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ي عدد من األسئلة لتوضيح بعض المواقف المتعلقة بالتدابير 
 التيالنظر إىل تلق 

لتغطية األسئلة التي يطرحها   بتنظيم كتيباتخذتها األوامر العسكرية الصادرة حتى اآلن، قامت مجموعة االتصال االستراتيجي 

 الصحفيون والمواطنون بإجابات موثقة. 

 

 

Q&A 

 

 

 ، على سبيل المثال، ويعمل في بوخارست؟ Ilfovالذهاب للعمل خالل هذه الفترة؟ من يعيش في إلفوف ني : هل يمكن سؤالال-1

تشير  النقطة أ ، 1، المادة COVID-19 بشأن تدابير لمنع انتشار 2020.03.23من  3حكام األمر العسكري رقم ا أل : وفقالجواب

مصلحة مهنية، بما في ذلك بين لإلى أن "حركة جميع األشخاص خارج المنزل / األسرة محظورة، مع االستثناءات التالية ... السفر 

 ."المنزل / األسرة ومكان )أماكن( النشاط المهني والعودة 

ي على السماح بالتنقل بين المنزل ومكان العمل. وال يذكر أن المكان الذي يزاول فيه النشاط المهني  وهكذا، ينص القانون المعيار

السفر إلى مكان العمل في بوخارست،   إلفوف Ilfov يجب أن يكون هو نفس مكان السكن. وفقًا لمثالك، يمكن للمواطن المقيم في

، الشهادة الصادرة عن صاحب  عملالمذكور أعاله، على التوالي، بطاقة ال مر ألمن ا 4 لمادةبشرط أن يكون لديه الوثائق المقدمة في ا

 ة. شخصي العمل أو بيان على مسؤوليته ال 

 

من كلوج إلى  ا الفحص مكتب الطبيب المتخصص عن منزلنا؟ هل يمكننا الذهاب لهذ يبعد: إلى أي مدى يمكن أن سؤالال-2

 بوخارست، على سبيل المثال؟ 

يوجد حد للمسافة التي يجب أن يكون فيها المكتب الطبي، لكننا نوصي بأن يسافر المواطن لألغراض الطبية، بخالف  : ال الجواب

 حاالت الطوارئ الكبرى، فقط بعد التحقق من توافر األطباء. 

 

نا الذهاب للتسوق،  : ما هي أقصى مسافة من المنزل يمكن أن توجد فيها الوحدة التجارية حيث يمكننا التسوق؟ هل يمكن السؤال-3

 على سبيل المثال، من حي بيرتشين إلى هايبر ماركت في ميليتار؟
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، ولكن  معينةال يشير إلى مسافة  COVID-19 بشأن تدابير لمنع انتشار 2020.03.24 من 3: أحكام األمر العسكري رقم الجواب

لمواطن  يستطيع ا. إشارة إلى مثالك، ال لهم  المنتجات الضروريةالتوصية للمواطنين هي الذهاب إلى أقرب المتاجر حيث يتم تسويق 

الذي يعيش في حي بيرتشين التسوق لشراء المنتجات ذات الضرورة القصوى في حي ميليتار نظًرا لوجود العديد من محالت السوبر  

 ماركت في منطقة المنزل مشابهة لتلك الموجودة في حي ميليتار. 

 

 كان بوخارست، على سبيل المثال، أن يأخذ األدوية والطعام إلى والديه المقيمين في مقاطعة فاسلوي؟ : هل يستطيع أحد سسؤالال-4

  ساكن في مواطن يستطيع  : إن القانون المعياري المذكور أعاله ال يفرض حد المسافة. فيما يتعلق بسؤالك المحدد، نعم،الجواب

 إلى فاسلوي لرعاية والديه. ان يذهب  بوخارست

 

  ناس الذين يركضون: ماذا يعني بالكيلومترات، على سبيل المثال، "رحلة قصيرة، بالقرب من المنزل"؟ هل يتوجب على اللسؤا ال-5

