
 ImStayingHomeاألسئلة الشائعة حول مرسوم الحكومة اإليطالية بشأن البقاء في المنازل 

 ٢٠٢٠مارس   ١٣

 مارس  ١١التغييرات التي أدخلت بموجب مرسوم 

 مارس؟ ١١ما هي التغييرات التي أدخلت على القواعد السابقة بموجب مرسوم 

جميع  -مارس ٢٥حتى  -مارس هي غلق ١١وجب مرسوم التغييرات الرئيسية التي أدخلتها الحكومة اإليطالية بم

محالت اآليس كريم.. الخ(  -محالت الكعك -مطاعم -مطاعم بيتزا -حانات-مقاهي -أنواع المقاهي والمطاعم )بارات

 إال التي تم التصريح لها بالبقاء مفتوحة مثل متاجر البقالة وتجار المواد الغذائية بشكل عام، الصيدليات، -وكل المحال

محالت بيع الوجبات الخفيفة على الطرق وخدمات الطرق السريعة  -محالت بيع الصحف، محالت بيع التبغ، المقاهي

في  ٢و ١وباقي المناطق، المحال التي تبيع السلع األساسية أو التي توفر الخدمات الشخصية المدرجة في الملحقتين 

 نهاية األسئلة الشائعة.

مارس، يمكن لرؤساء المقاطعات تقليل خدمات النقل العام المحلية المجدولة  ٢٥كما ينص المرسم على أنه حتى 

والغير مجدولة في مقاطعتهم، من أجل التعقيم الضروري وضمان مستوى الخدمات األساسية، وبالمثل يجوز لوزارة 

 العّبارات.  البنية التحتية والنقل الغاء أو تقليل خدمات الحافالت أو القطارات أو الرحالت الجوية أو

 هل هناك قيود أو قواعد أخرى سفر أو حركة األشخاص؟

 ال، لم تطرأ تغييرات على القواعد السابقة بشأن سفر وحركة األشخاص. 

 المناطق التي يطبق عليها هذا المرسوم

 هل هناك اختالفات بين المقاطعات؟ -١

 ق على الدولة بأكملها. إبريل يطب ٣مارس حتى  ١٠مارس الذي يسري من تاريخ  ٩ال، مرسوم 

 هل ينص المرسوم على وجود "مناطق حمراء" خاصة؟ -٢

ال، لم تعد هناك مناطق حمراء. القيوم التي نص عليها مرسوم األول من مارس تؤسس مناطق حمراء تم رفعها. 

 مارس مجموعة واحدة من القواعد التي تنطبق على جميع السكان.  ٩يتضمن مرسوم 

 السفر والحركة

ا يعني" تجنب كل أنواع السفر"؟ هل هناك قيود معينة مفروضة على السفر والتنقل؟ هل يسمح للناس بالخروج ماذ

 للعمل؟ هل يسمح لألشخاص الخاضعين للحجر الصحي بالتحرك؟

يجب على الناس البقاء في المنزل. يسمح بالسفر فقط لظروف العمل أو لالحتياجات الصحية أو للضرورة، مثل شراء 

 ام واألساسيات األخرى. الطع

 المطبوعة  النماذج باستخدام تقديم تعهد،  طريق عن الصحية واالحتياجات العمل متطلبات إثبات يجب حال،  أي في

 أي ويخضع الحقة مرحلة في التعهد في الواردة المعلومات اتساق من التحقق يتم. القانون إنفاذ ضباط قبل من المقدمة



 الحصول أو أمكن،  حيثما الذكي،  العمل باستخدام يُنصح. الجنائية للمالحقة كاذبة تبتصريحا أدلى أنه يتبين شخص

 في البقاء للسفر وجيهة أسباب لديهم ليس الذين األشخاص على يجب. العمل من اإلجازة أو عطلة استحقاق على

 .الجميع وسالمة سالمتهم أجل من المنزل، 

 ممنوعون تماما من الخروج Covid-19ن ثبتت اصابتهم ب األشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي أو الذي -٢

 هل يسمح لألشخاص بالتنقل داخل البلدات والمدن؟  -٣

تنطبق المحظورات والتوصيات أيضا على التحركات داخل البلدات والمدن، والتي تشمل قواعد تتعلق بمتطلبات العمل 

 إلى المنزل. واالحتياجات الصحية أو أسباب ضرورية باإلضافة إلى العودة 

 إذا كان هناك شخص يسكن في مدينة ويعمل في مدينة أخرى هل يسمح له بالتنقل؟ -٤

 نعم، في هذه الحالة السفر مبرر ألسباب العمل.

