
یبدأ في 8 أبریل/ نیسان 2021

لتجمعات واالتصال الوثیق
ال للتجمعات الداخلیة مع أي شخص ال تعیش معھ.●
ال تزور أي منزل آخر وال تسمح للزوار في منزلك.●
إذا كنت تعیش بمفردك ، فیمكنك االتصال الوثیق بأسرة واحدة فقط.●
5 أشخاص كحد أقصى للتجمعات الخارجیة●
٪15 من السعة الداخلیة وال یوجد حد للسعة الخارجیة للخدمات الدینیة وحفالت الزفاف والجنازات فقط.●

 رعایة األطفال والمدارس

تبقى المدارس مفتوحة باستثناء منطقتي تورنتو وبیل، حیث یتم إغالقھا حتى عطلة الربیع.●
خدمات رعایة األطفال مفتوحة.●

 اإلیجار واإلخالء

ال یمكن تطبیق أمر إخالء المستأجرین من منازلھم أثناء قانون البقاء اإلجباري في المنزل.●

األماكن المفتوحة؟

خدمات المطاعم والحانات للطلبات الخارجیة والتوصیل فقط.●
تفتح متاجر البیع بالتجزئة مثل محالت السوبر ماركت الكبیرة فقط لبیع المواد الغذائیة واألدویة ومستلزمات التنظیف ●

ومستلزمات الحیوانات األلیفة ومستلزمات العنایة الشخصیة.
مراكز الحدائق والصیدلیات وأطباء األسنان ومحالت  العنایة بالعیون ومخازن األجھزة واألمان والمتاجر التي تبیع أو تؤجرأو ●

تصلح األجھزة الطبیة والھواتف المحمولة والمركبات والمعدات مفتوحة من الساعة 7 صباًحا حتى الساعة 8 مساًء عن طریق 
المواعید حصراً. السعة الداخلیة القصوى 25٪. التوصیل مسموح من الساعة 6 صباحا حتى 9 مساًء

األنشطة التجاریة غیر األساسیة مفتوحة فقط للتسلیم أو االستالم من الساعة 7 صباًحا حتى 8 مساًء عن طریق المواعید ●
حصراً. التوصیل مسموح من الساعة 6 صباحا حتى 9 مساًء.

مراكز التسوق مفتوحة فقط لالستالم / التوصیل واألعمال األساسیة (مثل الصیدلیات وأطباء األسنان)●
اللعب في الھواء الطلق مثل الجولف والمالعب العامة ومالعب كرة السلة●

األماكن المغلقة؟

الصاالت الریاضیة وخدمات العنایة الشخصیة مثل مراكز العنایة باألظافر والحالقین●
الكازینوھات وقاعات البنغو ومؤسسات األلعاب ودور السینما●
خدمات تناول الطعام في المطاعم أو األماكن األخرى التي ُیباع فیھا الطعام●

قانون البقاء اإلجباري في المنزل حسب مقاطعة أونتاریو

 لمصدر: وزارة الصحة، أونتاریو
https://covid-19.ontario.ca/zones-and-restrictions
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ماذا یمكنك أن تفعل؟

العمل من المنزل إن أمكن.●
ال تخرج إال ألسباب مھمة ، بما في ذلك العمل، المدرسة، لشراء البقالة، الذھاب إلى الصیدلیة والرعایة الصحیة ومساعدة من ●

ھم بحاجة للمساعدة
یمكنك المشي أو ركوب الدراجة أو ممارسة الریاضة والنشاط البدني.●
ارتد قناعك وحافظ على مسافة 2 متر!●
ابق في منطقتك وتجنب السفر غیر الضروري - حتى داخل المقاطعة.●
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