 مسموح بها؟المسافة الأم في الشوارع المجاورة؟ ما هي أقصى  لمبنىحول ا

في   وليس  مبنى، والبيتوحول المنزل، وال بالفعل، المكان الذي يعيش فيه المواطنون  الرياضية في: يجب القيام باألنشطة الجواب

 نذكر أيضا أن األنشطة البدنية الجماعية محظورة.  .وما إلى ذلك  الرياضية،والمالعب  والمالعب،  الحدائق،

 

لى الحدائق القريبة؟ كم يُسمح لهم  أم يمكن ألصحابها الذهاب إ مبنى: هل يجب على الحيوانات األليفة المشي حول السؤالال-6

 باالبتعاد عن المنزل؟

  وليس   المنزل،حول  بالفعل،: يجب أن يتم المشي اليومي للحيوانات األليفة حول المنزل أو المكان الذي يعيش فيه المواطنون الجواب

 إلخ.  الرياضية،المالعب  المالعب،  الحدائق،في 

 

 بيع البطاطس في بوخارست؟ كي ي كلوج، على سبيل المثال، أن يأتي ل: هل يمكن لمنتج زراعي في سؤالال-7

ال يفرض حدود المسافة، ولكن منطق هذه القيود هو تجنب االتصال بين الناس قدر اإلمكان، على وجه  هذا  لقانون : إن االجواب

من عدم تحديد حد للمسافات، فإننا نوصي  فيروس التاجي. وبالتالي، على الرغم الالتحديد للحد من انتشار العدوى بالنوع الجديد من 

 بأن يسافر المنتجون الزراعيون لمسافات قصيرة قدر اإلمكان. 

 

 ؟ 6و 5، لألنشطة المذكورة في النقطتين بيتسنة خارج المنزل / ال 18: هل يجوز حركة األشخاص الذين لم يبلغوا سن سؤالال-8

سنة، يجب أن يتم خروجهم من المنزل تحت إشراف أو بموافقة    16و  0بين  الذين تتراوح أعمارهم ينصرا: فيما يتعلق بالقالجواب

 الوالدين أو الوصي القانوني. في السياق الوبائي الحالي، نوصي بالحد من هذه الرحالت إلى الحد األدنى. 

 

  16اإلعالن على مسؤوليته الخاصة في حالة القاصرين الذين لم يبلغوا  ملءنعم، فمن الذي يجب عليه  : إذا كانت اإلجابةسؤالال-9

 ؟ سنة  18-16سنة، وعلى التوالي، في حالة القاصرين بين 

اإلعالن وتوقيعه من قبل أحد الوالدين أو الوصي القانوني. القاصرون  ملء سنة، يجب   16: في حالة القاصرين تحت سن الجواب

  رعايةإلى أنه يجب عليهم   ا اإلعالن على مسؤوليتهم الخاصة، مشير يملؤون يوقعون على سنة  18و 16الذين تتراوح أعمارهم بين 

ن الذين تتراوح  والقاصر حملون، سوف ي االشروط الفردية للسفر وأنه ممنوع من المشاركة في األنشطة البدنية الجماعية. أيض

 ا وثائق هوية. معا 18و 16أعمارهم بين 

 

 من العمل؟ زوجي  /زوجتي    وصلأن أ: هل يمكنني سؤالال-10

اإلعالن على مسؤوليتك الخاصة فيما يتعلق بالحكم  عبر ملء   تستطيع أن تعمل ذلكمبرر،  لذهاب: إذا كنت تعتقد أن سبب االجواب

، والمرضى أو المعاقين أو  طبار السنألسباب مبررة، مثل رعاية / مرافقة الطفل، ومساعدة   لذهابالحرف د )ا 1الوارد في المادة 

 وفاة أحد أفراد األسرة(. 

 أسباب ذات أهمية معينة. لها  كما يتبين، فإن الحاالت المدرجة في القاعدة نموذجية في طبيعتها، ولكنه

العام أو إذا كان خطر التعرض لإلصابة أعلى )االنتقال إلى مكان العمل  لنقل ا يمكن تبرير مثل هذا الموقف إذا لم يكن هناك وسيلة

 يعني تغيير المزيد من وسائل النقل العام، وأوقات االنتظار في المحطات، وما إلى ذلك(. 