هل تنطبق قيود السفر على من تظهر عليهم أعراض اإلصابة مثل مشكلة في التنفس وحرارة جسم أعلى من  -٥

 ؟ ٣٧.٥

بقوة بالبقاء في المنزل، والتواصل مع الممارسين العامين الخاصين بهم وتقليل التواصل في هذه الحالة ينصح الناس 

 واالحتكاك مع أشخاص آخرين بقدر المستطاع. 

 ؟" عملهم متطلبات"  يثبتوا أن الخاص لحسابهم للعاملين يمكن كيف المثبتة”؟ العمل متطلبات" تعني  ماذا -٦

أو أخذ استحقاق عطلة  -أن أمكن -من أنه ينصح دائما باستخدام العمل الذكييسمح للناس بالذهاب لعملهم، على الرغم 

 وكذلك منه، أو العمل إلى إما مسافر أنك إثبات على قادًرا تكون أن إلى بحاجة أنك يعني" مثبت" أو أجازه من العمل..

 يعد كاذبة ببيانات اإلدالء أن نم التحذير مع آخر،  دليل تقديم خالل من أو (، 1 الشائعة األسئلة انظر) ملزم في تعهد

 تقوم التي منها التعهدات أي في السلطات وستنظر عملك متطلبات إثبات منك سيُطلب فحص،  إجراء حالة في. جريمة

 صحيحة سيطبق عقوبات جنائية.  غير وجدت وإذا والعقوبات،  االتساق إلثبات بها، 

 هل يخضع العمال عبر الحدود ألي قيود؟ -٧

 عبر الحدود ترك الدولة والعودة إليها ألسباب العمل التي يجب أن تثبت )أنظر األسئلة الشائعة السابقة(يمكن للعمال 

 هل سيتم انشاء نقاط تفتيش لتنفيذ االجراءات المتبعة؟ -٨

سيتم إنشاء نقاط تفتيش على الرغم من عدم وجود نقاط تفتيش دائمة لمنع الناس من السفر، حيث أن التدابير تتعلق 

البلد بأكمله. سيطلب من ضباط انفاذ القانون االشراف على االمتثال للقواعد كجزء من أنشطتهم الروتينية لتنفيذ ب

 القانون. 

 إذا وجدت نفسي بعيدا عن منزلي أو محل اقامتي، هل يسمح لي بالعودة؟ -٩

سيسمح له بالسفر فقط لظروف نعم، سوف يسمح لكل شخص بالعودة إلى منزله او إلى محل اقامته، ولكن بعد العودة 

 العمل واالحتياجات الصحية واألسباب الضرورية. 



 لقضاء أجازه؟ -حيث ال أسكن أو أقيم  -هل يسمح لي بالعودة إلى منزلي  -١٠

مارس، أي متطلبات العمل أو  ٨ال، يسمح بجميع حاالت السفر والتنقل فقط لألغراض المنصوص عليها في مرسوم 

 أو األسباب الضرورية، أو العودة إلى المنزل أو مكان اإلقامة. االحتياجات الصحية 

 هل مسموح لي بالخروج لشراء طعام؟ هل االمدادات الغذائية متوفرة؟ -١١

نعم، يمكن لكل شخص الخروج لشراء طعام، حيث أنه ليس هناك حاجة للتخزين أو نشر الذعر ألنه سوف يتم توفير 

 دائما.  اإلمدادات الغذائية كما هو الحال

 هل يسمح لي بممارسة الرياضة؟ -١٢

 نعم، ممارسة الرياضة خارج المنزل مسموح بها ولكن ليس في مجموعات. كل أنواع التجمعات ممنوعة منعا باتا. 

