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הנחיות  8למאי
הקדמה

לממשלה יש הנחיות לבלימת וירוס הקורונה.
אנא כבדו את ההנחיות.
עליכם לציית ולהישמע להנחיות.
המשטרה תוכל לבדוק אתכם.
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.
עיבדו 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 .זו חובה.
 −בין השעות  24.00עד  5.00בבוקר תוכל להיות ברחוב עם  3אנשים לכל היותר.
 ילדים עד וכולל גיל  12אינם נכללים.
 תוכל ללכת ברחוב עם האנשים איתם אתה מתגורר .במקרה זה תוכל להיות עם יותר מ 3
אנשים .זהו יוצא מן הכלל.

•

נסיעה מחוץ לבלגיה:

−
−

•

יש המלצה לא לנסוע מחוץ לבלגיה.
במידה ואתם חייבים לנסוע מחוץ לבלגיה? אז ישנם  3קודים של צבעים.
 אדום :זה ארץ או אזור בו יש סיכון גבוה לחלות בקורונה .אל תיסעו למקומות הללו.
 כתום :זה ארץ או אזור בו יש סיכון בינוני לחלות בקורונה .עדיף לא לנסוע למקומות הללו.
 ירוק :זה ארץ או אזור בו יש סיכון נמוך לחלות בקורונה .תוכלו לנסוע למקומות הללו.
 תוכלו לגלוש באתר האינטרנט:
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.

 −תוכל לבדוק אילו הנחיות חלות בארץ היעד שלך באתרdiplomatie.belgium.be:
נסיעות וחזרה לבלגיה.

 −במידה ושהיתם מחוץ לבלגיה מעל  48שעות?:
 עליכם למלא את הטופס https://travel.info-crononavirus.be/nl/public-health-
passenger-locator-form
 במידה ואתם מקבלים הודעת סמס? חובה עליכם להיכנס להסגר .עליכם להישאר בבית לפחות
 7ימים  .תקבלו בדיקת קורונה ביום  1וביום  . 7במידה ואינכם מקבלים הודעת סמס? אינם
חייבים להיכנס להסגר.
 שימו לב :תוכלו לקבל קנס של  250אירו במידה ואינכם עושים זאת.
 −במידה ואינך גר בבלגיה ואתה מגיעה לבלגיה? עליך לעשות בדיקת קורונה תוך  72שעות לפני
הגעתך לבלגיה .התוצאה חייבת להיות שלילית.

עבודה
•
•
•

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

במידה ויש לכם שאלות? תקבלו מידע מהמעביד שלכם.

חנויות
•

•
•

חנויות פתוחות.
 −תוכל לעשות קניות עם בן אדם אחד לכל היותר .אדם זה חייב להיות משהו שאתה
מתגורר אתו.
 −כאשר אתה נכנס לחנות עליך לחטא קודם את ידיך.
 −תוכל לעשות קניות במשך  30דקות לכל היותר.
 −יש שוק.
חנות הלילה פתוחה עד השעה  22:00בלילה
המספרות וכל מקצועות המגע אשר אינם רפואיים פתוחים.
כגון :מכוני יופי ופדיקור.

בתי קפה ומסעדות
•
•

תוכל לאסוף אוכל עד השעה  22.00בערב.
בתי הקפה והמסעדות פתוחים מ 8:00בבוקר עד  22:00בערב.
 −תוכל לשבת אך ורק בטראסות.
 −תוכל לשבת מסביב לשולחן עם  4אנשים לכל היותר .או עם האנשים איתם אתה
מתגורר.
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−
−

במידה ואתה יושב מסביב לשולחן אין עליך לעטות מסיכת פה.
במידה ואתה הולך לשירותים? עליך לעטות מסיכת פה.

קשרים חברתיים
•
•

•

תוכלו להיות לכל היותר עם אותו בן אדם  1בקשר צמוד .אין צורך לשמור אתו על מרחק של 1.5
מטר.
במידה ואתה מזמין משהו לביתך?
 −תוכל להזמין  2אנשים בו זמנית לביתך .אילו חייבים להיות  2אנשים שמתגוררים יחד.
 −ילדים עד וכולל גיל  12אינם נכללים.
 −עליך לשמור על מרחק של  1.5מטר ,חוץ מאותם אנשים עם מי שיש לך קשר הדוק.
תוכלו להיפגש מחוץ לבית עם  10אנשים לכל היותר .עליכם לשמור על מרחק של  1.5מטר.
ילדים עד וכולל גיל  12אינם נכללים.

פעילות גופנית
•
•

•
•

תוכל לעשות פעילות ספורט עם  10אנשים לכל היותר  .עליך לשמור על  1.5מטר מרחק.
במידה ואתה עושה ספורט במועדון או איגוד?
 −תוכל להיות עם  25אנשים לכל היותר.
 −תוכל לעשות זאת אך ורק בחוץ .ילדים עד וכולל גיל  12יכולים לעשות זאת במתחם סגור עם 10
ילדים לכל היותר.
 −בכל עת נוכחות של מאמן או מלווה היא חובה.
 −נוכחות הקהל אסורה.
ג'קוזי ,מרחץ טורקי ,מקלחות אדים ,מועדוני ספורט ואתרי סקי סגורים.
הבריכות פתוחות.

פנאי
•

•

•

מה פתוח?
 −הספריות.
 −גני השעשועים אשר נמצאים בחוץ.
 −המוזיאונים.
 −גני החיות .
 −כפרי נופש ,כפרי בונגלו וקמפינגים.
 −לונה פארקים
 −המקומות האחרים סגורים :כגון בתי קולנוע וקזינו.
ישנם אירועים או תערוכות  .כגון :תיאטרון וקונצרטים או תחרויות ספורט מקצועיות.
 −אילו פעילויות מותרות עם  50אנשים לכל היותר.
 −עליך להישאר בישיבה.
 −תוכל לעשות זאת רק בחוץ.
פעילויות מאורגנות ) כגון מועדון או איגוד( מותרות עם  25אנשים לכל היותר.
 −תוכלו לעשות זאת רק בחוץ .לילדים עד וכולל גיל  12מותר לעשות זאת במתחם סגור עם 10
ילדים לכל היותר.
 −נוכחות מאמן או מלווה היא חובה.
 −אין קהל.
 −הלינה אסורה.
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טקסים דתיים
•

טקסים דתיים מותרים.
 −הטקסים מותרים עם  15אנשים לכל היותר במתחם סגור ובחוץ עם  50אנשים לכל היותר.
 −ילדים עד וכולל גיל  12והממונה על הטקס הדתי ) כגון הכומר או האימאם ( אינם נכללים.
 −הלוויות יכולות להתקיים בנוכחות  50אנשים לכל היותר  ,ואדם  1לכל  10מטר מרובע לכל היותר
במתחם סגור.
 −אין להגיש אוכל לאחר מכן.

מעונות ילדים ובתי ספר
•
•

מעונות הילדים פתוחים.
הילדים יכולים לחזור לבית הספר .בית הספר שלכם ייתן לכם מידע נוסף.

עידוד

ההנחיות 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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