   13.00-11.00سنة من المستحسن تجنب مثل هذه الرحالت خارج الفترة الزمنية  65للسائق فوق 

 

عاًما من منزلها إلى عنوان منزلنا، الذي يقع على مسافة أكبر، في   65حضار جدتي التي يزيد عمرها عن : هل يمكنني إسؤالال-11

 ة أخرى؟ محافظ 

 . 3د من األمر العسكري رقم لمادة  وفره ات : هذا االحتمال الجواب
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عاًما( من أجل العناية أو لتقديم العالج الطبي، نوصي بأن تتم هذه الرحلة   65)أكثر من   كبير السنلجلب شخص  كانت الرحلةإذا 

 السرعة! نتبه على  اال تتجاوز كثيرا هذه الفترة. أ أو  13-11خالل الفترة الزمنية 

 

 ؟ كاتب العدل عندالعقود إلمضاء ط البنك، أو ا قسأ أو للخدمات : هل يمكنني الخروج لدفع فواتيري سؤالال-12

قساط، يمكنك القيام بهذه الرحالت من خالل  / الفواتير / األ  لخدمات من استخدام منصة الكمبيوتر لدفع هذه ا وا: إذا لم تتمكن الجواب

تقديم اإلعالن بنفسك، مع ذكر وجود سبب مبرر. نوصي بأن يكون لديك المستندات التي تبرر الحاجة إلى هذه المدفوعات )الفواتير،  

 ، وما إلى ذلك(. لمسبقة، وإشعارات الدفع، والعقود ااإلذن وسندات 

 

 أشخاص في السيارة؟  3أكثر من  نقل: هل يمكنني سؤالال-13

لتدابير  رعاية االمشاة وليس بالنقل العام. ومع ذلك، من المهم  بانتقالفقط  3العسكري رقم  مرمن األ  3: يتعلق حكم المادة الجواب

 ، بما في ذلك مقعد بين الركاب. COVID 19 العامة لمنع انتشار

 التفسير صالح أيًضا للنقل الذي ينظمه العاملون االقتصاديون لنقل الموظفين من / إلى مكان العمل. 

 

 للسيارة. هل صالحيتها ممتدة أم يجب أن أذهب للقيام بذلك؟ : ينتهي الفحص الفني الدوري السؤال-14

: لم يتم تمديد الفحص الفني الدوري بناء على قرار من سجل السيارات الروماني. يمكن أن تتم حركة التحقق من الفحص  الجواب

ب، وهو الوضع المنصوص عليه  الفني الدوري من قبل المحطات المعتمدة، مع اعتبارها نشاًطا لتغطية االحتياجات األساسية للشع 

 من اإلعالن على مسؤوليتها الخاصة.  2في النقطة 

 

 : إذا كان لدي صديق يأتي بالطائرة من بلد آخر، فهل يمكنني اصطحابه من المطار؟ سؤالال-15

ن المطار  . ولكن، إذا لم يكن الشخص مضطًرا لالنتقال م3العسكري رقم   مر غير منصوص عليه في نص األ سبب: هذا ال الجواب

اإلعالن على مسؤوليته الخاصة، مع وجود سبب لمساعدة   ملءباالنتقال، و له إلى مكان إقامته أو المكان الذي سيعيش فيه، يُسمح

الناس. يجب أن يوضع في االعتبار أن المواطنين الذين يصلون من المناطق الحمراء في الحجر الصحي المؤسسي، لذلك ال يمكن 

أو أصدقائهم نقلهم من المطار، والذين يأتون من المناطق الصفراء في عزلة ذاتية. هذا يعني أن الشخص الذي   ألقاربهم أو أقاربهم

 يجب أن يتبع نفس إجراء العزل الذاتي.  يتصل بهم

 

المنزل  فهل يمكنني الخروج من  إذا لم يكن األمر كذلك، هل صالحيتها ممتدة؟ .انتهت صالحية تأمين الخاص بي : سؤالال-16