 هل مسموح لي بالخروج لشراء سلع غير الطعام؟ -١٣

لقائمة متاحة على هذا الرابط مارس )ا ١١نعم، ولكن مسموح بالخروج فقط لشراء سلع منصوص عليها في مرسوم 

 ( ٢و ١)انظر الملحقات 

 هل يمكنني الخروج لرعاية األحباء المسنين غير المستقلين؟ -١٤

نعم، هذا هو أحد األسباب المدرجة ضمن األسباب الضرورية، يرجى تذكر أن كبار السن هم أيضا الفئة األكثر ضعفا 

 ويجب حمايتهم من االتصاالت الغير ضرورية. 

 هل مسموح لي بالذهاب للحدائق والمتنزهات العامة؟  -١٥

( من ٣) ١نعم، يسمح للحدائق والمتنزهات العامة باستمرار استقبال األشخاص لممارسة الرياضة اتساقا مع المادة 

 المرسوم ولكن ليس في مجموعات ويجب الحفاظ على مسافة كافية )متر على األقل( بين األشخاص. 

 مطلقا، هل مسموح لي بزيارة طفلي الذي يعيش مع الوالد اآلخر  /إذا كنت منفصال -١٦

 وفقًا حال أي على اآلخر،  الوصي أو الوالد مع يعيشون الذين القصر األطفال اصطحاب أو لزيارة بالسفر يُسمح نعم،  

 .الطالق أو لالنفصال القانونية للترتيبات

 هل يسمح لي بإخراج نفاياتي لجمعها؟ -١٧

 واعد التي تطبقها كل سلطة محلية نظرا الستمرار خدمة جمع النفايات بشكل منتظم. نعم وفقا للق

 األليفة؟ حيواناتي  أسير أن لي مسموح  هل -١٨

 من واحد متر عن تقل ال أمان مسافة على والحفاظ تجمعات بدون ولكن حاجتهم،  قضاء من يتمكنوا حتى نعم، 

 .اآلخرين األشخاص

 اناتي األليفة للطبيب البيطري؟هل مسموح لي اصطحاب حيو -١٩



 تدوير لضمان موعد تحديد أوالً  عليك نعم ولكن فقط في حاالت الطوارئ. يجب تأجيل الفحوصات الدورية يجب

 الموظفين جميع على يجب. المنتظرين العمالء بين الوثيق االتصال لمنع في”، واحد خارج، واحد" أساس على العمالء

 (.والكمامات القفازات) المناسبة يةالشخص الوقاية معدات ارتداء

 هل مسموح لي بركوب الدراجة؟ -٢٠

 لممارسة أو األشياء الضرورية األخرى أو البقالة لشراء أو منزلك إلى الوصول أو للمشي الدراجة ركوب يمكنك

 اآلخرين.  األشخاص من واحد متر عن تقل ال أمان مسافة على دائًما تحافظ أن بشرط الرياضة، 

 والنقل العام النقل 

 هل هناك قيود مفروضة على شركات النقل؟  -١

ليست هناك قيود مفروضة على شركات النقل. كل البضائع )ليست فقط البضائع األساسية( يمكن نقلها داخل الدولة، 

 ائع. لذا يعد النقل من متطلبات العمل الضرورية. يسمح لشاحنة النقل بالسفر، وأن كان ذلك فقط لتسليم وتسلم البض

 هل يسمح لناقلي البضائع بالسفر؟ -٢

 نعم، يسمح لهم بالسفر بحرية. 

 أعمل في مهنة شحن البضائع، هل هناك قيود محددة تنطبق على وظيفتي؟ -٣

 ال، ليست هناك قيود على السفر وشحن وتفريغ البضائع. 

 هل هناك قيود على وسائل النقل العام الغير مجدولة؟ -٤

عات بتقليل خدمات وسائل النقل العام المجدولة والغير مجدولة من أجل التعقيم الضروري يسمح لرؤساء المقاط

ولتأمين الحد األدنى من الخدمات األساسية وبالمثل يجوز لوزارة البنية التحتية والنقل الغاء أو تقليل خدمات الحافالت 

 أو القطارات أو الرحالت الجوية أو العبّارات. 

