
الرفع التدريجي لإلجراءات التقييدية
 5، الصادر في 2020 لسنة 28رقم المرسوم منع انتشار فيروس كورونا(  اجراءاتعمال بالحجر الصحي )تحديد 

 .، باإلضافة إلى المراسيم السابقة2020يونيو 

    المرحلة الثالثة

 2020 يونيو 9اعتباراً من  

يسمح باآلتي:

ورياض األطفال العامة والخاصة المدارس التمهيدية فتح ■

ودور الحضانة وأندية األطفال والمدارس الصيفية ذات الدوام 

 )وفقا   المدارس ذات التعليم والتدريب الخاصوكذلك  ،الكامل

والشباب وزارات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة  اتلتوجيه

 والعمل والرعاية االجتماعية والتأمين االجتماعي(.

وبدون استخدام البطوالت الرياضية بدون مشجعينإجراء  ■

المالبس )حسب ارشادات وزارة الصحة ومنظمة  غرف تغيير

 .الرياضة القبرصية(

:يُسمح بعمل المؤسسات التالية وفقا  لتوجيهات وزارة الصحة ■

والمجمعات التجارية وشركات البيع مراكز التسوق  ◄

)المناطق الداخلية  خدمات المطاعم، باإلضافة إلى بالتجزئة

 والخارجية(، داخل هذه المنافذ،

 ،صاالت العرض المكشوفةودور السينما والمسارح  ◄

 ،مالعب األطفال الخارجية ◄

،والنواديالجمعيات واألندية الثقافية واألندية الرياضية  ◄

ودورالحكومية والخاصة  لمستشفياتاإلى جميع  الزيارات ■

ساعة  24ومركز الرعاية المستمرة لـ  رعاية المسنين والعجزة

، وذلك عن طريق لألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة

 المواعيد فقط وبعد موافقة مدير المستشفى / الدار / المركز.

،م في األماكن الداخلية والخارجيةاعالطخدمات  استئناف ■

 التي تشمل من بينها التالي )وفقا  لتوجيهات وزارة الصحة(:

 المطاعم، ◄

 الفنادق وأماكن االقامة السياحية، ◄

 أماكن تقديم الطعام التقليدي، ◄

 الكافيتريات، ◄

 مطاعم البيتزا، ◄

 الحانات والبارات وأماكن تقديم الوجبات الخفيفة، ◄

 المقاهي ◄

الطعام في المدارس صاالت تناول  و/ أوالمقاصف  ◄
 واألندية الرياضية والمراكز الثقافية والجمعيات واألندية

 .إلخ

:التالية وفقاً للشروطالخدمات ويتم توفير 

استخدام الطاوالت  من خالل لجمهورل اتخدماليتم تقديم  ◄

 ،(لتوجيهات وزارة الصحة ا  )وفق فقط والكراسي

 الخدمات للجمهورال يجوز تقديم  البار،في حال وجود  ◄

 تقديم الخدمات من خالل البار،يحظر حيث  ،فيه
داخل  األطفال في األماكن المغلقةأماكن لعب تشغيل  منعي ◄

.المطاعم

:يتم تعليق عمل ما يلي
أماكنوأماكن الترفيه والنوادي الليلية والمراقص  ■

 .الموسيقى والرقص

.أماكن العرض الداخليةودور السينما والمسارح  ■

.مالعب األطفال الداخلية ■

:حظر الفعاليات التالية
والتجمعات االحتفاالت ذات العدد الكبير والفعاليات األخرى ■

والمظاهرات والعروض والحفالت الموسيقية في األماكن العامة 
المعارض والمهرجانات في األماكن  والخاصة، وكذلك

 .المكشوفة

ً  6الساعة  2020 يونيو 13اعتباراً من    صباحا

:ما يلي عمل باستئنافيسمح 
شرط أن تخضع إلرشادات وزارة الصحة و / أو منظمة )

(الرياضة القبرصية، حسب الحالة

، ومنها المنشآتالمرافق الرياضية الداخلية والخارجية ■

الرياضية الخارجية والداخلية وصاالت الرياضة ومدارس 

األخرى الرقص والمدارس األخرى، باإلضافة إلى الرياضات 

.)مثل الفنون القتالية الخ( دون استخدام غرف تغيير المالبس

.المالهي المائيةو)مثل المالهي( الحدائق الترفيهية  ■

.الكازينوهات ■

 االستخدام اإلجباري للكمامات من قبل 
  :العاملين في

تقدم خدماتاألماكن الداخلية للشركات الخاصة التي  ■

.للجمهور

مكاتبوكذلك في ، القطاع العام والمصالح العامةمكاتب  ■

.تقدم خدمات للجمهورالتي  السلطات المحلية

.تجارة التجزئةشركات  ■

العاملينعلى النحو التالي: من قبل  وسائل النقل العام ■

لجميع الحافالت التي يتم فيها تحصيل األجرة، وكذلك  والركاب

أو الخاص، مثل خدمات النقل من /وسائل النقل العام و جميع في

أو الحافالت األخرى  /المطارات. والحافالت السياحية و إلى /

 .مثل الحافالت الصغيرة

.مواقع البناء ■

مراكز التجميلوصالونات تصفيف الشعر وصالونات الحالقة  ■

 .واستوديوهات الوشم

.تقديم الطعامشركات  ■

.طفالاألمالعب  ■

.الكازينوهاتوشركات العاب الحظ  ■

.المواقع األثرية والتاريخيةوالمكتبات والمتاحف  ■

.صاالت العرض المكشوفةودور السينما والمسارح  ■

أي شركة / منظمة أخرى، بناء  على إرشادات وزارة ■

 .الصحة



الوقائيةلإلجراءات التخفيف التدريجي  

، 2020لسنة  30بالحجر الصحي )تحديد اجراءات منع انتشار فيروس كورونا( المرسوم رقم  عملا 

 .، باإلضافة إلى المراسيم السابقة2020يونيو  19الصادر في 

ا  6الساعة  2020يونيو  24اعتباراا من    ر  صباحا

ملعبوكذلك  ملعب األطفال الداخليةيتم إعادة فتح  ■

.أماكن تقديم الطعامداخل األطفال 

األفراد في المنازل واألماكن العامة عيسمح بتجم ■

ا في األماكن  75عن بشرط أال يتجاوز العدد  شخصا
ا في األماكن  150المغلقة أو عن  المفتوحة.شخصا

تم توضيح أن:ي

 تشمل المقيمين بهاالتجمعات داخل المنازل 
لحد األقصى لعدد األشخاص فيما يتعلق با

 .المسموح به

في وقت واحد في بالتجمعات الكبيرة  ال يسمح

 .األماكن الداخلية والمفتوحة

حفالت الزفاف والتعميد  لتجمعات الكبيرة تعنيا

والمهرجانات والتجمعات والحفالت الموسيقية 

الخاصة في المنازل وأي شكل آخر من التجمعات 

 .الكبيرة

أن ما سبق ذكره يخضع إلرشادات الصحة يفهم 
 رتيباتالتوالسالمة لوزارة الصحة ويتماشى مع 

بالحد األقصى لعدد األشخاص في  ةالمتعلق
 التجمعات الكبيرة في المنازل واألماكن العامة

 .وزارة الصحةالتي أعلنت عنها 
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