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 ثانیة.   20اغسل یدیك بانتظام ولمدة  -األیدي  ●

ارتِد غطاًء للوجھ في األماكن المغلقة حیث قد یكون تحقیق التباعد االجتماعي أمًرا   -الوجھ  ●
 صعبًا وحیث ستتواصل مع أشخاص ال تقابلھم عادةً. 

رین قدر اإلمكان أو مسافة ابق بعیًدا عن األشخاص الذین ال تعیش معھم بمسافة مت -المسافة  ●
متر واحد مع اتخاذ احتیاطات إضافیة (مثل ارتداء أغطیة الوجھ أو زیادة التھویة في األماكن  

 المغلقة). 

 التباعد االجتماعي

للحّد من خطر اإلصابة بفیروس كورونا أو انتشاره، یجب علیك تقلیل الوقت الذي تقضیھ خارج منزلك،  
آخرین تأكد من أنك على بعد مترین من أي شخص ال یعیش معك في   وعند وجودك بالقرب من أشخاص

ي أمًرا ضروریًا لوقف  . یُعد التباعد االجتماعشبكة الدعم المغلقة الخاصة بكالمنزل أو ال ینتمي إلى 
انتشار الفیروس، حیث أنھ من المرجح انتشار الفیروس عندما یكون الناس بالقرب من بعضھم البعض.  

یمكن للشخص المصاب أن ینقل الفیروس حتى لو لم تظھر علیھ أي أعراض وذلك من خالل التحدث أو  
 التنفس أو السعال أو العطس.

عندما تكون مع أشخاص ال تعیش معھم، یجب علیك أیًضا أن تتجنب: التالمس الجسدي والتواجد بالقرب  
من بعضكم البعض ووجھاً لوجھ والصیاح أو الغناء بالقرب منھم. یجب علیك أیًضا تجنب المناطق  

 المزدحمة التي یوجد بھا الكثیر من األشخاص ولمس األشیاء التي لمسھا اآلخرون. 

https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household#what-a-support-bubble-is


ال تستطیع البقاء على بعد مترین، یجب أن تحافظ على مسافة أكثر من متر واحد، وأن تتخذ  عندما  
 خطوات إضافیة لتبقى آمنًا. على سبیل المثال: 

: یجب علیك ارتداء قناًعا للوجھ في المواصالت العامة والعدید من األماكن  ارتدي قناًعا للوجھ ●
 المغلقة وذلك بموجب القانون إال إذا كنت معفیًا من ذلك. 

 انتقل لألماكن المفتوحة حیث إنھا أكثر أمانًا ویوجد مساحات أكثر.  ●

كانت في مكان مغلق، تأكد من أن الغرف جیدة التھویة عن طریق إبقاء النوافذ واألبواب  إذا  ●
 مفتوحة 

ال تحتاج إلى أن تطبق التباعد االجتماعي مع أي شخص یعیش معك في المنزل. لست بحاجة أیًضا إلى  
 الخاصة بك، إن ُوجدت.  شبكة الدعم المغلقةتطبیق التباعد االجتماعي مع أي شخص في 

یجب أن تحاول الحفاظ على التباعد االجتماعي إذا كنت تقدم رعایة غیر رسمیة ألطفال ضمن شبكة  
ولیس من أفراد  رعایة أطفال. ولكن عند تقدیم الرعایة لطفل صغیر أو لشخص لدیھ إعاقة أو حالة صحیة 

أسرتك أو من شبكة دعمك المغلقة، فقد ال یكون من الممكن أو العملي دائًما الحفاظ على التباعد  
االجتماعي. ال یزال یتعین علیك الحد من التالمس القریب قدر اإلمكان عند تقدیم ھذه األنواع من الرعایة  

 للتھویة. ، واتخاذ االحتیاطات األخرى مثل غسل الیدین وفتح النوافذ 

https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household


 التواصل االجتماعي

نوفمبر، یجب أال تلتقي في سیاق اجتماعي في مكان مغلق مع األقارب أو األصدقاء إال إذا   5اعتباًرا من 
 الخاصة بك.  شبكة الدعم المغلقةكانوا جزًءا من أسرتك، أي األشخاص الذین تعیش معھم، أو من 

إال إذا كان في شبكة الدعم المغلقة   -ویشمل ذلك أي شخص تربطك بھ عالقة ثابتة ولكن ال تعیش معھ 
الخاصة بك. یمكن لألزواج الذین ال یعیشون معًا ولیسوا في شبكة دعم مغلقة مع بعضھم البعض  

 أماكن مفتوحة.االستمرار في لقاء بعضھم البعض في 

یمكنك ممارسة الریاضة في الھواء الطلق، أو زیارة األماكن العامة في الھواء الطلق، مع األشخاص  
الذین تعیش معھم، أو المنتمین إلى شبكة الدعم المغلقة الخاصة بك، أو مع شخص واحد من أسرة أخرى. 

لى اثنین من مقدمي الرعایة لشخص  سنوات وما یصل إ 5ال یتم احتساب األطفال الذین تقل أعمارھم عن 
 ذي إعاقة یحتاج إلى رعایة مستمرة ضمن الحد األقصى المطبّق على تجمع شخصین أو أكثر بالخارج؟

 تشمل األماكن العامة المفتوحة ما یلي: 

 الحدائق والشواطئ والریف ●

https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household


 الحدائق العامة (سواء كنت تدفع أو ال تدفع رسوًما لدخولھا) ●

 المحصصةالحدائق  ●

 المالعب  ●

 ال یمكنك االلتقاء في حدیقة خاصة. 

یمكن فیھا ألفراد من أسر مختلفة  استثناءات محددة ما عدا  االلتقاء في مجموعات أكبر مخالف للقانون 
التجمع في مجموعات. یمكن للشرطة اتخاذ إجراءات ضدك إذا التقیت في مجموعات. تتمتع السلطات  

 التجمعات.  وذلك من خالل الغرامات وتفریق -المختصة، بما في ذلك الشرطة، بصالحیات إنفاذ القانون 

جنیھ إسترلیني عن المخالفة األولى، ومضاعفة الغرامة للمخالفات األخرى بحد   200یمكن تغریمك 
شخًصا،   30ألكثر من  تجمع غیر قانوني جنیھ إسترلیني. إذا أقمت، أو شاركت في إقامة،   6400أقصى 
 جنیھ إسترلیني.  10000للشرطة إصدار غرامات قدرھا  فیمكن 

 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/684
https://www.gov.uk/guidance/new-national-restrictions-from-5-november#where-and-when-you-can-meet-in-larger-groups
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/684
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