
أنظمة  يف  املذكورة  القطاعات  الحد  ينتمي  مصلحتك  يف  العمل  مجال  هل 
الطوارئ بخصوص تحديد عدد العاملني يف مكان العمل لغرض تقليص انتشار 

وباء كورونا, ام هو يف مجال البناء او البنيه التحتية

صاحب مصلحه؟ وزارة العمل أعدت لك عدد من األسئلة التي ستساعدك على معرفة القيود التي بإمكانك التصّرف وفقها في ظل أزمة كورونا. للتنويه – النص الظاهر أدناه هو عبارة عن 
تبسيط لتعليمات وزارة الصحة ولألنظمة المتعلقة في هذا الشأن. النص ملزم وفقا لما تم اقراره في أنظمة الطوارئ  التي تم نشرها في تاريخ 31.03.2020 الساعة الخامسة

هل أستطيع الحصول عىل موافقة خطية خاصة لالستمرار يف العمل؟
ال وليست هناك حاجه لذلك!  قامئة مجاالت العمل املسموح استمرار تشغيلها وفق االنظمة هي واسعة جدا. تطبيق القانون وفرضه يتم عىل من ُحظر 

عليه العمل بشكل واضح وفق أنظمة الطوارئ املتعلقة بتقييد الفعاليات يف أعقاب انتشار وباء كورونا )انظر يف الصفحة التالية(

هل ميكنني الحصول عىل موافقه خطيه للتنقل لعرضها يف حال تم فرض حظر شامل?
يف هذه املرحلة ال حاجه ألي ״موافقة خطيه للتنقل\ شهادة تنقل״ ملجال او قطاع عمل معني بغية الوصول ملكان العمل. حينام يُصدر قرار يف شأن اصدار 

״شهادات تنقل״ 

هل فرضت عليك وزارة الصحة تقييدات بشكل واضح مبوجب أنظمة الطوارئ 

املتعلقة بتقييد الفعاليات يف أ انتشار عقاب وباء كورونا الجديد?

ميكنك االستمرار يف العمل وفق رشوط محددة.
ليست هناك حاجة ملوافقة خاصة من قبل املفتش العام عىل القوى 
العاملة يف حاالت الطوارئ. لرشوط استمرار العمل انتقل للسؤال التايل

بتقليص عدد  االلتزام  بالعمل يف مصلحتك رشيطة  االستمرار  ميكنك 
العامل املتواجدين فعليا يف مكان العمل اىل 10 عامل او 15% من القوى 
العاملة حسب العدد األكرب، مع التقيد بتعليامت وزارة الصحة وأنظمة 

الطوارئ املتعلقة بهذا الشأن.
باستطاعة املشغل زيادة عدد العامل طاملا هذه الزيادة حيوية لفعاليات 
ونشاط مكان العمل وتم اعالم مدير عام وزارة االقتصاد بذلك كام ما هو 

مذكور يف موقع وزارة االقتصاد.

هل يعمل لديك  10 عامل او أقل داخل مكان العمل?
املتعلقة بتقييد الفعاليات يف اعقاب انتشار وباء كورونا الجديد
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مع  الحيوية  لألعامل  وحرصه  العمل  يف  االستمرار  ميكنك 
االلتزام التام  بتعليامت وزارة الصحة واألنظمة املتعلقة بهذا 

الشأن

نعم

فقط  الحيوية  لألعامل  وحرصه  العمل  يف  االستمرار  ميكنك 
والتقييد بتعليامت وزارة الصحة واألنظمة املتعلقة بهذا الشأن
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مينع عليك االستمرار يف العمل

نعم

ثالثة أسئلة ستساعدك عىل معرفة الرشوط التي مبوجبها 
ميكنك االستمرار يف مصلحتك التجارية خالل أزمة كورونا

