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مصلحة المعلومات التابعة للحكومةالصور:   

 

 

 

 

 

 

 

 

2021مايو/ أيار  10آخر تحديث:   

 

 مراحل 4على لحجر ا إنهاءأعلن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون في صحيفة محلية عن 

 

 

 يونيو/ حزيران. 30إلى  مايو/ أيار 3سيتم من إنهاء الحجر هذا 

 

 حسب الوضع الصحي في كل محافظة.يمكن أن يتطور إنهاء الحجر هذا 

 

 

 2021مايو/ أيار  3المرحلة األولى: 

 

 :مايو/ أيار 3منذ 

 شهادات التنقل االستثنائية في النهار لم تعد إجبارية؛ 

  التنقل تم رفعها.قيود 

 

 

 بيان

 فيروس كورونا

COVID-19 
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مصلحة المعلومات التابعة للحكومةالصور:   

 2021مايو/ أيار  19المرحلة الثانية: 

 

  مساًء. 09حتى الساعة حظر التجول يؤخر 

  عدد محدود من األشخاص:احترام إعادة فتح بعض األماكن مع 

 ،المتاجر 

 التراسات( القسم الخارجي من المقاهي والمطاعم(، 

 ،المتاحف 

 .صاالت السنيما والمسرح 

 

 

 2021يونيو/ حزيران  9المرحلة الثالثة: 

  مساًء. 11يؤخر حظر التجول إلى الساعة 

  لمقاهي والمطاعم القسم الداخلي لإعادة فتح 

 .إعادة فتح الصاالت الرياضية 

  .سيتم مناقشة هذا التخفيف في الشركات ومع تخفيف قواعد العمل عن بعد

 الشركاء االجتماعيين. 

 

 2021يونيو/ حزيران  30المرحلة الرابعة: 

 

 نهاية حظر التجول 

  التي يسري الفيروسيمكن إن يتم إيقاف هذه التدابير الوطنية في المحافظات 

 فيها بكثرة.

 

 لألسباب التالية:يمكن إن يتم إقرار هذا التوقف الطارئ 

  ؛بالعدوىمواطن  100 000من بين كل شخص  400إصابة أكثر من 

 خطير لعدد األشخاص الذين يصابون بالعدوى؛االزدياد ال 

 خدمات اإلنعاش.في  نقص في األماكن 
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مصلحة المعلومات التابعة للحكومةالصور:   

 الخروج والتنقل

 

تكون شهادة تنقل استثنائي في وقت حظر التجول صباحاً،  6مساًء والساعة  7بين الساعة 

 على كامل التراب الوطني إن رغبت بالتنقل.إجبارية 

 

  إليك التنقالت المشمولة بذلك:

 تنقالت العمل.

 

 أن تتم عن بعد.عالج ال يمكن وفحوصات وتنقالت من أجل معاينات طبية 

 

 

 تنقالت لشراء منتجات صحية.

 

 تنقل للعناية بشخص يحتاجني.

 

 

  تنقالت لرعاية طفل. 

 

 

 

 تنقالت األشخاص المعوقين ومرافقهم.
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مصلحة المعلومات التابعة للحكومةالصور:   

  والمطارات، ولكن ألسباب هامة فقط. حطات القطارمتنقالت إلى 

 

 

 خالل ساعات حظر التجول. ي ألخرج حيواناتي قصيرة المدى حول بيتتنقالت 

 كيلومتر واحد في محيط بيتي.ال يمكنني االبتعاد ألكثر من 

 

 

ً  06مساًء إلى الساعة  07ممنوعة من الساعة الخروج والتنقالت دون شهادة استثنائية   .صباحا

 

 

أورو. هذه الغرامة يمكن أن تصل إلى  135هذا االلتزام، فأنت معرض لغرامة إن لم تحترم 

 أورو إن كررت المخالفة. 3750

 
 

 مساًء. 07لن يعود بإمكانها استقبال الجمهور بعد الساعة مؤسسات التي يسمح لها أن تفتح ال

 

 

 :التدقيقعمليات 

 

 :عمليات التدقيقسيتم تشديد 

  أشخاص. 6من  التجمعات ألكثرللحد من 

 .لتجنب تعاطي الكحول في الشارع. شرب الكحول في الشارع ممنوع 

 األرصفة.في بعض المدن، يمكن أن يتم منع الوصول إلى بعض األماكن كضفاف األنهار و
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مصلحة المعلومات التابعة للحكومةالصور:   

 المتاجر والمؤسسات التي تستقبل الجمهور

 يتم السماح بفتح جميع المتاجر.لن 

 بين الناس في األماكن المغلقة. يجب الحد من االحتكاك

 المتاجر الوحيدة التي يسمح لها بالفتح هي:

 المكتبات ومحالت بيع األسطوانات؛ 

 محالت بيع الخردة؛ 

 محالت بيع النباتات واألزهار؛ 

 صانعي األحذية؛الحالقين و 

 محالت الشوكوالتة؛ 

 .محالت تجارة السيارات  

 تتابع.ممتلكات العقارية يمكن أن زيارة ال

 

 عندما يكون هناك كثير من الناس في مكان مغلق، يسري الفيروس بسرعة أكبر.