 العمل 

 ألصحاب العمل تطبيق العمل الذكي على جميع موظفيهم؟هل يمكن  -١

 نعم، تم اتخاذ بعض االجراءات المؤقتة والمبسطة للسماح بتطبيق العمل الذكي وليس هناك قيود في هذا الصدد. مع

 افيم خاصة قيود أي على تنص لم الطارئة الصحية الحالة هذه قبل بها المعمول القواعد أن أيًضا االعتبار في األخذ

 .الذكي العمل باستخدام لهم المسموح الموظفين بعدد يتعلق

 لفترة فقط أو الطوارئ حالة نهاية حتى مارس 11 مرسوم في  عليها المنصوص الذكية العمل قواعد تنطبق هل -٢

 مارس؟ 25 حتى أي مارس،  11 مرسوم تطبيق

 .مارس 11 مرسوم سريان فترة طوال أي مارس، 25 حتى مطلوبًا الذكي العمل استخدام سيكون

 موظفيهم؟ لجميع الالزمة الذكية العمل أدوات توفير والخاص العام القطاعين في  العمل أصحاب من سيُطلب هل -٣



 الموظفون يستخدم فقد الالزمة،  األدوات توفير على قادر غير الخاص أو العام القطاع في العمل صاحب كان إذا. ال

( الخاص أو العام القطاعين من) العمل أصحاب على يتعين ذلك،  ومع. مبه الخاصة المعلومات تكنولوجيا معدات

 الذكي، بصورة اعتيادية.  العمل لضمان الالزمة واإلدارية التنظيمية التدابير جميع اعتماد

 سينطبق أم عادية مرضية إجازة في اعتباره سيتم فهل عام،  منصب في الموظف حرارة درجة انخفاض حالة في -٤

 المرضية؟ اإلجازة إجمالي من المرض أيام خصم مويت المرسوم

بـ  مصاب أنه أو الصحي الحجر في الموظف وضع يجب أنه الحقًا تبين إذا. العادية المرضية اإلجازة قواعد تطبق

Covid-19 ، المرضية اإلجازة استحقاق من المرض أيام خصم يتم ال. 

 هي األدوات التي يجب علي امتالكها؟ أنا موظف في منصب عام أود استخدام العمل الذكي، ما -٥

 لتحديد عمل صاحب لكل متروك األمر. األهلية تبسيط خالل من الذكي العمل تشجيع إلى الجديدة التدابير تسعى

 لهذا طلب تقديم للموظفين يمكن. الذكية العمل أدوات باستخدام الموظفين من ممكن عدد ألكبر للسماح الالزمة التدابير

 .المتاحة التسهيالت على بناء ال أو قبوله سيتم والذي الغرض، 

 أي عن النظر بغض العام،  القطاع في  العمل ألصحاب يمكن فهل الذكي،  العمل استخدام المستحيل من كان إذا -٦

 مارس؟ 25 حتى اإلجازة في  حقهم باستخدام لموظفيهم السماح سابقة،  نقاط

 ة توفير الخدمات األساسية.نعم إال إذا قرر مدير المكتب عكس ذلك نظرا لضرور

باستخدام فيها بالعمل ح وسمغير المخدمات أساسية وك ةصنفغير المخدمات للاتخذاها ما هي التدابير التي تم . 7

، مثل موظفي األرشيف والموظفين غير الكتابيين والسائقين وغيرهم من الموظفين المساعدين ، إذا  يةلذكشبكة اال

 ؟2020مارس  12حتى قة المستح إجازاتهم استهلكوا 

ووفقًا لقواعد  -بأي شكل أو طريقة بموجب القانون اإليطالي  -حيث تم بالفعل استخدام جميع العطالت المستحقة 

غياب فإن  ية الذكشبكة ال العمل باستخدامكان الموظفون غير قادرين على وحيثما المفاوضة الجماعية ذات الصلة 

سوف يعتبر ،  Covid-19 الكورونا المستجد  الحتواء وباء ةالطارئجراءات إللنتيجة كهؤالء الموظفين عن العمل 

، التي ينبغي  9/2020القرار بقانون رقم  ( من3) 19المادة  لنص الاعمإلجميع األغراض والمقاصد القانونية ، 

 الرجوع إليها.

 وعلى أي حال ، ال يدفع صاحب العمل أي بدالت للوجبات ، إن وجدت.

