الﺣجر المنزلي في قبرص ﺣﺗﻰ الساعة  6مسا ًء  ،الثﻼثاء  24اذار ﺣﺗﻰ  13نيسان Covid-19: 2020
أعلن رئيس جمهورية قبرص  ،السيد نيكوس أناستاسيادس  ،يوم اﻻثنين  23مارس  /آذار  ،عن تدابير إضافية أكثر صرامة في
محاولة للتصدي بشكل فعال ﻻنتشار الفيروس التاجي كوفيد  19في قبرص.
وقد تقرر اتخاذ التدابير اﻹضافية باتباع المشورة العلمية المقدمة للحكومة ,وأكد الرئيس أنه إذا لم يكن هناك اﻻمتثال الكامل للتدابير
فإن العواقب ستكون غير متكافئة للجميع في قبرص.
وقال مستشهداً باﻷمثلة المأساوية ﻹيطاليا أو إسبانيا  ،حيث يوجد اﻷطباء "إن تناثر الحاﻻت خارج نطاق السيطرة سيؤدي إلى انهيار
النظام الصحي  ،الذي  ،مهما كانت هيكلته جيدة  ،لن يكون قادرا ً على اﻻستجابة للمطالب المتزايدة  ".أجبراﻻطباء على اختيار من
سيعيش ومن سيترك للموت.
اعﺗبارا من الساعة  6مسا ًء الثﻼثاء  24مارس ﺣﺗﻰ  13أبريل  ، 2020هي كما يلي:
اﻹجراءات الﺗي سﺗكون سارية
ً
 .1حظر الحركة غير الضرورية من الساعة  06.00مسا ًء من  24مارس  2020حتى  13أبريل  ، 2020باستثناء:
اﻻنتقال من وإلى مكان العمل.
.I
التنقل بغرض توريد الضروريات اﻷساسية من الشركات أو المحﻼت التجارية التي يُسمح بتشغيلها.
.II
زيارة طبيب او صيدلية.
.III
زيارة المصرف في حال عدم اﻻمكان بل القيام في العملية الكترونياً.
.IV
العبور بغرض مساعدة المواطنين الذين ﻻ يمكنهم اﻻعتناء بأنفسهم أو بمجموعات من اﻷشخاص الذين يجب
.V
حمايتهم أو الذين هم في عزلة ذاتية و  /أو في أماكن العزل اﻹجباري )الحجر الصحي(.
اﻷقارب من الدرجة اﻷولى والثانية الذين يذهبون إلى المناسبات  ،مثل الجنازات وحفﻼت الزفاف والتعميد  ،ﻻ
.VI
يتجاوز عددهم عشرة أشخاص.
عبور لممارسة الرياضة البدنية أو ﻻحتياجات حيوان أليف  ،شريطة أﻻ يزيد عددهم عن شخصين وأن يظلوا
.VII
محدودين في المناطق المجاورة ﻹقامتهم.
في جميع اﻷﺣوال  ،يجب علﻰ جميع اﻷشخاص الذين يﺗنقلون أن يﺣملوا إثبات هوية وإثباﺗًا إضاف ًيا لغرض ﺣركﺗهم.
وسيتم اﻹعﻼن عن مزيد من التفاصيل وطريقة ادارة اﻻزمة قريبًا.
 .2عﻼوة على ذلك  ،حتى الساعة  6مسا ًء من  24مارس  2020حتى  13أبريل  ، 2020سيتم إغﻼق اﻷماكن التالية أيضًا:
الحدائق العامة.
.I
المﻼعب العامة.
.II
مساحات رياضية في الهواء الطلق.
.III
مناطق التجمعات العامة  ،مثل ،الساحات  ،السدود  ،مواقع الرحﻼت  ،الشواطئ  ،المتنزهات والمارينا.
.IV
.3
.4
.5
.6
.7

يجب على جميع تجار التجزئة تعليق عملياتهم  ،باستثناء اﻷعمال التي سيتم تضمينها في المرسوم ذي الصلة الذي
سيصدره وزير الصحة بعد فترة وجيزة.
يحظر فتح اﻷسواق والبازارات والمبيعات المتجولة.
يتم إنهاء العمل في مواقع البناء  ،باستثناء أعمال البناء المتعلقة بمشاريع المرافق العامة  ،وتخضع ﻹذن من وزير النقل
واﻻتصاﻻت واﻷشغال.
يحظر حضور أماكن العبادة الدينية مثل الكنائس والمساجد وأماكن الصﻼة اﻷخرى.
حظر عادة ]عيد الفصح اﻷرثوذكسي المسيحي[ المتمثلة في "إشعال النيران]" [...

وﺣذر الرئيس من أن كل من يخالف الﺗعليمات المذكورة أعﻼه أو يخالف مراسيم الدولة الﺗي صدرت ﺣﺗﻰ اﻵن سيُﺣاكم .باﻹضافة
إلﻰ أي مسؤولية جنائية أخرى ﺗجاه المخالفين  ،سيﺗم فرض عقوبة قدرها  150يورو.
باﻹضافة إلى ذلك  ،ولدعم جهود الوقاية وتعزيز النظام الصحي  ،تقرر ما يلي:
 .1يمتد اﻻختبار الجزيئي للكشف عن الفيروس التاجي في المختبرات الطبية أو الطبية الحيوية أو الجامعية .سيتم تقديم
التفاصيل في إعﻼن صادر عن وزارة الصحة.

 .2تقرر استخدام خريجي كليات الطب من السنة الرابعة أو السادسة من جامعات قبرص وكذلك خريجي كليات التمريض
كجزء من تدريبهم العملي.
 .3نحو الوقاية والعﻼج اﻷكثر فعالية  ،سيتم زيادة عدد عيادات الصحة العامة في جميع المدن.
ونصح الرئيس  ،في مﻼحظاته الختامية  ،الجميع بالبقاء في منازلهم في مﻼجئهم  ،في جهد جماعي لتجاوز هذه اﻷوقات الصعبة.

#BeSafe #Be Smart #BeKind
 #ابقﻰ بامان  #كن واعيا ً  #كن لطيف

