
 

 

 

الخاصة  ح على المسؤوليةالتصريد المنطقة الحضرية التي ال يحتاج فيها المواطنون إلى حدتيف ك

 ؟ للتنقل

ا من المدينة الرئيسية  كيلومتر 30 تصل إلىالمدن التي المنطقة الحضرية تعتبر المناطق الواقعة داخل 

  - ةليي المحضرام األتنظي خطة  الموافقة على  خصوص ب  351/2001من القانون رقم  11للمادة  ا)وفق

 المدن(.  شبكة القسم الرابع

 . حضريةمنطقة لفوف ية إحافظموبوخارست   مدينة  عتبرت، الوقت نفس في 

 

األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن   يجب أن يراعوهافترة  ةمغادرة المنزل أو أي منعأي  ناكه هل يوجد 

 ؟ اعام 65

سنة.   65  الذين تزيد أعمارهم عناألشخاص  لتنقحالة التأهب  بخصوص   24 رقم CNSSU قرارال يقيد 

قدر اإلمكان  تنقلالتقيد لقة ب المتعالتوصية ، مع ذلك.  يريدونالمنزل في أي وقت  غادرواهم يستطيعون أن ي

خطر   خفيف، من أجل تكل أسهلبشلمعرضون لألمراض الألشخاص ، خاصة وتجنب األماكن المزدحمة

 .ل سارية، ال تزااإلصابة بفيروس كورونا الجديد 

 

 ؟أيضا بخط اليد دنالالزمة لتبرير التنقل بين الم شخصيةمسؤولية الالعلى  تصريحكتابة ال وزجهل ي

عناصر  برعاية ال ايدوي  ند الالزمة لتبرير التنقل بين الم شخصيةمسؤولية الالعلى  تصريحالكتابة  وزجي

ة  مسؤوليالعلى تصريح  ر في النفس المسار المذكوتنقل جديد يراعي  كانالمنشور. إذا النموذج من 



يد  التاريخ الجد  ملءو  في البدايةالتاريخ المحدد  بمسح ، في أيام أخرى إعادة استخدامهيجوز ، فصيةخالش

 .قلتنفيه ال عندما يتملليوم  

 

 ؟ الكمامةاألشخاص الذين ال يرتدون  تتم مخالفة هل

ت التجارية  حالفي الم  2020 أيار 15ن ا ما اعتبار األنف والفم إلزاميغطي كمامة التي تاليعد ارتداء 

ة منع ومكافح إجراءات " للمرفق ا، وفقأخرىمغلقة أماكن العمل وفي  كانم فيو  ةووسائل النقل العام

األشخاص الذين ال  تتم مخالفة. قد CNSSUل  24 القرار رقمإلى  "،حالة التأهب لسارية أثناء العدوى ا

بشأن بعض  55/2020 على القانون رقم  بناءالمذكورة   في األماكن الكمامةارتداء التزام راعون ي

  15مؤرخ ال 396)المنشور في الجريدة الرسمية رقم  COVID-19 منع ومكافحة آثار جائحة إجراءات 

  خالفي  "الحياة الفرديةحماية  رعاية إجراءات "عدم  أي، حرف حال 65المادة  شارة إلىباإل(  2020 أيار

 .لي 2500ليو و  500بين  بغرامة 

 

سكان المنطقة أحد  يختارهستطيع أن الذي ي يةمسؤولية الشخصالعلى   يحتصرما هو الخيار من ال

 بضائعبعض ال وفيرالسوبر ماركت أو الصيدلية أو لت  من ة أخرى للتسوقدين إلى م يسافر الريفية الذي

 ة؟ طيع شراؤها من القرية / البلدالتي ال يست

  ةمسؤوليالعلى   تصريحال، فإنه ال يحتاج إلى ةحضريال منطقةالداخل  مدنإذا سافر المواطن بين 

  ةمسؤوليالعلى   تصريحال، ةحضريمنطقة الال في ممكنا تأمين البضائع الالزمة كان ما ة. إذا شخصيال

 ".باب مبررة أخرى"أس  11النقطة  عالمة عند وضع مع  ، اضروري ةشخصيال

 

 ؟ حالة التأهبما يتعلق بقرارات السلطات فيرعاية لعدم تكون هناك غرامات وف  هل س

 COVID-19 منع ومكافحة آثار جائحةجراءات إبعض   خصوص ب 55/2020 القانون رقم يحدد 

مسؤوليات  في الفصل الثالث "( 2020 أيار 15لمؤرخ  ا 396)المنشور في الجريدة الرسمية رقم 