، فهل يمكن ألصحاب العمل في القطاع الخاص   ة الذكيشبكة استخدام الالعمل من المنزل بمن المستحيل  إذا كان. 8

 مارس؟ 25بغض النظر عن أي برمجة سابقة ، السماح لموظفيهم باستخدام حقهم في اإلجازة حتى 

يجوز ألصحاب العمل الخاص ،  يتعذر تأجيلها في مكان العمل نعم ، ما لم تكن هناك حاجة للقيام بأنشطة أخرى 

أو على النحو المحدد وفقًا لقواعد المذكور العام السابق في غضون الموعد النهائي إجازات برمجة استخدام استحقاقات 

 المفاوضة الجماعية.

عمل ، مارس  11القرار الصادر في ( من 3) 1. هل تشمل فئة "الخدمات الشخصية" ، المشار إليها في المادة 9

 األطفال؟جليسات نازل وخدم الم



 ال ، فهي غير مدرجة في الخدمات الشخصية التي تم تعليقها.

 مارس؟ 11بموجب مرسوم الخاص لمنزل في ا. هل يجب إيقاف أعمال اإلصالح العاجل 10

كن مارس ، وبالتالي ، يم 11األعمال الحرفية األخرى ، بموجب مرسوم كذا المباني ووبناء  تشييداعمال لم يتم تعليق 

 إجراؤها ، إذا اعتبرت ضرورية للغاية وال يمكن تأجيلها.

 مواقع البناء 

 هل يجوز االستمرار في العمل في مواقع البناء؟ . 1

مارس ، مثل المرسوم السابق ، ال يتطلب إغالق مواقع البناء. لذلك ، ال توجد قيود على العمل  11نعم ، إن مرسوم 

 في المواقع.

 فيروس كورونا المستجد السالمة الالزمة لعمالهم ، لمنع انتشار العدوى بإجراءات ذ يفتنق ويُطلب من المقاولين تطبي

Covid-19  يجب أن يكون هناك دائما تركيز خاص على  . ، بالتعاون الوثيق مع السلطات الصحية المحلية

بت أنه من المستحيل فرض إجراءات الوقاية من العدوى  فيما يتعلق بأنشطة الموقع التي تجري في الداخل. إذا ث

يجب على صاحب العمل توفير  . ، كإجراء رئيسي لمنع انتشار المرض عمال مسافة أمان ال تقل عن متر واحد بين ال

يجب ،  81/2008اعماال للمرسوم بقانون رقم معدات الحماية الشخصية الالزمة لجميع العمال ، وفي هذه الحالة 

 المتعلقة بها .وتقدير التكاليف الخاصة بذلك والتنسيق واالمان مة تحديث خطة السالعلى  منسق العمل 

تدابير السالمة  عن اإلشراف على في جميع مواقع البناء مسؤولة هى الالعقود المختصة بإصدار سلطات الإن 

 المذكورة أعاله.

، ألسباب تخدام الشبكة الذكية( ) أى العمل من المنزل باسألن عمال البناء ال يمكنهم االستفادة من العمل الذكي نظرا 

إلى المنزل والعمل ، حتى إذا كان الموقع يقع في منطقة مختلفة ومن سموح لهم  بالتنقل والحركة واضحة ، فإنهم م

 عن المنطقة التي يقيمون فيها.

ضرورية اجراءات الواردة في أي التعليمات مارس محل أي حكم سابق ، بما في ذلك  9في هذا الصدد ، يحل مرسوم 

أغراض "الحجر الصحي". تعتبر أي تحت مسمى السفر من وإلى المنزل والعمل التنقل ومنع عمال البناء من توعاجلة 

ضرورية وعاجلة الغية وباطلة ، وبالتالي ، تكون غير فعالة على تشمل في المستقبل اجراءات أحكام أخرى 

 اإلطالق.

، بعد عودته إلى مكان إقامته إلجازة أو راحة ، العودة إلى موقع البناء  بناءال وقد قيل هذا ، إذا قرر العامل في موقع

، يعتبر هذا القرار قراًرا مستقاًل من العامل ، وعلى الرغم من أن عليها بشهادة دون وجود أي مشاكل صحية مصدقة 

 المعمول بها.رم عقد المبضوء الفي المخاوف من العدوى مفهومة ، إال أنه يجب تقييمها من قبل صاحب العمل 

 المكاتب العامة

 ؟ مفتوحةكاتب الحكومية هل ستظل الم-1



على أي حال ، جميع الخدمات تقريبًا وعم على الصعيد الوطني. تستمر جميع األنشطة المتعلقة بالحكومة كالمعتاد. ن

ال والمتاحف والتدريب في المدارس ورياض األطفاسة عبر اإلنترنت. ومع ذلك يتم تعليق أنشطة الدرمتوفرة 

 والمكتبات.