 الخاص بي؟  على التأمينللحصول 

لم يتم تمديد صالحية التأمين على السيارات. يمكن شراؤها أيًضا عبر اإلنترنت. لهذا السبب، ال يمكن اعتبار السفر لرفع  : الجواب

 ضمان احتياجات الشخص. التأمين ضد المسؤولية المدنية حالة طارئة وليس سببًا يمكن اعتباره حالة طارئة أو ل

 

  ه ولكن   شخصي،ملكي الفي منزل ليس   أستطيع أن أقعدإلى مدينة أخرى غير بلدتي األصل حيث  ذهابال: هل يمكنني سؤال ال -17

 ذاتية؟ زوجة( للبقاء في عزلة  ال سنوات و 4و 7طفالن في سن )  ا أفضل للعائلة فظرو  يوفر لي 

ألحكام  برعاية ا ولكن في مكان يحددونه، يشترط أن يبقى المواطنون في عنوان منزلهم،ال  ،3 العسكري رقم مر في األ: الجواب

 . لإلقامة في المنطقة المعنية إذا امتلك الناس منزالً، نذكر أنه يجوز السفر مع األسرة في الريف، وعليه، . القانونية والقيود المفروضة

 

 ؟ والتي ليست لي  الطعام واألدوية لبعض الحيوانات التي أهتم بها،هل يمكنني االنتقال إلى مكان آخر لتوفير : سؤالال-18

بما في ذلك فيما   ،باستثناء توفير هذا النشاط في سياق مهني ،3 العسكري رقم  مرلم يرد هذا السبب كاستثناء في نص األ : ال.الجواب

 . يتعلق باألنشطة الزراعية 

 

 ؟وطفلي القاصر من المستشفىهل يمكنني االنتقال إلخراج زوجتي : سؤال ال -19

 . ستحتاج الزوجة إلى إفادة مماثلة . بناًء على البيان الخاص بمسؤوليتك أنت تذكر أن سفرك لسبب مبرر . نعم: الجواب

 

 ؟ لإلشراف على العمل الذي قام به العمال هل يمكنني الذهاب إلى منزل تحت اإلنشاء،: سؤال ال -20

 . 3 العسكري رقم  مرناء في نص األلم يرد هذا السبب كاستث  : ال.الجواب

 

ينطبق تعليق النشاط التجاري بالتجزئة في المراكز التجارية على الحدائق التجارية كما يتم تحديدها في األمر الحكومي  : السؤال . 21

مساحة تجمع مبنى أو أكثر من مبنى غرضها مباني تباع فيها ولديها مسافات متوسطة أو   –؟ )حديقة تجارية  2000/  99رقم 
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دمات السوق والتغذية العامة بالتجزئة تستخدم بنية تحتية مشتركة، بما في ذلك مساحات  كبيرة، حيث تجري أنشطة بيع المنتجات وخ

وقوف السيارات والسير المشتركة والخدمات المتعلقة بذلك. مسافة حديقة تجارية ناتجة عن محموع المسافات المبنية للمباني  

ة إلى مساحات مسافات وقوف السيارات والسير المشتركة  غرضها البيع ولديها مسافات متوسطة أو كبيرة تكون جزء منخا باإلضاف

 ومساحات العناصر األخرى للبنية التحتية المشتركة؛( 

 نعم. : الجواب

 

  الساعيهل تكون تجارة المنتجات غير الغذائية عبر البريد مسموحة )يتم تولى المنتجات من الحديقة التجارية من قبل : السؤال . 22

 وهم يسلموها للزبائن بناء على الطلبات عبر االنترنت(؟ 

 نعم: الجواب

 

 هل ذهاب الوالد من أجل حق زيارة الولد الذي يكون في رعاية الوالد األخر؟ : السؤال . 23

، ولكن الحقوق المنصوص عليها في قرار الطالق  3هذا السبب ليس مذكورا كاستثناء في نص األمر العسكري رقم : جوابال

الصادر من قبل كاتب العدل أو القاضي قد تنفذ. بالضبط، الوالد الذي ال يسكن مع الولد، يستطيع أن يرافق الولد خالل الفترة المحددة  

 في قرار الطالق. 