 .يتنظيمالسند ال رعايةالغرامات لعدم  مةقيالمخالفات و 70-64 ، المادة"غرامات و

انتشار   ييد تق بل ، المواطنين خالفةمالسلطات غرض  ليسالنافذة.  قوانينالشرطة التطبق  في نفس الوقت،

بشكل أساسي بإجراءات الشرطة  قومتوف ، سحالة التأهب  في سياق االنتقال إلى. COVID-19 فيروس

 .القواعد الجديدة خصوص لتوجيه المواطنين ب

 

 ة؟ المكتب فيقراءة التم إعادة فتح غرف تهل 

مسموحة  أنشطة المكتبات الفترة المقبلة.  خاللقرار  رساليتم إوف ، وس حاليا رايخهذا الل السلطات تحل

معايير الوقاية والحماية  ف رعاية في ظرو، رفقوالم 24رقم  CNSSU ا لقرار، وفقالتأهب أثناء حالة 

 . INSP توصيات  برعايةو



 

 تم إعادة فتح العيادات الخاصة؟تهل 

مثل   نفس الوضعأثناء حالة التأهب لديها كون يوف خالل حالة الطوارئ وس   عيادات الخاصةلا دىل كان

 .المستشفيات / العيادات الحكومية

 

يضع عالمة على   أين يجب أن، بشكل عاجلة أخرى دين إلى البنك في ماطن موكان يجب أن يصل إذا 

 ة؟ شخصيال ةمسؤوليالعلى  تصريحال

بناء على    دينةخارج الم وز التنقليج، نترنت ة المصرفية عبر اإلصفقيذ التنف  ما كان من الممكنإذا 

 . ""أسباب مبررة أخرى - 11، النقطة يةمسؤولية الشخصالعلى  تصريحال

 

 ؟اءا سم 10:00ال هناك حظر ساري بعد الساعة هل ماز

رة الزمنية  ختلف عن الفتيبغض النظر عن الفترة الزمنية وال    ساري CNSSU قرار برع الصادر رحظال

 .10.00ة بعد الساع

 

إلى  البالد خارجيقيمون في نفس المنزل مع شخص من سوف األشخاص الذين  سوف يدخلونهل 

 ا؟ يوم 14لمدة  حجرال

زل مع العائلة في المن إجراء الحجر الصحي / العزل ذ يتم تنفي، والمرفق 24رقم  CNSSU قراربناء على 

.  ودخلوا أراضي رومانياالبالد خارج األشخاص الذين سافروا إلى جميع ل األقارب الذين يعيشون معهم /

 على الخطر.  أسرهم تعرض هم وال يريدون لوحد لألشخاص الذين سافروا  ركزمفي هناك خيار الحجر 

 

، في األحداث العائلية مع عدد محدود من األشخاص ركوايشاستطيعون أن ألشخاص الذين يعدد اهو كم 

ل  قتنلتبرير ال لوبطم ة الشخصيال ةمسؤوليال على من التصريح 9النقطة رقم  في  موجودالخيار الوهو 

 ؟ دنبين الم

إن الحد األقصى ، فالجنازة( والمعمودية  ودينية داخل الكنيسة )مثل الزفاف  صالةإذا كان الحدث العائلي 

اءات "إجرالمرفق ، الحرف أ من (2) 5النقطة  ) 16هو أن يحضروا ستطيعون لعدد األشخاص الذين ي

 (.  CNSSUل 24القرار رقم ى لإ "، المرفقحالة التأهب أثناء   ذةالنافافحة العدوى منع ومك 

بإجراءات االلتزام  يتم وف س ه، ولكنامحدود  ليس عدد المشاركين ،  في ساحة الكنيسة الصالةكانت إذا 

 المحددة.والحماية  المنع

  وبرعايةقواعد النظافة ة رعايبا كحد أقصى( شخص 16نفس العدد من األشخاص )  إلىنظر ن  سوف

،  ، المناسبات السنويةبيل المثاللمناسبات العائلية الخاصة )على س فيما يخص ا اإلمكانقدر  لمسافة البدنيةا

 .في الداخل عقد تى ذلك( التي ، وما إل، اجتماعات الذكرى الحفالت 



 

أثناء  التراسات يتم فتح. هل تالتراسان هناك حكم يسمح بإعادة فتح في القانون الذي وافق عليه البرلما

 ؟حالة التأهب

  القانون رقمص ينالمرفق. و CNSSU من 24 ا للقرار رقم، وفق مغلقة خالل حالة التأهب  التراسات  ىبق ت

)المنشور في الجريدة   COVID-19 مكافحة آثار جائحةلمنع و جراءات بعض اإل خصوص ب 2020/ 55

 .وليس االلتزام تراسات مكانية فتح الإ 2 ، الفقرة8مادة في ال( 2020 أيار 15المؤرخ   396ية رقم الرسم


