إرشادات للمواطنين
الغرض من الحركة
ﻻ يُسمح بحركة المواطنين لتلبية اﻻحتياجات التي ﻻ يمكن تغطيتها بطرق بديلة إﻻ لﻸغراض المذكورة أدناه:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

الحركة من وإلى العمل خﻼل ساعات العمل.
زيارة الصيدلية أو مركز التبرع بالدم أو الطبيب.
قم بزيارة المتجر لشراء السلع  /الخدمات اﻷساسية.
قم بزيارة أحد البنوك  ،شريطة أﻻ تكون المعامﻼت اﻹلكترونية ممكنة.
زيارات ضرورية للغاية للخدمات أو الخدمات الحكومية للقطاع العام اﻷوسع والحكومة المحلية
الحركة بغرض مساعدة اﻷشخاص غير القادرين على خدمة أنفسهم أو حمايتهم أو الذين هم في الحبس الذاتي و
 /أو الحبس اﻹجباري )الحجر الصحي(
حركة بغرض حضور حفل )مثل الجنازة  ،الزفاف  ،التعميد( ﻷقارب من الدرجة اﻷولى والثانية ﻻ يتجاوز 10
أشخاص
حركة بغرض حضور حفل )مثل الجنازة  ،الزفاف  ،التعميد( ﻷقارب من الدرجة اﻷولى والثانية ﻻ يتجاوز 10
أشخاص
الحركة ﻷي غرض آخر يمكن تبريره بموجب حظر إجراءات الحركة

الموافقة على الغرض من الحركة
لﻼنتقال من مكان العمل وإليه أثناء ساعات العمل  ،يتم تأكيد تأكيد الحركة )المستند أ( ويتم توفيره  ،تحت
مسؤولية الموقّع وحده  ،من قبل صاحب العمل  ،أو في حالة الشخص اﻻعتباري  ،من قبل ممثله القانوني أو
في حالة المهنية المستقلة أو التي تعمل لحسابها الخاص بنفسها.
بالنسبة لجميع حاﻻت الحركة اﻷخرى  ،يشير تأكيد الحركة إلى كل حركة في حد ذاتها )المستند ب(  ،ويتم
توقيعه من قبل الشخص المعني تحت مسؤوليته الخاصة ويحتوي على اسمه  /اسم العائلة أو تاريخ الميﻼد أو
الهوية أو جواز السفر الرقم وعنوان اﻹقامة ووقت الحركة والغرض المحدد للحركة.
في كل حركة  ،يجب على المواطنين حمل إثبات هوية  -بطاقة هوية أو جواز سفر  -باﻹضافة إلى الوثيقة
المعبأة لتأكيد الحركة )مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد( أو رسالة التأكيد التي تلقوها  ،من أجل تقديمها في حالة
التحقق من.

تأكيد وثائق الحركة
الوثيقة أ :تأكيد تنقل الموظف
لتأكيد انتقال الموظف )المستند أ( من وإلى مكان العمل  ،يجب ملء الوثيقة التالية )يجب ملؤها باللغة اﻹنجليزية
أو اليونانية فقط(:


تأكيد حركة الموظف

الوثيقة ب :بيان حركة المواطنين على سبيل اﻻستثناء
الوثيقة ب :بيان حركة المواطنين على سبيل اﻻستثناء

فيما يتعلق ببيان حركة المواطنين في حاﻻت استثنائية )الوثيقة ب(  ،هناك خياران  ،على النحو التالي:


أرسل رسالة نصية قصيرة

امﻸ واطبع الوثيقة ب )مستند تأكيد الحركة ))يجب تعبئتها باللغة اﻹنجليزية أو اليونانية فقط(:



تأكيد حركة المواطنين عن طريق اﻻستثناء

تعليمات إرسال الرسائل القصيرة
يمكن إرسال الرسائل القصيرة من هاتفك المحمول إلى الرقم  8998دون أي رسوم.
يجب أن يكون للرسائل النصية التنسيق التالي:
Xرقم الفضاء أو رقم جواز السفر
Xضع رقم الحركة التي تود القيام بها مع اﻷرقام  8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1في اﻻسفل يمكنك متاعبة كل رقم ماذا
يمثل نوع حركة.

.1
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.3
.4
.5
.6
.7
.8

زيارة الصيدلية أو مركز التبرع بالدم أو الطبيب.
قم بزيارة المتجر لشراء السلع  /الخدمات اﻷساسية.
زيارة البنك بشرط أن المعامﻼت اﻹلكترونية غير ممكنة.
زيارات ضرورية للغاية للخدمات أو الخدمات الحكومية للقطاع العام والحكومة المحلية.
الحركة بغرض مساعدة اﻷشخاص غير القادرين على خدمة أنفسهم أو حمايتهم أو الذين هم في الحبس الذاتي و
 /أو الحبس اﻹجباري )الحجر الصحي(.
الحركة من أجل النشاط البدني أو ﻻحتياجات حيوان أليف  ،بمفرده أو في مجموعة ﻻ تزيد عن شخصين وفي
المناطق المجاورة لمنازلهم.
حركة بغرض حضور مراسم )مثل الجنازة  ،الزفاف  ،التعميد( من أقارب الدرجة اﻷولى والثانية ﻻ يتجاوز
 10أشخاص.
الحركة ﻷي غرض آخر يمكن تبريره بموجب تدابير الحظر

بعد إرسال الرسالة  ،سيكون للمواطنين الحق في التحرك لفترة زمنية محددة حسب الغرض من الحركة .تم ضبط اﻹطار
الزمني حاليًا على  3ساعات لجميع اﻷغراض المذكورة أعﻼه.
بعد إرسال الرسائل القصيرة  ،سيتم تلقي الرد بالتنسيق التالي:
تم فراغ رقم جواز السفر مسافة الرمز البريدي وقت انتهاء الصﻼحية
في حالة تحقق الشرطة  ،يجب على المواطنين إظهار الرسائل النصية القصيرة مع بطاقة الهوية أو جواز السفر.
باﻹضافة إلى ذلك  ،ستقوم الشرطة بالتحقق من احتمال إساءة استخدام خدمة الرسائل القصيرة على الرقم .8998
اﻹعﻼن الرسمي من قبل المواطنين
في حالة عدم تمكن المواطنين من الوصول إلى المستندات المعلنة لتأكيد الحركة  ،يمكنهم حمل معهم تأكيدًا مكتوبًا بخط
اليد يحتوي على المعلومات التالية :اﻻسم الكامل  ،تاريخ الميﻼد  ،رقم الهوية أو رقم جواز السفر  ،عنوان اﻹقامة  ،وقت
الحركة باﻹضافة إلى الغرض المحدد لتلك الحركة )التي يجب أن تقع ضمن الفئات المستثناة من حظر الحركات غير
الضرورية  ،على النحو المنصوص عليه في المرسوم ذي الصلة (.التوقيع والتاريخ.

