تدابير عاجلة تتعلق بالطوارئ الوبائية من
COVID-19
وافق مجلس الوزراء  ،بناً
ء على اقتراح من
الرئيس ماريو دراجي ووزير الصحة روبرتو
سبيرانزا  ،على مرسوم بقانون ينص على إجراءات
عاجلة تتعلق بحالة الطوارئ الوبائية من COVID-
.19
ً التجاه المنحنى الوبائي وحالة تنفيذ خطة
ونظرا
التطعيم  ،فإن النص يعدل معايير الدخول في
"المناطق الملونة" حسب المعايير التي اقترحها
وزير الصحة  ،بحيث يكون معدل اإلصابة بالعدوى
فيما يتعلق إلى إجمالي عدد السكان  ،وكذلك
معدل إشغال األسرة في المجال الطبي وفي العناية
المركزة.
عالوة على ذلك  ،من المتوقع حدوث تغييرات كبيرة
 ،وإن كانت تدريجية  ،في "المناطق الصفراء".
أهمها كما يلي:
ًا من دخول المرسوم حيز التنفيذ  ،سيتم
· اعتبار
تخفيض الحظر المفروض على السفر ألسباب أخرى غير
ًا من
العمل أو الضرورة أو الصحة  ،والمقرر حالي
الساعة  22.00إلى الساعة  ، 5.00بمقدار ساعة
واحدة  ،وتبقى سارية المفعول من الساعة 23.00
ًا من  7يونيو ، 2021
إلى الساعة  .5.00اعتبار
ًا من 21
ًا من  24.00إلى  .5.00اعتبار
سيكون صالح
يونيو  2021سيتم إلغاؤه تماً
ما ؛
ًا من  1يونيو  ،سيكون من الممكن تناول
اعتبار
األطعمة والمشروبات داخل المبنى حتى بعد الساعة

 ، 18.00حتى موعد اإلغالق المنصوص عليه في قواعد
السفر ؛
ًا من  22مايو  ،سيتمكن جميع المحالت
اعتبار
التجارية في األسواق ومراكز التسوق والمعارض
والمتنزهات التجارية من إعادة فتحها حتى في
أيام العطالت وقبل أيام العطالت ؛
ًا من  24مايو  ،سيتم إعادة فتح الصاالت
اعتبار
الرياضية ؛
ًا من األول من يوليو  ،سيتم إعادة فتح
اعتبار
حمامات السباحة الداخلية ومراكز السباحة
ًا لإلرشادات والبروتوكوالت
والمراكز الصحية  ،وفق
؛
ًا من  1يونيو في الهواء الطلق ومن 1
اعتبار
يوليو في الداخل  ،سيتم السماح بحضور الجمهور
 ،في الحدود التي تم توفيرها بالفعل ( ٪25من
السعة القصوى  ،بحد  1000شخص في الهواء الطلق
و  500شخص في الداخل)  ،لجميع المسابقات أو
األحداث الرياضية (ليس فقط تلك التي تهم
المصلحة الوطنية) ؛
ًا من  22مايو  ،سيكون من الممكن إعادة
اعتبار
ًا إلرشادات
فتح مصاعد التزلج في الجبال  ،وفق
القطاع ؛
ًا من  1يوليو  ،سيتم إعادة فتح األروقة
اعتبار
وغرف المراهنات وقاعات البنغو والكازينوهات
للجمهور ؛
· سيتم إعادة فتح مدن المالهي والمالهي للجمهور
ًا من  15يونيو  ،بدالً من  1يوليو ؛
اعتبار

· سيتم تفعيل جميع أنشطة المراكز الثقافية
ًا من
والمراكز االجتماعية ومراكز الترفيه اعتبار
 1يوليو.
ًا من  15يونيو  ،ستكون الحفالت وحفالت
اعتبار
االستقبال بعد االحتفاالت المدنية أو الدينية
ممكنة  ،حتى في الداخل  ،من خالل استخدام
"الشهادة الخضراء" .تظل األنشطة في قاعات الرقص
والمراقص وما شابه ذلك  ،في الهواء الطلق أو
في الداخل  ،معلقة ؛
ًا من  1يوليو  ،سيكون من الممكن مرة
· اعتبار
أخرى عقد دورات تدريبية عامة وخاصة في الوجود.
معلومات عن التطعيمات:
ًا من يوم االثنين  17مايو  ،في إميليا
اعتبار
رومانيا  ،يمكن ألكثر من  40عاً
ما التسجيل عبر
اإلنترنت للحصول على لقاح مضاد لـ  Covidمن خالل
االتصال بالموقع اإللكتروني لإلقليم
http://salute.regione.emilia-romagna.it/candidature.vaccination
اإلجراء بسيط وعالمي  ،ومفتوح لألجانب المقيمين
ًا للمواطنين األجانب الذين
بشكل قانوني وأيض
يحملون رمز  ENIأو  STPأو .PSU
تنبيه :للوصول ليس من الضروري أن يكون لديك
 .SPIDما عليك سوى النقر على الزر الرمادي
"تسجيل الدخول عن طريق إدخال بياناتك" ثم ملء

النموذج ببياناتك الشخصية  ،مع الحرص على
تحديد الفئة العمرية المعنية ("األشخاص غير
المدعومين أو المقيمين الذين تبلغ أعمارهم 40
عاً
ما أو أكثر")
في الصفحة المخصصة لـ  Covid 19من بوابة Emilia
 ، Romagna Socialيمكن العثور على مزيد من المواد
اإلعالمية باللغة.
التزام السلطات المحلية بالمستضعفين
بفضل العمل المشترك لفريق عمل "المهاجرين غير
الشرعيين في األراضي" التابع للجنة الهجرة
وإدارة الرعاية  ،قدمت  ANCIإلى وزارة الصحة ،
روبرتو سبيرانزا  ،المخاوف التي أعربت عنها
البلديات بشأن صعوبة الوصول إلى الناس في ظروف
معينة .هشاشة خاصة وتهميش اجتماعي خطير إلعطاء
لقاحات كوفيد .19
على وجه الخصوص  ،دون المساس بالمرونة اإلدارية
المتوخاة  ،فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة ،
ًا  ،تم لفت
لتطعيم جميع األشخاص الضعفاء اجتماعي
انتباه الوزير للمضي قدً
ما في تحديد المسارات
المتجانسة والمستحقة الدفع بالكامل على
المستوى الوطني :ضمان أوسع تغطية تطعيمية
لهؤالء األفراد  ،لصالح الصحة العامة.
إقرأ الرسالة إلى الوزير إسبيرانزا

