله ؟ من Aمثل تجارة التحف إلى Zحدائق الحيوانات
ماذا؟
تجارة التحف
صيد السمك
أرشيف
استوديوهات )عرض  /بيع  /افتتاح(
محطات خدمة الطرق السريعة
وكالتا السيارات
تأجير السيارات  /التشارك بالسيارات
محلتاغسيل سيارة
قوارب النزهة
أسواق تجهيزات الطأفال ،محلتا
الطأفال
الخمابز
بروفة الفرقة
البارات
محلتا تجهيز الجنائز
معامل تجهيز البيتون
صالتا الطعام في العمل
الكمتبات
مدرسة رقص الباليت
موسيقى نحاسية )دروس وبروفات
جماعية(
صفوف آلتا النفخ في الدمارس
محلتا الزهور
مواعيد التبرع بالدم
بيوت الدعارة والدعارة
اللمكامة وفنون الدفاع عن النفس
محلتا الزفاف
تجارة الوقود
محلتا بيع الكتب
متاجر اللوازم الكمتبية
القماهي
أماكن التخييم
بروفة الكورال وغناء الكورال
محلتا النسخ
الظماهرات
إجتماع الاملكي
مركز شراء اليأس
ركن بيع اليأس
تجارة الكهرباء
العلجا الهمني  /التعلم
الساتثارة الغذائية أو العلجا الغذائي
 ،أخصائي تغذية

مفتوح  /مغلق  /مسموح  /محظور
مفتوحة
مسموح ،يتم اللاتزام بالحفاظ على السمافة
مسموحة مع مراعاة التمطلبات الصحية
مغلق
مفتوحة
مفتوح )البيع والصإلحا(
مسموح
مسموحة
محظورة
مفتوحة
مسموحة ،لياُسمح بتناول الكأل في الكمان
محضورة ،ماعدا مع السأرة
مغلقة
مسموحة
مسموحة
مفتوحة
مفتوحة
مغلقة
محظورة
في الوقت الحاضر غير ممكن بسبب اللاتزام بالكمامة
مفتوحة
مسموحة
مغلقة ومحظورة
محظورة
مفتوحة
مفتوحة
مفتوحة
مفتوحة
مغلقة ،ويسمح بالبيع على الطريق
مغلقة ،عروض البميت لهأداف سياحية محظورة
محظورة
مفتوحة
مسموحة ضمن شروط )من ضمنها اللاتزام بارتداء الكمامة(
غير مسموح في المأاكن العامة ،ينصح بالخيار الفاتراضي
مفتوح
مغلقة ،ويسمح بالبيع على الطريق
مفتوحة
مسموح
مسموح
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مفتوحة
متاجر السجائر اللإكترونية
مسموح ،مع الحمافظة على القواعد الصحية
استخدام السيارات بشكل مشترك
مفتوحة
مدارس تعليم القيادة
مسموحة
حركة مرور العبارة
عروض البميت لهأداف سياحية محظورة
بيوت العطلتا
مفتوحة ،يُنصح بشكل إفرادي وحتى مسكن واحد
استوديوهات التصوير
مغلقة
التمنزهات
مفتوحة
مصفف الشعر
العناية التجميلية بالقدم مغلقة ،والعناية الطبية بالقدم مسموحة.
العناية بالقدم
مفتوحة
الحدائق
م س سسسموح ة ةةة ،ع ر ررروض الجم م ممموع ا ااات غ ي ييير م س سسسموح ة ةةة ،يُ ن نننصح ب ا ااال خ خخخيار
تحضير الولداة ومتابعتها
الفاتراضي
مغغلقة ،عنندماا ل يككون الددخوول إلييها حررا ً.
النصب التذكارية
مسموح
رياضة الجولف
مسموحة ،الحمافظة على السمافة وارتداء الكمامة عند الباتعاد عن
الصلةا
الكمان
مسموح للغأراض الصحية والطبية
العتاية باليدين وبالقادام
للغأراض التجميلية محظورة.
