
مكان. يو
 بالحرص ع� النظافة قدر ا��

اللقاءات ا�جتماعية داخل المنازل - يو
 بأن ينح� اللقاء 
� فقط. � مصغرت�� ع� عائلت��

 �
� الهواء الطلق - يجوز عقد لقاءات ��

اللقاءات ا�جتماعية ��
الهواء الطلق ع� أن تضم عدًدا � يتجاوز 10 أشخاص، 

� منطقة مفتوحة.
وبموجب الموافقة ع� حا�ت التجمهر ��

� تبنتها الحكومة فمن المتوقع أنه:
بموجب الخطة ال¥¤

� 10.5، سُيسمح بحا�ت تجمهر لـ 50 شخًصا بحد 
� ستبدأ ��

خ¬ل المرحلة (ب)، ال¥¤
� 31.5، فسُيسمح بتجمهر 100 شخص  

� ستبدأ ��
� المرحلة (ج)، ال¥¤

أق°، بينما ��
يطة استمرار  بحد أق° وذلك رهًنا بتقييم ا�µوضاع وبموافقة الحكومة و±²

صابات. انخفاض معد�ت ا��

� كل لقاء يجب الحرص ع� ارتداء ا�µقنعة وع� التباعد الجسدي 
��

ين ع� ا�µقل. بمسافة م¾¤

 �
يو
 بتجنب الم¬مسة الجسدية بما ��

ذلك العناق والتقبيل

يو
 ل¬µشخاص من الفئات المعرضة للخطر بتفادي 
مكان. اللقاءات ا�جتماعية قدر ا��

 �
�Áواµبا�متناع عن تناول الطعام من ا� 
يو

كة. المش¾¤

ام بالقواعد والتوصيات خ¬ل اللقاءات العائلية وا�جتماعية أيًضا  � ا�ل¾¤
 �

سيساعدنا جميًعا ع� تجنب المس بأعز ا�µشخاص علينا وع� ا�ستمرار ��
� إ²ائيل.

وس كورونا �� كبح ف¾�

ا�µشخاص بأعمار تفوق 70 عاًما ممن يعانون 3 أو أك¾± 
 �Êون عرضة لخطر شديد وبالتا من الحا�ت التالية يُعت��

� حجر صحي كامل (ما عدا 
بو
 لهم بالمكوث ��

يك/ة الحياة أو المعالج). ±²

حا�ت الخطر:

�
µÁأو وعا � Ï¥مرض قل

فرط ضغط الدم

السكري

� لمدة تزيد عن 10 أعوام التدخ��

BMI (مؤ²± كتلة الجسم) يفوق الـ 30 (فرط الوزن)

أي حالة استشفاء خ¬ل آخر 3 سنوات (باستثناء الو�دة) 
تضيف حالة خطر واحدة

أما بخصوص مرض مزمن لدى ا�µطفال، فيجب 
استشارة الطبيب المعالج

توصيات وزارة الصحة

اللقاءات العائلية
واللقاءات ا�جتماعية

وس كورونا  � ظل ف¾�
مع العودة للحياة ا�عتيادية ��

� استئناف اللقاءات العائلية 
فنحن نجد أهمية ��

 �
ام بالقيود ال¥¤ � واللقاءات ا�جتماعية وذلك مع ا�ل¾¤
تسمح لنا بالحفاظ ع� س¬متنا وع� س¬مة ذوينا.
فيما ي�� التوصيات بشأن عقد اللقاءات ع� نحو 

صحيح وآمن:

أشخاص بالغون بأعمار تصل إÊ 49 عاًما ممن يعانون 4 أو 
اوح  ؛ أشخاص بأعمار ت¾¤ أك¾± من الحا�ت المفصلة فيما ي��

� 50 و69 عاًما ممن يعانون 2 أو أك¾± من الحا�ت  ب��
، وكذلك ا�µشخاص بأعمار 70 عاًما فما  المفصلة فيما ي��

 �
� عليهم البقاء �� ون عرضة للخطر فيتع�� Ï¾فوق يُعت

مكان. منازلهم قدر ا��

تعريف فئة معرضة للخطر


