
 
 

 القوانین الجدیدة لمكافحة الكوفید في إیطالیا ساري المفعول من 6 نوفمبر حتى 3 دیسمبر

2020 

 

 تنقسم األقالیم اإلیطالیة الى ثالث مناطق:

 المنطقة الحمراء:  أبروتسو، كمبانیا، كاالبریا، لومباردیا، بییمونتي، جنوب تیرول، توسكانا
 وفال  داوستا

 المنطقة البرتقالیة: بازیلیكاتا، إمیلیا رومانیا، فریولي فینیس جولیا، لیغوریا، بولیا وأومبریا

 المنطقة الصفراء: الزیو، مولیزي، ترینتینو، سردینیا وفینیتو

 

 المنطقة الصفراء:   الزیو، مولیزي، ترینتینو، سردینیا وفینیتو
 

 التحرك ممنوع من الساعة 10 مساًء حتى الساعة 5 صباًحا، باستثناء األسباب مثل العمل و،

 األسباب الطبیة، حالدراسةاالت الطوارئ.
 

 خالل عطلة نهایة األسبوع، یتم إغالق مراكز التسوق والمتاجر، باستثناء الصیدلیات، البقالة

 ومخازن المواد الغذائیة ومحالت التبغ وأكشاك الصحف.
 

 المعارض والمتاحف مغلقة.
 

 التعلم اإللكتروني للمدارس الثانویة والسنوت الثانیة والثالثة من المدارس المتوسطة – عدا
 الطالب ذوي اإلعاقة أو في حال استخدام المختبرات. التعلم "وجها لوجه" لریاض األطفال
 والمدارس االبتدائیة والمدارس المتوسطة (السنة األولى فقط). تبقى الجامعات مغلقة – عدا

 .المختبرات وفلة من األنشطة
 

 تخفیضات إلى 50٪ من المقاعد في وسائل النقل العام – عدا حافالت المدارس
 

 تعلیق أنشطة أمكان ألعاب الفیدیو و صاالت القمار و البینغو – بما فیها تلك في مقاهي أو
  محالت بیع التبغ



 

 تبقى المقاهي والمطاعم مغلقة بعد الساعة السادسة مساء. تیك أواي ُیسمح حتى الساعة
 .العاشرة مساء – ال قیود للتوصیل إلى المنازل

  

 تبقى حمامات سباحة عامة وصاالت ریاضیة ومسارح وسینمات ومتاحف مغلقة. تبقى مراكز
  .ریاضیة مفتوحة

 

البرتقالیة:  بازیلیكاتا، إمیلیا رومانیا، فریولي فینیس جولیا، لیغوریا، بولیا وأومبریا  المنطقة  
 

 التحرك  ممنوع  من  الساعة  10 مساًء حتى  الساعة  5 صباًحا، باستثناء  األسباب  مثل  العمل

 والدراسة، األسباب  الطبیة، حاالت  الطوارئ .

اخرى  ممنوع، والتحرك  من  بلدیة  اإلقامة  الى  بلدیة   الى  اقلیم  اخر    التحرك  من  اقلیم  اإلقامة  
العمل  والدراسة، األسباب  الطبیة، حاالت  الطوارئ  . یوصى  بتجنب  باستثناء  األسباب  مثل  

 التنقل  غیر  الضروري  داخل  بلدیة  اإلقامة .

 

 خالل عطلة نهایة األسبوع، یتم إغالق مراكز التسوق والمتاجر، باستثناء الصیدلیات، البقالة

 ومخازن المواد الغذائیة ومحالت التبغ وأكشاك الصحف.
 

 المعارض والمتاحف مغلقة.
 

 التعلم اإللكتروني للمدارس الثانویة والسنوت الثانیة والثالثة من المدارس المتوسطة – عدا

 الطالب ذوي اإلعاقة أو في حال استخدام المختبرات. التعلم "وجها لوجه" لریاض األطفال

 والمدارس االبتدائیة والمدارس المتوسطة (السنة األولى فقط). الجامعات تبقى مغلقة – عدا

 المختبرات وفلة من األنشطة.
 

 .تخفیضات إلى 50٪ من المقاعد في وسائل النقل العام – عدا حافالت المدارس
 

 تبقى النشاطات في صالت األلعب و في صالت الرهان و البنغو معلقة و استخدام مكینات
 .المقامرة  في مقاع و في محال بیعة دخان ممنوع

 

 تبقى المقاهي و المطاعم مغلقة من الساعة 6 مساء. تیك أواي مسموح حتى الساعة  10
 .مساء.تسلیم الطعام إلى المنازل مسموح كل االیام في كل الساعات

 

 تكون مسابح و صالت الریاضیة و سینما و مسارح مغلقة. تكون مراكز الریاضیة مفتوحة.



 

   : المنطقة الحمراء
 أبروتسو، كمبانیا، كاالبریا، لومباردیا، بییمونتي، جنوب تیرول، توسكانا وفال  داوستا

 

 اي تحرك ممنوع، بما فیها التحرك الداخلي بلدیة اإلقامة. التحرك من بلدیة اإلقامة الى بلدیة
 اخرى ممنوع في كل االیام في كل الساعات باستثناء األسباب مثل العمل و األسباب الطبیة و

  . حاالت الطوارئ

 .التحرك من اقلیم اإلقامة الى اقلیم اخر والتحرك من بلدیة اإلقامة الى بلدیة اخرى ممنوع
 

 المقاهي والمطاعم مغلقة من یوم االثنین الى یوم االحد. تیك أواي مسموح حتى الساعة 10
  .مساء.تسلیم الطعام إلى المنازل مسموح في كل االیام في كل الساعات

 

 .تبقى مراكزالتسویق ومتاجرمغلقة باستثناء سوبرماركت ومخازن المواد الغذائیة
 

  تكون مفتوحة الصیدلیات، الصیدالت، محالت التبغ، أكشاك الصحف، مغسل المالبس،

 محالت حالق و مزین. تكون مراكز التجمیل مغلقة.
 

 التعلم اإللكتروني للمدارس الثانویة والسنوت الثانیة والثالثة من المدارس المتوسطة – عدا

 الطالب ذوي اإلعاقة أو في حال استخدام المختبرات. التعلم "وجها لوجه" لریاض األطفال

 والمدارس االبتدائیة والمدارس المتوسطة (السنة األولى فقط). الجامعات تبقى مغلقة – عدا
 استثناء خاص.

 

 تم تعلیق جمیع المسابقات الریاضیة ، باستثناء تلك المعترف بها رسمًیا للمصلحة الوطنیة.

 تكون مراكز ریاضیة مغلقة.

 ُتسَمح األنشطة الحركیة بالقرب من المنزل والنشاط الریاضي الفردي في العراء.
  

 تكون المعارض والمتاحف وسینما ومسارح وصالت الریاضیة مغلقة. تكون صالت ألعاب

 الفیدیو وصالت الرهان والبنغومغلقة ایضًا واستخدام مكینات المقامرة  في مقاع وفي محال
 بیعة دخان ممنوع.

 

 تخفیضات إلى 50٪ من المقاعد في وسائل النقل العام – عدا حافالت المدارس

 

 