على حكومية المطهرات اليدوية لجميع الموظفين والجمهور في المكاتب التوفير ينص المرسوم على وجوب  -2

 ؟. إذا كانت مطهرات اليد هذه غير متاحة مؤقتًا ، فهل يبقى المكتب مفتوًحامحلى الصعيد ال

عدم  فر معقمات اليدين إجراء احتياطيًا إضافًيا وال يبررمفتوحة في جميع األحوال. يعد تواحكومية الكاتب تبقى الم

 اإلمدادات.توفير تلك إغالق المكتب. وبدالً من ذلك ، يجب اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان  اؤقتمفره اتو

 منشآت التجزئة

اعتباًرا من  مارس المتعلق بمؤسسات البيع بالتجزئة 11 قرار. تسري اإلجراءات الجديدة المنصوص عليها في 1

 قريبًا.الخصوص  ذافي همارس. ستتوفر األسئلة الشائعة  12

 المدارس

 ؟المدارسقرار بشأن ماذا ينص ال. 1

م عبر اإلنترنت والتعليم عن بعد ممكًنا ، مع ي. سيكون التعل2020أبريل  3في جميع المدارس حتى دراسة يتم تعليق ال

 .ذوى االحتياجات الخاصةللطالب بالنسبة ى وجه الخصوص ، األخذ في االعتبار االحتياجات المحددة ، عل

 ؟سنوات أو أكثر 6إلى  0لألطفال من سن الدراسة وجميع االنشطة هل تم تعليق . 2

بما في ذلك ، لألطفال نعم ، لمنع أي مخاطر محددة للعدوى ، تم تعليق جميع الخدمات االجتماعية والتعليمية المقدمة 

 سنوات. 6تزيد أعمارهم عن  األطفال والشباب الذين

 الجامعات 

 الجامعات؟قرار بشأن ماذا ينص ال. 1

الفنون اكاديميات ميع معاهد التعليم العالي ، بما في ذلك الجامعات والدراسة في ج، يتم تعليق  2020أبريل  3حتى 

م عبر يالتعلمتاحا سن. سيكون والموسيقى األخرى ، والدورات المهنية ، وبرامج الماجستير والبرامج الجامعية لكبار ال

من ذوى اإلنترنت والتعليم عن بعد  ، مع األخذ في االعتبار االحتياجات المحددة ، على وجه الخصوص ، للطالب 

 تتأثر أنشطة البحث وتستمر كالمعتاد. ن. لاالحتياجات الخاصة 

 ؟تخرج امتحانات العادية والمتحانات االهل من الممكن إجراء . 2

لصحة والسالمة اجراءات امن خالل اعتماد نظام الفيديو كونفرانس و استخدام من المفضل الرغم من أنه نعم ، على 

، يجب  نظام الفيديو كونفرانس مارس ؛ في حالة استخدام  4واالحتياطات التنظيمية المنصوص عليها في مرسوم 

 الالزمة لضمان الدعاية الكافية.جراءات اعتماد اال

 ؟اسة دربالعقد اجتماعات بين الطالب والمعلمين وتنفيذ أنشطة أخرى متعلقة هل من الممكن . 3



، إلخ قد  في المختبرات المعملية ، والعمل قبول برامج الدكتوراه  واجتماعات الطالب والمعلمين  واختبارات ال . نعم 

الفيديو يفضل أن تكون عن طريق  السالمة الالزمة ، أوالوقائية واجراءات تستمر  شريطة أن يتم اتخاذ تدابير الصحة 

 .من ذوى االحتياجات الخاصة . هنا أيضا سيكون من الضروري مراعاة احتياجات الطالب كونفرانس

 ؟هل هناك أي أحكام تتعلق بأنشطة التخصص الطبي . 4

ا في ذلك برامج المجال الطبي والرعاية الصحية ، بمطالب ال يشمل تعليق األنشطة التعليمية برامج الدراسات العليا ل

تتأثر أنشطة البحث وتستمر  نلرعاية الصحية والمهن الطبية. لفي مجال اتدريب الخاصة بالالتخصص والمنح 

 كالمعتاد.

