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הנחיות ה  1לדצמבר
הקדמה
לממשלה יש הנחיות לבלימת וירוס הקורונה.
אנא כבדו את ההנחיות.
עליכם לציית ולהישמע להנחיות.
המשטרה תעקוב האם אתם מצייתים להנחיות.
שימו לב :ישנן ערים ורשויות מקומיות אשר להם כללים נוספים .אנא בדקו את אתרי העיריות
והרשויות המקומיות.

כללים בסיסים










יש לשטוף את הידיים בסבון ובמים לעיתים קרובות.
יש לעטות מסיכת פה.
שימרו לפחות על מרחק של  1.5מטר מאנשים אחרים.
עליכם לצמצם את הקשרים ההדוקים למקסימום בן אדם  ,1אין צורך לשמור עם הקשר ההדוק שלכם
על  1.5מטר מרחק.
תשומת לב מיוחדת בקרבת אנשים בסיכון כגון:
 אנשים מעל גיל 65 אנשים עם בעיות לב ,ריאות או כליות. אנשים אשר רגישים לדלקות.תעבדו מהבית.
אווררו היטב :יש לפתוח את החלונות.
כאשר אתם נפגשים עם אנשים אחרים עדיף לעשות זאת באוויר הפתוח.

לנסוע לעיר אחרת או לארץ אחרת




בבלגיה:
 תוכלו לנוע באופן חופשי בכל מקום. במידה ואתם משתמשים בתחבורה ציבורית )אוטובוס ,חשמלית או רכבת( ?במידה ואתם מעל גיל ?12
עליכם ללבוש מסיכת פה או צעיף בכדי לכסות את הפה והאף  .זו חובה.
 אסור לצאת לרחוב בין השעות  24.00בלילה עד  5.00בבוקר.נסיעה מחוץ לבלגיה:
 עדיף שלא תיסעו לארץ אחרת .זו המלצה. במידה ואתם חייבים לנסוע מחוץ לבלגיה? ישנם שלושה אזורים שונים. תוכלו לנסוע לאזורים ירוקים ,אילו בטוחים.

 עדיף שלא תיסעו לאזורים אדומים או כתומים.

 תבדקו את אתר משרד החוץdiplomatie.belgium.be:

-

לכל ארץ ישנן הנחיות שונות .אנא בדקו את ההנחיות ב:

-

עליכם למלאות טופס לפני חזרתכם לבלגיה .תמצאו את הטופס ב:

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://travel.info-crononavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form

 במידה ושהיתם באזור אדום מעל  48שעות?עליכם לעשות את שלושת הדברים הבאים כאשר אתם חוזרים לבלגיה:
 .1עליכם למלא את הטופס

https://travel.info-crononavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form

 .2במידה ואתם מקבלים הודעת סמס? חובה עליכם להיכנס להסגר .עליכם להישאר לפחות 10
ימים בבית .אנא צאו מבתיכם רק כאשר זו חובה.
למשל :כדי ללכת לבית מרקחת ,לרופא או לסופרמרקט.
עליכם תמיד ללבוש מסיכת פה.
 .3במידה ואין אתם מקבלים הועדת סמס? אינכם חייבים להיכנס להסגר.

עבודה




תעבדו מהבית .זו חובה.
במידה ואתם חייבים ללכת לעבודה ?
 עליכם לעטות מסיכת פה. -אווררו היטב :יש לפתוח את החלונות.

במקרה ויש לכם שאלות? תקבלו מידע מהמעביד של

חנויות

 כל החנויות פתוחות.
 לך לחנות לבדך. אתה יכול ללכת לחנות עם ילדים מתחת לגיל  .18עשה זאת כמה שפחות. כאשר אתה נכנס לחנות עליך לחטא קודם את ידיך. תוכל לעשות קניות במשך  30דקות לכל היותר. חובה לעטות מסיכת פה. יש שוק .שווקי הפשפשים ,שווקי החורף ושווקי חג המולד אסורים.
 חנות הלילה פתוחה עד השעה  22:00בלילה
 אסור לקנות אלכוהול לאחר  20.00בערב.
 מספרות ומכוני יופי סגורים.

בתי קפה ומסעדות



בתי קפה ומסעדות סגורים.
תוכל לאסוף אוכל עד השעה  22.00בערב.

קשרים חברתיים


תוכלו להיות לכל היותר עם אותו בן אדם  1בקשר צמוד .אין צורך לשמור אתו על מרחק של 1.5
מטר.
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חגים



במידה ואתם מזמינים אנשים לביתכם? תוכלו להזמין קשר  1צמוד למשפחה ,לכל היותר.
במידה והינך מתגורר לבדך? תוכל להזמין בנוסף לקשר הצמוד שלך עוד בן אדם נוסף אצלך בבית.
אותם האנשים לא יכולים להיות בו זמנית אצלך בבית.
במידה ואתם נפגשים ברחוב? תוכלו להיות ביחד ברחוב עם  4אנשים לכל היותר.
תצטרכו לשמור על  1.5מטר מרחק.

במידה ואתה מתגורר לבדך? רק ב 24-או ב 25-בדצמבר ניתן לך להזמין לביתך בנוסף לקשר ההדוק
שלך עוד אדם נוסף אחד .דבר זה הוא בגדר יוצא מן הכלל.
זיקוקי אש אסורים.

פעילות גופנית




תוכל לעשות פעילות ספורט עם מקסימום  4אנשים .עליך לשמור על  1.5מטר מרחק.
מועדוני ספורט ,מרכזי ביראות ומכוני כושר סגורים.
הבריכות פתוחות.







הכל סגור .כגון בתי קולנוע ,קזינו ,תצוגות  ,לונה פארקים וגן חיות.
אין תערוכות או אירועים .כגון :תיאטרון או קונצרטים .
הספריות נשארות פתוחות.
גני שעשועים אשר נמצאים בחוץ פתוחים.
המוזיאונים פתוחים.

פנאי

טכסי הדת






אין טכסי דת.
בתי התפילה פתוחים:
 תוכלו להיות שם עם  4אנשים לכל היותר. יש לשמור על מרחק של  1.5מטר. יש לעטות מסיכת פה.נוכחות של 15אנשים מותרת בהלוויות .אין אפשרות למתן כיבוד של אוכל לאחר הלוויה.
מותר להתחתן .בנוכחות בני הזוג 2 ,עדים מקסימום ,פקיד מרשם האוכלוסין או נציג שירות דתי כגון
הכומר או אימאם.

מעונות ילדים ובתי ספר



מעונות הילדים פתוחים.
התלמידים יכולים ללכת לבית הספר .בית הספר שלכם ימסור לכם מידע נוסף .

עידוד

תקנות אילו חשובות לבריאות של כולנו .על כל אחד ואחת לכבד אותם.
אנו מודים לכם על הציות לתקנות.
ביחד נבלום את וירוס הקורונה
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