 

 الناس الذين يذهبون إلى العمل يجب أن يملؤوا التصريح على المسؤولية الشخصية؟  السؤال:. 24

  الوثقية المحررة من قبل  أو  الموظفون يقدمون بطاقة العمل بالوضوح أن " 2020/   3ينص األمر العسكري رقم الجواب: 

 "، وبالتالي ينبغي تقديم احدى المستندات المذكورة أعاله. الموظف

 

هل هناك الحاجة إلى إمالء التصريح على المسؤولية الشخصية مهما كان سبب خروجنا من المنزل؟ حتى لو ذهبنا إلى  السؤال: . 25

 من جنب المبنى؟  الغذائي الكشك من زاوية الشارع أو إلى السوق 

نزل وخاصة سير األشخاص  تنظم األوامر العسكرية النافذة األسباب وطريقة سير جميع األشخاض خارج المسكن / المالجواب: 

 سنة من العمر.  65الذين بلغوا 

ال يذكر في الحكم الذي ينظم السير من أجل توفير األغراض التي تغطي الحاجات األساسية لألشخاص أي استثناء مشروط بقرب  

 وحدة غذائية ولذلك بنطبق األمر مهما كان بعد المحل.  

 

دواء، أو إلى المحل جنب المنزل، للسكر وما وجدنا هناك المنتجات التي نبحث عنها، إذا ذهبنا إلى الصيدلية، لشراء السؤال: . 26

أو هل يجب أن نرجع إلى المنزل وأن نمأل تصريح أخر للمكان الجديد المقصود   ؟هل نستطيع أن نجرب في صيجلية / محل قريب 

 للذهاب؟ 

توجد هناك حانة في استمارة التصريح على المسرولية الشخصية حيث يمأل مكان / أماكن الذهاب وفي هذا الصدد تذكر   الجواب: 

   . لذلك، قد تذكر عدة األماكن.بالترتيباألماكن التي يذهب الشخص إليها، 

 

سبيل المثال، في التصريح على  هل نستطيع أن نمأل عدة أماكن الذهاب عند الخروج من المنزل؟ أن نكتب، على . السؤال: 27

   المسؤولية الشخصية، أننا نذهب إلى المحل ولكن، في الطريق، نمر عبر الصيدلية أيضا؟ 

توجد في استمارة التصريح على المسؤولية الشخصية حانة حيث يمأل مكان / أماكن الذهاب، وفي هذا الصدد تذكر األماكن  الجواب: 

 المرادة. بالتالي، قد تكذر عدة األماكن.   التي يذهب الشخص إليه على الطريقة

 

هل نستطيع أن تضع عالمة في التصريح على المسؤولية الشخصية جنب عدة أسباب الذهاب؟ هل نستطيع أن نذهب،  . السؤال: 28

ي محل أو  على سبيل المثال، لمساعدة بعد األشخاص كبار السن، ولكن في الطريق، عند الذهاب أو عند العودة، نستطيع أن نقف ف

   في صيدلية؟

 

توجد في استمارة التصريح على المسؤولية الشخصية حانة حيث يمأل المكان / األماكن حيث يذهب شخص، ولذلك تذكر  الجواب: 

 األماكن التي يذهب الشخص إليها بالترتيب المراد. 

 

التصريح على المسؤولية الشخصية المكتوبة على اليد، على  إذا ما استطعنا أن نتبع االستمارة النموذجية، هل لدى : السؤال . 29

 ورقة، نفس القيمة؟ هل يجب أن يكون النص المكتوب من قبلنا نفسه مثل في االستمارة النموذجية؟ 
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أيضا. يجب أن يحتوي التصريح على المسؤولية  : هل يستطيع شخص أن يكتب التصريح على المسؤولية الشخصية باليد الجواب

الشخصية على اللقب واالسم وتاريخ الميالد وعنوان المنزل وسبب ومكان الذهاب والتاريخ والتوقيع. قد يمأل التصريح على  

المختصة عبر الهاتف   وقد يقدم إلى موظفي السلطات /https://formular.sts.roالمسؤولية الشخصية عبر االنترنت على الموقع  

أو القرص أو جهاز إلكتروني مماثل ولكننا نذكر أن التصريح يجب أن يحتوي على التوقيع بخط اليد للشخص مهما كان جهاز أو  

 طريقة تخزينه. 