 زبائن، أن تفتح بعد.لهذا السبب ال يمكن للمتاجر التي تستقبل عدد كبير جداً من ال

 

 يتعلق األمر هنا بالمتاجر التالية:

  تجارية؛كمساحة  ²م 10000المتاجر غير الغذائية التي مساحتها أكبر من 

 التي مساحتها أكبر منمجمعات التجارية المتاجر غير الغذائية في مراكز التسوق وال 

 كمساحة تجارية. ²م 10000

 

 يمكن للمتاجر أن تفتح في عطلة نهاية األسبوع وخالل استراحة الغداء:

 لتجنب تواجد الكثير من الناس في ذات الوقت والمكان؛ 

  التجارية.إلعادة إطالق األنشطة 

 

لبعض القطاعات المجبرة على البقاء مغلقة أو التي تعاني ستتم متابعة تقديم مساعدات الدولة 

 بسبب األزمة.

 حانات السهر الليلي.مثالً، البارات و
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مصلحة المعلومات التابعة للحكومةالصور:   

 التعليم

 معاودة التعليم في المدارس.

 :2021مايو/ أيار  3منذ االثنين 

  دروس في الجزئياً عن بعد وجزئياً في الصف )القسم( بالنسبة للمدارس الثانوية. التعليم

 في كل صف )قسم(. تالميذبنصف عدد التم تالمدرسة الثانوية 

  المدارس المتوسطة. تالميذالمدرسة بالنسبة لالعودة إلى 

الثالث في والصف الرابع  تالميذالتعليم جزئياً عن بعد وجزئياً في الصف )القسم( بالنسبة ل

 وهي:التي أصابها الفيروس بشكل أخطر محافظة  15الـ 

(l’Aisne, les Bouches-du-Rhône, l’Essonne, Paris, la Sarthe, les Hauts-de-Seine, 

le Nord, la Seine-Saint-Denis, la Loire, le Val-de-Marne, l’Oise, le Rhône, le Val-

d’Oise, la Seine-et-Marne, les Yvelines). 

 

 :للجميع

 العودة إلى الصفوف تتم حسب بعض القواعد:

 يتم إغالق الصف حال وجود إصابة واحدة بالعدوى؛ 

 تشديد جميع التدابير االحترازية؛ 

  ؛تالميذمتر في المطعم المدرسي وبين مجموعات ال 2احترام مسافة 

 .تهوية مشددة للصاالت 

 

 توزيع  عمليات الكشف عن الفيروس تم تشديدها مع، 2021أبريل/ نيسان  26منذ أسبوع 

 في المدارس االبتدائية: ذاتي فحص كشفيجهاز  400000

 

 هذه الفحوص الذاتية ( للعاملين كل أسبوع. 2) ذاتي كشفي جهازي فحص يتم إعطاء

 تعطى ليتم عملها في منازلهم.

  بإجراء  واقوميالمدارس الثانوية أن  تالميذعلى مايو/ أيار،  10ابتداًء من أسبوع

في األسبوع. هذا الفحص الذاتي يجب أن يتم إجراؤه في المدرسة فحص ذاتي واحد 

 تحت إشراف شخص بالغ.الثانوية 

  عليهم إجراء فحوص عاماً  15المتوسطة الذين أعمارهم أكبر من تالميذ المدارس

 ها تحت إشراف شخص بالغ.لعاب أو فحوص ذاتية. هذه الفحوص الذاتية يتم إجراؤ

  .على التالميذ إجراء فحوصات لعاب 

 

 

 

 

 والشباب والرياضة على موقع وزارة التربية الوطنية،مزيد من المعلومات 
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   falc-simplifie-coronavirus/francais-https://www.gouvernement.fr/infoالمصدر:

مصلحة المعلومات التابعة للحكومةالصور:   

 التعليم العالي

 سيتم توزيع أجهزة فحص كشفي ذاتي في الجامعات.

 فيما يتعلق باالمتحانات:

  والبكلوريا. تالميذ الـ  للبريفيهتم اإلبقاء عليها بالنسبة االمتحاناتBTS  الدروس

 ، سيعاودون تلقي الدروس فيفي المدرسة الثانويةالتحضيرية في المدارس الكبرى 

 الشروط المطبقة في المدارس الثانوية. نفس

 التحضيرية في المدارس الكبرى أو الـ  بالنسبة للدروسCPGE ، فإن المسابقات ستتم

 .بمن حضر من الطالب

  هناك حصة تعويض ممكنة بالنسبة لطالب الـBTS . 