 ؟Erasmusبرنامج التبادل الطالبي على طالب قرار كيف يؤثر ال. 5

ألوروبية المختصة ، ن المؤسسات اميجب الرجوع إلى التعليمات الصادرة  Erasmus بمشروعات فيما يتعلق 

 في تلقي جميع المعلومات المفيدة. Erasmusوسيستمر طالب 

 الخدمات االجتماعية

أو اإلقليمية( ، بما في ذلك محلية األحكام الوفقا للقواعد وهل تم تعليق جميع الخدمات المجتمعية واالجتماعية ). 1

، وخدمات النظافة طاعم اعية )بما في ذلك الممراكز الرعاية النهارية لألشخاص الذين يعانون من مشاكل اجتم

لفقراء ، ومراكز الرعاية للمسنين والمعوقين ء لالغذاتوفير الشخصية ، وما إلى ذلك( ، وبنوك الطعام وخدمات 

األسرية ، والمنازل اآلمنة للنساء ، رعاية ومراكز االستشارات األسرية التي تقدم المشورة المتخصصة ، ومراكز ال

 لمحايدة التي أنشأتها السلطات القضائية؟ ت اؤسساوالم

ال ، يجب فقط إغالق المرافق والنوادي والمراكز النهارية التي تقدم أنشطة ترفيهية أو اجتماعية أو أنشطة ترفيهية أو 

ضمن تالخدمات والمرافق األخرى المذكورة في السؤال ، والتي تفي العمل أنشطة غير أساسية بشكل عام. قد تستمر 

شطة الرعاية الصحية األساسية أو الحقوق الشخصية األساسية األخرى )الحق في الغذاء والرعاية الصحية أن

تطبيق قاعدة السالمة  على والحصول على الخدمات المتخصصة ، وما إلى ذلك(. ومع ذلك ، يجب عليهم التأكد 

 لمسافة ال تقل عن متر واحد بين الناس.

مارس هل يسمح للمنظمات التطوعية التي تقوم بتوفير الطعام  11ي مرسوم على ضوء األحكام الواردة ف -2

 للمحتاجين أو تقدم خدمات اخري للقطاعات األكثر احتياجا من المجتمع بالعمل؟

نعم، ان مرسوم الحادي عشر من مارس ينص علي غلق جميع المنشآت التي تقدم الغذاء باستثناء المقاصف وخدمات 

يتم عملها على أساس تعاقدي، شريطة تطبيق قاعدة مسافة األمان التي ال تقل عن متر واحد بين  التموين األخرى التي

جمهور المرتادين. هذه الخدمات، على الرغم من أنها تقدم مجانًا، يجب أن تستمر في العمل، ولكن يجب تنسيقها من 

 قبل السلطات المحلية.

 االحتفاالت واألنشطة الترفيهية

 مرسوم فيما يتعلق باالحتفاالت و الترفيه وغيرها من األحداث؟ماذا ينص ال -1



جميع األحداث والعروض تم تعليقها في كامل أراضي الدولة، سواءا في األماكن العامة او الخاصة، بغض النظر عن 

ي تتم في طبيعتها، سواء كانت ثقافية أو تتعلق بألعاب أو رياضية أو دينية أو معارض تجارية، بما في ذلك تلك الت

أماكن مغلقة تستقبل الجمهور )مثل، على سبيل المثال، دور السينما والمسارح ومحال المشروبات الروحية ومدارس 

 الرقص ومحالت المراهنات وقاعات المقامرة ونوادي الرقص واألماكن المماثلة(.

 لدينية؟ هل يسمح بدخول الكنائس او اماكن التعبد األخرى، وهل سيتم اقامة الخدمات ا -2

حتي الثالث من ابريل جميع الخدمات المدنية والدينية واالحتفاالت معلقة، بما في ذلك الجنازات. وعليه فإن الخدمات 

 الدينية وبقية الحقوق األخرى مثل صلوات صباح الجمعة للجالية المسلمة معلقة.