 

ويريد أن يذهب إليها )أن يذهب إلى نفس   إذا كان لدى شخص عدة الممتلكات )شقق، بيوت، إلخ( التي ال يسكن فيها: السؤال . 30

المدينة أو إلى مدينة أخرى(، هل يستطيع أن يعمل ذلك دون انتهاك أحكام األمر العسكري؟ إذا كان الجواب نعم، يجب أن يضع  

 عالمة في التصريح عند "سبب الذهاب"؟ 

 لمبينة في القاعدة مثال، ولكنه لديها أهمية معينة. : سبب الذهاب يجب أن يكون مبررا / أال يحتاج إلى تأخير، واألوضاع االجواب

 

إذا كان شخص يبني بيتا، من أمواله، ويريد متابعة العمل خالل هذه الفترة، هل يستطيع أن يعمل ذلك دون انتهاك  : السؤال . 31

 أحكام األمر العسكري؟ إذا كان الجواب نعم، أين يجب أن يضع عالمة في التصريح عند "سبب الذهاب"؟ 

 

 : سبب الذهاب يجب أن يكون مبررا / أال يحتاج إلى تأخير، واألوضاع المبينة في القاعدة مثال، ولكنه لديها أهمية معينة. الجواب

 

هل يمكن أن نذكر السير على الدراجة عند "األنشطة الرياضية"؟ وإذا كان الجواب نعم، األشخاص الذين يمارسون  : السؤال . 32

 تطيعون أن يسيروا بالدراجة جنب المبنى أو هل يوجد هناك حد للمسافة؟  هذا النوع من الحركة يس

، قرب المنزل أو المسكن حيث يسكنون المواطنون بالفعل، حول  مسافات قصيرةيذكر في السند التنظيمي الذهاب على : الجواب

 المنزل أو البيت أو المبنى. قد تستخدم الدراجة كوسيلة النقل بديلة من أجل الذهاب ألغراض مهنية.  

 

 هل الذهاب إلى مكتب كاتب العدل مسموح خالل هذه الفترة من أجل إتمام بعد األوراق القضائية؟  السؤال: . 33

: الذهاب إلى مكتب كاتب العدل مسموح في ظروف مبررة وإذا ما كان من الممكن إتمام العمليات التي تتم عبر تلك األوراق  الجواب

 عند كاتب العدل عبر االنترنت. 

 

،  طويلةمسافات  يجب أن يسافروا على فيديو، الذين  ن عبرمصوري الالصحف وفي ي حالة الصحفيين والمصورين ف:  السؤال . 34

 العمل؟  من أجل يام،  األدن، لتقارير مختلفة، هل من الممكن السفر في البالد لعدة بين الم

للسفر   المسافة  حد محددهناك . ال يوجد بيتالعسكرية السارية حركة جميع األشخاص خارج المنزل / ال وامر : تنظم األالجواب

فيها النشاط المهني، فمن   جري األيام. بغض النظر عن الفترة التي ي حد زمني بالنسبة لعدد معين من هناك للمصلحة المهنية وال يوجد 

ة الصادرة  وثيق)بطاقة العمل أو ال  المحددة في األوامر العسكرية المتعلقة بالحصول على األوراق المبررة.الشروط  ة رعاية الضروري 

 .عن صاحب العمل(

 

الذين   لناس هم، أو لأعمالإبداعية إلكمال  ذهبون إلى دارانين، الذين ي ، مثل الكتاب أو الفن فيما يتعلق باألعمال الحرة:  سؤال ال. 35

