
 

.ديسمبر 15اعتباًرا من يوم الثالثاء  ستدخل هولندا في إغالق شبه تام  
 

يناير. 19سيستمر اإلغالق حتى يوم الثالثاء    
 

قواعد الحياة اليومية تطبق القواعد التالية أثناء فترة اإلغالق   
  الميالد.عيد  أيضا خالل ابق في المنزل قدر اإلمكان.  -
  الذهاب الى اماكن العمل في حال الضرورة فقط. العمل في المنزل.  -
  يمكن أن يكون شخصان كحد أقصى معًا بالخارج.  -
عام 12د االطفال الذين تعدو سن السماح لألشخاص الذين ينتمون إلى أسرة واحدة التواجد معا وال يشمل هذا تواج  -  
  عاًما. 12سن   ذين تعدواال يشمل هذا األطفال ال استقبال شخصين كحد أقصى في المنزل.  -
ا هذصى في المنزل. ال يشمل أشخاص كحد أق 3ديسمبر )في عيد الميالد( يمكنك استقبال  26و  25و  24في   -

عاًما 12األطفال الذين تعدوا سن   
  
  لمدارسبا الخاصة قواعدال
 

  يناير. 17سوف تقوم المدارس بالتدريس رقميًا عبر الكمبيوتر حتى   -
   استثناءات للطالب اللذين لديهم ظروف حاسمةهناك   -
تستمر الفصول لطالب االمتحان.  -  
  تستمر االمتحانات.  -
  دور رعاية األطفال مغلقة.  -
  إغالق دور الرعاية خارج المدرسة.  -
ن الوالدان على سبيل المثال ، إذا كا  يمكن ألطفال الذين لديهم مهن حاسمة الذهاب إلى مدارس رعاية األطفال.  -

 يعمالن في المشافي والمدارس.
 

    لمحالت التجاريةاب القواعد الخاصة
 

  معظم المحالت مغلقة.  -
محالت السوبر ماركت تبقى مفتوحة، ايضا المخابز ومحالت اللحوم ومتاجر أخرى للطعام والشراب مفتوحة   -

  أيًضا.
  تبقى مفتوحة. والصيدلياتمثل ايتوس وكراودفات ( )  متاجر األدوية  -
البنوك تبقى مفتوحة.  -  
  
  الرياضةالخاصة بقواعد ال
 

  أو برفقة شخص واحد.  يسمح بممارسة الرياضة منفردا  -
  يسمح بالرياضة في الخارج فقط.  -
  جميع الصاالت الرياضية ستغلق ابوابها .  -
  المسابقات والمباريات محظورة.  -
  عاًما فما فوق. 18تنطبق هذا القواعد على كل شخص يبلغ من العمر   -
ع فرقهم او أو اللعب في الخارج ضمن المباريات م .باللعب في الخارج ضمن فرق 17ن يسمح لألطفال حتى س  -

 ناديهم.
  
.السفرب الخاصة قواعدال  
فقط في حال الضرورة  م وسائل النقل العاماستخدأ  -  
  رحالت خارجيةال تحجز   -
ال تسافر للخارج  -  

 