مسموح
أخصائي رعاية السمع
عروض البميت لهأداف سياحية محظورة
الفنادق
مسموح
التجول بالكلبا
مسموح
صالون الكلبا
مسموحة تحت شرط اللاتزام بالسمافة
مدرسة الكلبا
مسموحة تحت شرط اللاتزام بالسمافة
رياضة الكلبا
مفتوح فقط للبيع على الشارع
محل الوجبات السريعة
مسموح  -ينطبق مفهوم النظافة للصيد على صيد الشركات
الصيد
عروض البميت لهأداف سياحية محظورة
بيوت الشباب
مفتوح
تأجير الزوارق
ت د د دددري ب ب بببات الح م م ممماي ة ة ةةة م ن ن ننن ال ك ك كككوارث مسموحة
وتدريبات خدمة النإقاذ
مر ررراكز ززز مس سسساعد دددة الطأف فففال والع عععائل لللتا العععروض القمققدمةةة مننن مقققدم خدددمااات معععترف بههه باااختتتصاص استتتشارة
وتعليم مسوحة
والشباب
مغلقة
سينمات
مفتوحة ،عدم تقديم الطعام في الكمان
الكأشاك
مغلقة
حدائق التسلق )داخلية وخارجية(
مغلقة بشكل أساسي ،يُسمح ببيع منتوجات العناية
استوديو التجميل
دوائررر الزززحففف ودورات بيييكيب للللطأفففال محظورة
الصغار
مسموحة ،تُطبق التعليمات الصحية في الدمارس
الفنانات والفنانون في الدمارس
مسموحة
مغاسل غسيل الشاحنات
مسموحة
علجا النطق
مفتوحة
نقطة استلما اليانصيب
مغلقة
صالتا التدليك
يُسمح بالسماجات الطبية
مفتوحة
خدمة نقل الثأاث
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مغلقة
التماحف
مفففتوحةةة ،مننن دون آلتا نفففح ،ومننن دون غننناء ،علللى الجمممموعااات مررراعاااة
مدارس الومسيقى
القواعد الصحية
مسموحة
العلجا بالومسيقى )مرضى الطني(
مغلقة
دور الوابرا
مفتوح
البصريات
ص ااان ععع أح ذذذي ةةة ال عععظام  ،ف ننني ت قققوي ممم مسموح
العظام
مفتوح
الطب العظمي
مفتوح
مكان استلما وتسليم الطرود
مسموح
تنقل الركاب
مسموحة كدروس إفرادية ) 1:1في الهواء الطلق(
التدريبات الشخصية
مفتوحة
محلتا الرهان
مسموح
العلجا الفيزيائي
مس سسسموح ،في ييي حا ااالة ةةة عل لللجا الجمم ممموعا ااات مع ععع الحم حححافظ ظظظة عل لللى الق قققواعد ددد
العلجا النفسي
الصحية
حتتتى فييي الجمججال الخخخاص ،يجججب أن تتتتم الجاتتتماعااات مععع أسرررة واحدددة
احتفالتا خاصة في غرفة خاصة
فقققط ،بحددد أقصصصى 10أشخخخاص .يوووصىىى بشدددة بعععدم إقااامةةة احتتتفالتا
خاااصةةة فييي الغغغرف الخخخاصةةة أيضضضا ً .الحححفلتا غييير مقققبولةةة نظظظرا لطططبيعة
العدوى.
مفتوح
وكالة سفر
مسموح كدروس إفرادية ) 1:1في الهواء الطلق(
دورات ركوب الخيل
مسموحة ،عروض مجموعات غير مسموحة
رياضة الترفيه
مسموحة
محل تصليح الدراجات
مفتوحة
أسواق السلع التمبقية
مفتوح
متجر السمتلزمات الطبية
مغلقة
ساونا
م رررافق ري اااض ييية ل لللرم اااي ةةة وري اااض ااات مغلقة
الساتثناء :تقديم دليل على الرماية
الرماية
مسموحة
خدمات القأفال
متجر ررر مج جججوهر رررات مع ععع مش شششورة بش شششأن مفتوح
قيمة الذهب
مفتوح
متجر القرطاسية
مغلقة
حمامات السباحة والرمح
مفتوح
قطار شد الحبل
مغلقة
بارات الشيشة
مسموحة بشروط
اجتماعات الهيئات البلدية
مفتوح
استديو شمسي/مقصورة التشمس
الصاطناعي
مغلقة
الرماكز الجاتماعية والثقافية
مغلقة
الكازينوهات وصاللات التسلية
ومحلتا الرماهنات
مفتوحة
ملعاب
مفتوحة
تجارة الخمور
مسموح
عقد القران في دائرة الحأوال الدمنية
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مفتوحة
محل تبغ
مفتوحة
التافل
مغلقة
مدرسة الرقص
مغلقة
استوديوهات الوشم
مسموحة بشكل إفرادي في الهواء الطلق
تنس
دبل تنس محظورة
مسموحة
مسرح
مسموحة
مهنة سيارات الجأرة
مسموحة
الناتقال إلى شقة أخرى
مسسموح ،حللقات التتذوق حاالييا ً محظظورة
بيع الخمر
مؤس س سسسات ال ت تتتعليم الضإ ا اااف ي ييي )م ث ثثثل مفتوحه ،مع الحمافظة على القواعد الصحية
عروض الرياضة غير مسموحة
الدمارس الشعبية العليا)
ع ر ررروض ت د دددري ب ببب إض ا اااف ي ييية ف ي ييي غ ر رررف مسموحة ،تُطبق قواعد السمافة ،واللاتزام بالكمامة وقواعد التواصل
الندوات السمتأجرة بالفنادق
محظورة
الرياضة التنافسية والتدريب
مفتوحة،ولككن فققط لللدخوول قصصير الدمدى لووضعع الررهااناات ،يحظظر الببقاء
مراكز وساطة السمابقات
هناك.
مسموحة
السأواق السأبوعية
مسموحة كدروس إفرادية ) 1:1في الهواء الطلق(
دروس اليوغا
مغلق
السيرك
حدائق الحيوان ومحميات الحيوانات مغلقة
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