تدابير أكثر صرامة للسيطرة على فيروس كورونا
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يوم اإلثنين  23مارس ،اتخذت الحكومة تدابير إضافية لمقاومة تف ّ
شي فيروس كورونا .أعلن
رئيس الوزراء مارك روته و وزير العدل و األمن فارديناند ڤرابرهاوس و وزير الصحة هوغو
دي يونغ و وزير الرعاية الطبية مارتن فان رين التدابير خالل مؤتمر صحفي .تستند التدابير
على مشورة المعهد الوطني للصحة العامة و البيئة ).(RIVM
التدابير الجديدة و األكثر صرامة هي التالية:
◼ابقوا في المنزل قدر المستطاع .ال تتركوا المنزل إال للذهاب إلى العمل في حال كان العمل من المنزل غير ممكن ،لتسوّ ق البقالة
أو العناية باآلخرين .يمكنكم الخروج للحصول على بعض الهواء النقي لكن ال تفعلوا ذلك في مجموعات .اتركوا دائما مسافة جيدة
مع األشخاص اآلخرين ( 1،5متر على األقل) و تج ّنبوا جميع األنشطة اإلجتماعية و تجمّعات األشخاص .في المنزل :الحد من عدد
الزائرين إلى  3و ترك مسافة كافية ( 1،5متر) بين كل األشخاص.
◼كما في السابق ،إذا كنتم تعانون من السعال أو البرد :ابقوا في المنزل .إذا ظهرت الحمّى على أحد أفراد بيتك ،يتوجّ ب على جميع األفراد
القاطنين معه مالزمة المنزل .ال ينطبق هذا على العمّال األساسيين في القطاعات الحيوية و العمليات الحيويةّ ،إل في حال مرضهم
بدورهم.
◼جميع التجمّعات ممنوعة إلى يوم  1جوان ح ّتى التجمّعات التي تضم أقل من  100شخص .هذا اإلجراء تشديد للحظر القائم (الذي ينطبق
إلى  6أفريل)ُ .تستثنى مراسم الدفن و حفالت الزفاف الدينية .المزيد من المعلومات حول هذا اإلجراء ستكون متو ّفرة قريبا.
ّ
المحلت مطالبون باتخاذ التدابير الالزمة ضمان ترك مسافة جيدة بين الناس .من خالل الحد من عدد األشخاص
◼النقل العمومي و
المسموح لهم بالتواجد في نفس الوق بالمحل على سبيل المثال.
◼يجب غلق األنشطة المرتكزة على االتصال ،مثل صالونات الحالقة و صالونات التجميل ،إلى يوم  6أفريل .المهنيون اآلخرون ،مثل
أخصائيي العالج الطبيعي ،مدعوّ ون إلى العمل عبر اتصاالت الفيديو عند اإلمكان.
◼تنطبق حاليا نفس القيود على الكازينوهات لكونها مرافق تقدم المأكوالت و المشروبات ،و سيتم غلقها ابتدءا من  24مارس .2020
◼يتوجّ ب على المرافق مثل منتزهات العطل وضع تدابير تسمح بترك مسافة  1،5متر بين األشخاص .و ما لم يحدث ذلك ،يمكن للسلطات
المحلّية غلق هذه الفضاءات.
◼يمكن للعمد تعيين مناطق مثل المنتزهات و الشواطئ و األحياء ،حيث ال يسمح للناس بالتجمّع .ستتخذ السلطات اإلجراءات الالزمة
ضد المجموعات التي تضم  3أشخاص أو أكثر ،و التي ال تحترم مسافة  1،5متر بينها .ال ينطبق هذا على األطفال و األشخاص الذين
يقطنون نفس المنزل ،مثل العائالت.
◼ال ينطبق حظر التجمّعات على األسواق العامة نظرا لدورها الحيوي في تزويد الزبائن بالمؤن في بعض مناطق البالد .ستدرس البلديات
و المشرفون على األسواق طرق ضمان مسافة جيدة بين األشخاص.
◼تريد الحكومة أيضا أن تكون قادرة على تعزيز التدابير بطريقة أنجع .سيكون للعمد إمكانية سن الطوارئ من خالل قوانين للشروع في
أنشطة اإلنفاذ بطريقة أسهل و أسرع .يمكن للعمد أيضا األمر بغلق فضاءات محددة ،من ذلك المنتزهات و الشواطئ و مواقع التخييم .و
يمكن تغريم األشخاص الذين ينتهكون القواعد.
تبقى التدابير المنشورة سابقا سارية .للمزيد من المعلومات ،يرجى اإلطالع على مقاربة مجابهة فيروس كورونا في هولندا.
تتماشى التدابير مع المقاربة الهولندية القائمة على ضمان قدرة نظام الرعاية الصحية على التصدّي و على مساعدة األشخاص األكثر احتياجا.
ترتكز هذه المقاربة و التدابير على مشورة فريق إدارة حاالت التف ّ
شي المتكوّ ن من مجموعة من الخبراء و يترأسها جاب فان ديسل ،مدير
المعهد الوطني للصحة العامة و البيئة ).(RIVM

Translation of information from RIVM

