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 قیود  كوفید ١٩ الممتدة:
 تم تمدید القیود االجتماعیة مرة أخرى.

 لم تشهد مقاطعتنا انخفاض في اعداد المصابین بكوفید ١٩. رأینا أیًضا ظهور حاالت اصابات جدیدة
 بالفیروس في المملكة المتحدة. إنها ساللة من الفیروس یمكن أن تنتشر بشكل أسرع. وبالتالي ، تستمر

 المقاطعة في توخي الحذر الشدید مع القیود االجتماعیة وقیود السفر.
 التجمعات بین األشخاص الذین ال یعیشون في نفس المنزل ، مع استثناءات طفیفة ألولئك الذین یعیشون

 بمفردهم ، ستستمر اآلن حتى ٥ شباط (فبرایر)  ٢٠٢١ على األقل.
 ینطبق التمدید على جمیع أوامر الصحة العامة الحالیة ، بما في ذلك حظر التجمعات االجتماعیة

 في المنازل الخاصة وجمیع األحداث في األماكن العامة والخاصة
 
 

 معلومات اكثر تفصیآل
  التواصل االجتماعي والتجمعات

 ○ تواصل مع أفراد أسرتك المباشرة فقط. ال تجمعات من أي عدد
 ■ ال تجتمع بالداخل أو بالخارج مع أي شخص ال یعیش معك.
 ■ یمكنك المشي مع صدیق ، لكن ال تحوله إلى نشاط جماعي.

 ■ قد یتواصل األشخاص الذین یعیشون بمفردهم مع شخصین داخل الدائرة االجتماعیة األساسیة.
 ○ الجنازات وحفالت الزفاف یمكن أن تستمر مع أسرتك المباشرة فقط ، 10 أشخاص كحد أقصى .

 ■ غیر مسموح باالستقبال.
 ○ ال یجوز لدور العبادة إقامة خدمات شخصیة حتى نهایة هذة القیود.

 یقتصر السفر خارج المناطق المحلیة على األسفار األساسیة
 

 

 ● االحتیاطات المستمرة
 ○ األقنعة إلزامیة في أي مناطق عامة داخلیة مثل أماكن البیع بالتجزئة ومحالت البقالة.

 ■ یوصى اآلن باستخدام أقنعة ثالثیة الطبقات.
 ○ حافظ على نظافة جیدة.

 ■ اغسل یدیك بانتظام.
 ■ غطِّ السعال والعطس.



 ○ التباعد االجتماعي، والوقوف على مسافة مترین في األماكن العامة.
 ■ احرص على التأكد من قدرتك على الحفاظ على مسافة مادیة وارتداء األقنعة في مكان العمل.

 ■ یجب توخي الحذر الشدید في المساحات المكتبیة الصغیرة وغرف االستراحة والمطابخ.
 ○ تطهیر األسطح واألشیاء عالیة اللمس.

 ابق في المنزل عند الشعور بالمرض.
 ○ اخضع للفحص عند ظهور أعراض مثل الحمى والسعال وضیق التنفس وما إلى ذلك.

 ■ ال ینصح بإجراء االختبار إذا لم تظهر علیك أعراض.
 
 

 لقد كانت سنة طویلة وصعبة للغایة ، وما زالت تؤثر علینا في العام الجدید. من المفهوم أنك تشعر باإلحباط
 والحزن بسبب القیود المفروضة على التفاعل االجتماعي. ومع ذلك ، نظًرا لوجود عدد قلیل من األشخاص

 الذین لم یتبعوا القیود خالل موسم العطالت ، فإننا لم نخرج من القیود بعد.
 لقد تمكنا من ثني المنحنى ألسفل من قبل ، لذا حان الوقت اآلن لمواصلة المسار.

 یرجى التواصل مع األصدقاء والعائلة والجیران لتقدیم الدعم والتواصل العاطفي . دعونا نستخدم التعاطف
 والتفاهم لتجاوز هذه األیام المظلمة مًعا.

  