انتقل للسؤال التايل



مبوجب هذه البنود والتي تم تعديلها يف تاريخ 31.3.2020 تم فرض تقييدات عىل نشاط مصالح تجارية معينة. هذه التقييدات تم فرضها من قبل 
الحكومة – لتفاصيل أوىف حول هذا املوضوع، باإلمكان التوجه اىل وزارة الصحة

للتنويه – النص الظاهر ادناه هو عبارة عن توضيح لتعليامت وزارة الصحة ولألنظمة املتعلقة يف هذا الشأن. النص
املُلزم هو ما تم اقراره يف البنود املرشعة

مسموح: تشغيل فعيل للدكان او املصلحة واستقبال
الزبائن مع اتباع تعليامت وزارة الصحة برضورة

)الحفاظ عىل مسافة 2 مرت بني الزبائن من خالل وضع
عالمات للوقوف بالدور وأيضا الحفاظ عىل النسبة 4
اشخاص يف املحل التجاري لكل صندوق دفع وتعليامت

أخرى ُمفصلة يف أنظمة تقييد الفعاليات(

االرساليات من كل نوع

أنظمة لطوارئ
)وباء كورونا الجديد – تقييد األنشطة( 

من العام 2020

אסור

אסור

מותר

מותר

מותר

 طلبيات مسبقة بواسطة الهاتف او االنرتنت.
البيع بواسطة ارساليات فقط

 استقبال زبائن او استالم شخيص

طلبيات مسبقة بواسطة الهاتف او االنرتنت.
البيع بواسطة ارساليات فقط

 استقبال زبائن او استالم شخيص من
الدكان\املخترب

מותר

املصالح لبيع املواد الغذائية او الصيدليات 
األسايس  عملها  مصلحة  او  البرصيات  او 
الخاصة  والنظافة  التعقيم  منتجات  بيع 
او  االتصال  أجهزة  لتصليح  مختربات  او 

الحواسيب

املطاعم او كافيهات:

باقي املصالح التجارية ومختربات التصليح ومن
ضمنها املحال التجارية املوجودة يف املنازل

تشغيل خدمة االرساليات لبيت الزبون. يجب  
وضع الطلبية بالقرب من مدخل املنزل  

  تشغيل محل تجاري مبكان مغلق املتواجد يف سوق للبيع   
باملفرق عىل ان يكون مجال عمل املحل التجاري مسموح به  

وفق التعليامت.  

تشغيل سوق للبيع بالجملة.  

تشغيل سيارات االجرة مع راكب واحد فقط + مرافق ملن هو   
بحاجه لعالج طبي وبظروف معينه اخرى كام نُص عليه يف أنظمة 
الطوارئ وبرشط ان يجلس الركاب يف املقاعد الخلفية ويجب فتح 

شبابيك سيارة األجرة.

تشغيل مجمعات تجارية ما عدا املحال التجارية املوجودة بداخل   
املجمع التي ُسمح لها بالعمل بشكل واضح.

للرقص،  أماكن  بار،  ديسكو،  والرتفيه:  التسلية  أماكن  تشغيل   
قاعات افراح، صالة رياضيه للياقة البدنية، بركة سباحه، حديقة 
دور  حامم،  للحيوانات،  مزرعة  سفاري،  مايئ،  منتزه  حيوانات، 
العاب  منتزه  العاب،  منتزه  متحف،  مرسح،  –سينام،  العرض 
كهربائية، لونا بارك، مكتبه، مؤسسة ثقافية، حدائق عامة، مصالح 
أماكن  البديلة،  العالجات  يشمل  طبيه  غري  عالجات  لتقديم 
للمعارض، السفن العامة، القطار الهوايئ، حديقة قومية، محميات 

الطبيعة، أماكن أثريه وأماكن لفعاليات سياحية.

يف  للبيع  بسطات  وأيضا  للجمهور  باملفرق  للبيع  أسواق  تشغيل   
السوق يشمل بسطات لبيع مواد غذائية.

تعليامت إضافية

ممنوع مسموح