  في شهري  بمن حضر من الطالباالمتحانات واالختبارات الفصلية سيتم إجراؤها

 تم اإلبقاء عليها دون تغيير.  مايو/ أيار ويونيو/ حزيران. المسابقات

 

 العمل
 

 أيام في األسبوع.على األقل أربعة يجب أن يتم تنظيم العمل عن بعد حيثما هو ممكن، 

 البروتوكول الوطني في الشركات:في ويتم إعادة النظر التدابير الصحية يتم تشديدها 

 

 

 أن يجعلوا موظفيهم يعملون عن بعد قدر المستطاع.يطلب من أرباب العمل 

 

 

 . وجبات قابلة للنقلسالل أن يقوموا بتنظيم عمل يطلب من أرباب العمل 

 في أماكن عملهم عندما يكون ذلك ممكناً. الطعام  يتناولوايمكن للموظفين أن 

 

عليه احترام . مقابلهيجب أن يترك مكاناً فارغاً . بمفردهعلى كل موظف أن يتناول الطعام 

 مع جيرانه على الطاولة.المترين مسافة قاعدة 
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مصلحة المعلومات التابعة للحكومةالصور:   

 مواعيد الطعام الجماعية.يجب أن تتم مالءمة ساعات فتح 

  .في نفس اللحظةعدد األشخاص الحاضرين يجب أن يتم الحد من 

 

 سفر المشترك بالسيارات.يجب تجنب ال

، كارتداء احترام جميع التدابير االحترازيةذلك ضروريا غير ممكن التجنب، يجب  كان إن

 الكمامة.
 

 . أنفسهميعزلوا كوفيد أو وجود أعراض، على الموظفين أن في حال االحتكاك مع حالة 

 حال ظهور األعراض. declareameli.frعلى موقع  يجب عليهم التصريح عن ذلك 

 توقف عن العمل.سيحصلون على إجازة 

http://declareameli.fr 
 

 األنشطة الثقافية

 :كل ما هو مغلق اليوم سيبقى مغلقاً خالل األسابيع القادمة

 دور السينما, 

 المسارح, 

 ،صاالت العرض 

 ،التجهيزات الرياضية أو الترفيهية 

 .البارات والمطاعم 
 

 دور العبادة

 مناسبات في أماكن الصالة مسموحة.ال

 للمشاركة بها، على األشخاص احترام هاتين القاعدتين:

  واحد من كل ثالثة مقاعد.يتم شغل مقد 

  .يتم شغل صف واحد من كل صفي مقاعد 
 

 التنقالت الدولية وفي مقاطعات ما وراء البحار

 . 19ظهرت تحورات جديدة لفيروس كوفيدـمن شهر يناير/ كانون الثاني،  31منذ الـ 

حال وجود ، إال في إلى بلدان خارج أوروبا أي دخول إلى فرنسا أو أي خروج منها اليوم يمنع

 .سبب مهم

 سبب مهم جداً.وراء البحار ستكون مسموحة فقط من أجل  التنقالت إلى ما
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مصلحة المعلومات التابعة للحكومةالصور:   

الخروج من فرنسا إلى بلد أوروبي ممكن فقط من أجل سبب مهم من أبريل/ نيسان،  3منذ الـ 

 سلبي.   PCRمسحة أنفية جداً وبشرط تقديم فحص 

 .استثناًء لهذه القاعدةاألشخاص الذين يجب عليهم قطع الحدود يشكلون 

 يوجد شرطان:

  ساعة، 24تنقالت ألقل من 

  المنزل.حول  كيلو متر 30عدم تجاوز 

 في بعض البلدان يتفاقم وضع الجائحة.

 تم إقرار تشديد شروط الدخول إلى التراب الوطني.

 هذا التشديد يخص المسافرين القادمين من:

 البرازيل 

 األرجنتين 

 تشيلي 

 جنوب أفريقيا 

 .الهند 

 

 

 بلدان: 5، تم العمل إجراءات مشددة تخص 2021أبريل/ نيسان  24منذ السبت 

 تم حدها. األسباب القاهرة 

  تقديم فحص مسحة أنفيةPCR  قبل أخذ الطائرة. يمكن أن  ساعة 36سلبي ألقل من

إن تم تقديمه مع فحص كاشف ساعة،  72ألقل من  PCRيكون فحص المسحة األنفية 

  ساعة.  24المستضدات سلبي أجري قبل 

  ،جب إجراء فحص كاشف المستضدات إجبارياً.يعند الوصول إلى فرنسا 

  10الخروج سيكون ممكناً فقط بين الساعة الوصول. أيام عند  10عزل الشخص لمدة 

ً والساعة  من طرف  احترام العزل سيتم تنظيم عمليات مراقبةظهراً.  12صباحا

سيكون هناك غرامات تتراوح بين إن لم يتم احترام العزل، المنزل. في الشرطة 

 أورو. 1500و  1000

 

 التنقالت إلى الخارج:علومات حول ملمزيد من ال

etranger/-l-a-pars-https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/je 
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