
alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

 .

 .

نظرة عامة على إجراءات كورونا اعتباراً من 26 يونيو/حزيران
انخفض عدد اإلصابات بالكورونا بسرعة وتم تطعيم المزيد من الناس. في 26 يونيو/حزيران سنتخذ الخطوة 4 من خطة 

الفتح وسينفتح كل شيء على مسافة 1,5 متر. المزيد وبإثباتات دخول كورونا يمكن تحقيق المزيد.

القواعد 
األساسية

عام

البقاء على مسافة 1,5 متر إجبارياً.

ساعات العمل المنتظمة.

الحد األقصى لعدد الزوار حسب حجم 
القاعة/الغرفة.

اضافي مع إثبات دخول كورونا:
• مسموح باستخدام % 100 من طاقة 

  الزوار.
• البقاء على مسافة 1,5 متر ليس 

  إجبارياً.

اغسل يديك كثيًرا.

السعال والعطس في 
مرفقك.

األحداث
اعتباراً من 30 يونيو/حزيران مسموح 

باألحداث.

اعتباراً من 25 يوليو/تموز مسموح 
باألحداث التي تستغرق أياماً عديدة.

مع إثباتات دخول كورونا:
• ال ينطبق التزام 1,5 متر.

 االستثناءات والشروط: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

أو اتصل برقم 08001351

الرياضة

كل شيء مسموح به ، بما في ذلك 
المباريات بجمهور.

االبتعاد على مسافة 1,5 متر من اآلخرين 
إجبارياً أثناء مزاولة الرياضة.

مع إثباتات دخول كورونا:
السماح بالمزيد من الجمهور في مباريات 

المحترفين.

التاريخ: 18 يونيو/حزيران 2021

االختبارالمسافهالغسل ابق على مسافة 1,5 متر 
من اآلخرين.

امنح بعضكم البعض 
مسافة آمنة.

هل لديك شكاوي؟ ابق في 
المنزل.

اعمل فوراً على إجراء 
اختبار لك.

العمل
زاول العمل في المنزل نصف الوقت 

على األقل إن أمكن.

الفن والثقافة

كل شيء مفتوح.

المقعد الثابت إلزامي للعروض. التزام ارتداء قناع الفم

في وسائل النقل العام ونقل الركاب.

في المحطات والمطارات.

في التعليم الثانوي.

أماكن تقديم الطعام والشراب

المقعد الثابت إجباري.

مع إثباتات دخول كورونا:
• النوادي الليلية وصاالت الرقص مفتو

  حة.

التسوق والتبضع

كل المحالت مفتوحة.

ال يوجد حظر على بيع المشروبات 
الكحولية بعد الساعة 22.00 مساًء. 

إثباتات دخول كورونا
من أجل إثباتات دخول كورونا يجب اختبار 

الزوار قبل ما ال يزيد عن 40 ساعة على األكثر 
أو الحصول على شهادة تطعيم أو شهادة شفاء 

ليست أقدم من 6 أشهر.

الترفيه

كل شيء مفتوح.

الفن والثقافة

التعليم األساسي واإلعدادي والثانوي 
العام مفتوح.

التعليم wo و Mbo, hbo مفتوح 
بشروط.