ذلك في حدوث ازدحام وان يتم احترام مسافة الكنائس وبقية دور العبادة ربما تفتح ابوابها للجمهور بشرط اال يتسبب 

 االمان التي ال يجب ان تقل عن متر واحد بين كل شخص واآلخر.

هل المسارح والسينمات والمتاحف واألرشيف والمكتبات والمؤسسات الثقافية األخرى سيسمح لها بفتح  -3

 ابوابها؟ 

 ال، يجب ان تظل مغلقة في كامل اراضي الدولة.

 واالنشطة الجماعية للبالغين يسمح لها بفتح ابوابها؟ هل النوادي  -4

 ال، جميع النوادي واالنشطة الجماعية للبالغين يجب ان تظل مغلقة.

 االجتماعات

 هل اجتماعات اتحاد مالك وقاطني العمارات محظورة؟ وهل يجب ان تعد كتجمعات؟ -1

عدا، بالتأكيد، تلك التي يتم عقدها عن طريق تقنية  نعم، يتم حظر جميع اجتماعات اتحاد مالك وقاطني العمارات، فيما

التيلي كنفرينس، اي االجتماعات عن بعد عن طريق التليفون، وعلي ان يتم التأكيد علي ضمان االمتثال للقواعد ذات 

 الصلة التي تحكم الدعوة واإلجراءات والتصويت فيها. 

 انتخابات تجديد اعضاء اي منظمة؟ وماذا عن المجالس واالجتماعات التي تعقد من اجل عقد -2

القاعدة المطبقة علي اجتماعات اتحاد المالك تطبق ايضا في هذه الحالة. اي انها ايضا محظورة فيما عدا، بالتأكيد، 

تلك التي يتم عقدها عن طريق تقنية التيلي كنفرينس، اي االجتماعات عن بعد عن طريق التليفون، وعلي ان يتم التأكيد 

 االمتثال للقواعد ذات الصلة التي تحكم الدعوة واإلجراءات والتصويت فيها.علي ضمان 

 السياحة

 علي ماذا ينص هذا المرسوم فيما يتعلق بسياحة السفر؟ -1

جميع الرحالت السياحية يجب ان يتم تجنبها تماما. السياح االيطاليين واالجانب المتواجدون علي األراضي االيطالية 

 م العودة بمفردهم ألماكن اقامتهم او منازلهم.في اجازات يجب عليه



يمكن للسائحين العودة الي منازلهم حيث ان جميع المطارات ومحطات القطارات يجب ان تعمل علي الرغم من انه 

ينصح بمراجعة معلومات رحالت الطيران وجداول وسائل المواصالت األخرى في المواقع االلكترونية لشركات 

 قطارات.الطيران والشحن وال

 كيف سيتم تطبيق التقييدات المتعلقة بمحال تقديم المشروبات والمطاعم علي الفنادق؟  -2

انه منذ اصدار مرسوم الحادي عشر من مارس الذي ينص علي اغالق جميع المقاهي ومحال تقديم المشروبات 

 ئها.والمطاعم، الفنادق واماكن االقامة يمكنها فقط تقديم االطعمة والمشروبات لنزال

 هل يجب علي الفنادق التحقق من اسباب سفر العمالء؟ -3

 مرافق اإلقامة ليست مسؤولة عن التحقق من االمتثال لقواعد السفر.

 الزراعة والصيد

 هل يخضع نقل الحيوانات الحية واألعالف والمنتجات الغذائية الزراعية والسمكية ألي قيود؟  -1

 ال توجد قيود على هذا القطاع. 

 يخضع المزارعون وعمال المزارع، بمن فيهم العمال الموسميون، ألي قيود على العمل؟ هل -2

 ال لن يخضعوا ألي قيود.

هل يسمح المرسوم لجميع أنشطة الزراعة وتربية الماشية والمعالجة الزراعية لألغذية بمواصلة العمل، بما في  -3

   دة على قطاع الصيد أيضا؟ذلك سالسل التوريد للسلع والخدمات. هل تنطبق هذه القاع

 نعم ، تستمر أنشطة الصيد كالمعتاد.

  

 

 

 