من ذلك، كيف يستطيعون أن يذهبوا إلى تلك األماكن التي يجب أن يبقوا فيها خالل حالة   أخرى، جبلية أو أبعد سكنون في مناطق ي 

 الطوارئ؟  

"األشخاص المحلفين، أصحاب المؤسسات الفردية، أعضاء المؤسسات األسرية،    4، المادة 3: وفقا لألمر العسكري رقم  الجواب

األشخاص الذين يقومون بأعمال حرة واألشخاص الذين يقومون بأنشطة زراعية يقدمون تصريح على المسؤولية الشخصية، يتم ملئه  

ئات المذكورة أعاله للغرض المهني، هناك الحاجة إلى ملء تصريح على المسؤولية  مسبقا." كما ينص القانون، من أجل سير الف

 الشخصية.  

 

أشخاص   3( ينطبق المنع المتعلق بسير األشخاص في مجموعة أكبر من 3يحدد أنه ") 4في األمر العسكري رقم :  السؤال . 36

ساحة المفتوحة مؤسسة، مثل حديقة كنيسة، برعاية قواعد  على سير المشاة فقط." قانونيا، هذا يعني أنه يمكن أن يكونوا في الم

 السالمة، أكثر من ثالثة أشخاص، ألنه ليست مسافة سير المشاة؟ 

أن "جميع األنشطة الثقافية والعلمية والفنية والدينية والرياضية والترفيهية أو   2في المادة  1: يذكر في االمر العسكري رقم الجواب

لمنتجعات الصحية والرعاية الشخصية في األماكن المغلقة." بالتالي، تعلق الخدمات الدينية بمشاركة  ألعاب القمار والعالج با

 المؤمنين. 
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رجال  الكنيسة / خادمي الرسمية في أماكن العبادة، من قبل   "أنه يجوز القيام بالصلوات 9عند المادة  2يذكر في األمر العسكري رقم 

/ دينية    طقسيةأعمال ب " يجوز القيام وسائل اإلعالم أو عبر اإلنترنت وث هذه الصلوات عبر  ويجوز ب ، مشاركة الناس، دون الدين

المرضى المؤمنين في   عشاء، وكذلك كحد أقصى أشخاص  8أن تشارك فيها  خاصة )معمودية، حفالت الزفاف، جنازات(، يمكن

 . ˮالمستشفى أو في منزلهم

 

 

سير جميع األشخاص خارج المنزل / البيت من عدا بعض االستثناءات. يذكر بين االستثناءات   1عند المادة   3األمر العسكري رقم 

 من أجل الصالة.   مكان العبادةالمنصوص عليها الذهاب من 

في ساحة كنيسة، إذا كانوا   األشخاص عدة بالتالي، من خالل تأكيد جميع المواد المذكورة، باإلشارة إلى مثالك، ال يوجد مبرر لوجود 

 . الجنازة، وما إلى ذلك(  والمشاركة في صالةغير تلك التي يسمح بها اإلطار التشريعي. )أغراض مهنية،  ألغراض أخرى أغراض 

 

أين   –سحب األموال، إلخ  – األشخاص الذين يجب أن يذهبوا إلى البنوك من أجل عمليات ضرورية مختلفة العيشة : السؤال . 37

 ؟يجب أن يضعوا عالمة في التصريح على المسؤولية الشخصية من أجل عدم تسجيل غرامة بأسمائهم

  1ة الشخصية باإلشارة إلى الحكم من المادة بب الذهاب مرر بوضوح. في هذا الصدد، قد يمأل التصريح على المسؤولي س: الجواب

 .  2020من  3الحرف د من االمر العسكري رقم  

الحرف د مثال فقط، ولكنه لديها مبرر ذو أهمية معينة. الحاالت مثل   1كما نستطيع أن نرى، الحاالت المبينة في القاعدة في المادة 

موال ضرورية لتغطية االحتياجات األساسية. في نفس الوقت، خالل هذه  الحالة المبينة من قبلك قد تكون مبررة، نظرا إلى أن األ

 الفترة، من أجل عدم التلويث من المساحات، نوصى استخدام البطاقات المصرفية للمشتريات.  
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