إرشادات إعادة الفتح وتوسيع نطاقها في المرحلة  .3ليست كل التفاصيل موضحة .يُرجى الرجوع إلى اإلرشادات واألسئلة واألجوبة للحصول على مزيد من التفاصيل.
ست ُ َطبق إرشادات ونصائح الصحة العامة ذات الصلة (مثل قواعد التباعد المكاني وتدابير النظافة الصحية ال ُمعززة) على جميع التغييرات الموضحة فيما يلي.
التواريخ المؤكدة
الجمعة  10يوليو
ارتداء األقنعة أمر إلزامي في المتاجر
ومحالت البيع بالتجزئة األخرى.
في الهواء الطلق – يمكن ألسرة مقابلة ما
يصل إلى  4أسر أخرى في وقت واحد  -بحد
صا.
أقصى  15شخ ً
داخل المنزل – يمكن ألسرة مقابلة ما يصل
إلى أسرتين أخريين في وقت واحد  -بحد
أقصى  8أشخاص .ويشمل ذلك المبيت.
يمكن ألسرة مقابلة ما يصل إلى  4أسر أخرى
في اليوم في وقت واحد.
ال ينطبق الحد األقصى لعدد األسر األخرى
التي يمكن مقابلتها يوميًا (في األماكن المغلقة
أو في الهواء الطلق) على الشباب الذين تقل
أعمارهم عن  18عا ًما.
لم يَعد األطفال البالغون من العمر  11عا ًما أو
أقل بحاجة إلى الحفاظ على التباعد المكاني في
األماكن المغلقة .يجب أن يواصل الشباب الذين
تتراوح أعمارهم بين  12و 17عا ًما الحفاظ
على التباعد المكاني.

االثنين  13يوليو

األربعاء  15يوليو

يمكن إعادة فتح المحالت غير األساسية
داخل مراكز التسوق (مع اتباع
اإلرشادات وقواعد التباعد المكاني).

يمكن إعادة فتح أماكن العبادة لتقديم الخدمات المتعلقة
بالطوائف ،والصلوات الجماعية والتأمل مع الحفاظ على
التباعد المكاني ومحدودية األعداد.

يمكن أن تبدأ جميع عيادات طب األسنان
في استقبال المرضى المسجلين للحصول
على الرعاية الروتينية التي ال تنطوي
على استخدام الهباء الجوي .ستواصل
مراكز الرعاية العاجلة القيام بإجراءات
توليد الهباء الجوي.

يُعاد فتح المتاحف وصاالت العرض والمواقع األثرية
والمكتبات والعديد من أماكن جذب الزوار األخرى ودور
السينما (بما في ذلك دور سينما السيارات وأماكن عرض
األفالم)  -مع الحفاظ على التباعد المكاني واإلجراءات
األخرى (على سبيل المثال حجز التذاكر مسبقًا).

يمكن استئناف الرياضات واأللعاب
واألنشطة البدنية المنظمة التي تنطوي
على تالمس في الهواء الطلق لألطفال
والشباب الذين تقل أعمارهم عن
 18عا ًما (وفقًا لإلرشادات).
يمكن استئناف عمل الشباب وج ًها لوجه
في الهواء الطلق (وذلك باتباع اإلرشادات
ذات الصلة).

األسر الممتدة:
يمكن لجميع الشركاء غير المتشاركين في
السكن (وأي أطفال في األسرة ما دون سن
 18عا ًما) االجتماع كأسرة ممتدة دون قيود
التباعد المكاني.

يمكن إعادة فتح خدمات مصففي الشعر والحالقين مع الحفاظ
على إجراءات النظافة الصحية المعززة.
يمكن لجميع مقدمي خدمات رعاية األطفال تقديم خدماتهم مع
الخضوع للترتيبات الفردية لكل مقدم رعاية.
خدمات الضيافة في األماكن المغلقة يمكن إعادة فتحها (وفقًا
لقواعد التباعد المكاني واإلرشادات).

األربعاء  22يوليو

ليس قبل  31يوليو

الجامعات والكليات  -ستكون هناك
عودة تدريجية للعملية التعليمية داخل
الحرم الجامعي كجزء من النموذج
المختلط مع التدريس عن بُعد .وسيتم
اتخاذ تدابير الصحة العامة (ويشمل
ذلك التباعد المكاني).

يمكن إعادة فتح المكاتب غير األساسية ومراكز
االتصال بعد تنفيذ اإلرشادات ذات الصلة (ويشمل ذلك
التباعد المكاني) .وذلك على أن يظل الوضع
االفتراضي هو العمل من المنزل والعمل بمرونة.

يمكن إعادة فتح خدمات البيع
بالتجزئة الشخصية األخرى مثل
صالونات التجميل والخياطين  -مع
الحفاظ على تدابير النظافة الصحية
المعززة.
يمكن استئناف أنشطة تعليم قيادة
الدراجات النارية واالختبارات
النظرية/اختبارات المخاطر .كما
يمكن استئناف تعليم قيادة الجرارات.

تحديث لما تبقى
من تغييرات
المرحلة  3في
 30يوليو

الفعاليات الحية (في الهواء الطلق)  -سيُسمح بعقدها مع
مراعاة التباعد المكاني وبأعداد محدودة.
مالحظة :تخضع هذه الفئة الواسعة للمراجعة لتحديد
أنواع الفعاليات التي سيكون من اآلمن استئنافها قبل
ذلك التاريخ بقليل.
يمكن إعادة فتح قاعات لعبة البنجو (مع الحفاظ على
التباعد المكاني).
استئناف دروس القيادة.
الفعاليات الحية (في األماكن المغلقة)  -سيُسمح بعقدها
مع مراعاة التباعد المكاني وبأعداد محدودة.

يُسمح بتقديم جميع خدمات أماكن اإلقامة في العطالت (وذلك
باتباع اإلرشادات ذات الصلة).

أماكن الفعاليات الترفيهية الحية األخرى في األماكن
المغلقة (مثل المسارح وأماكن عزف الموسيقى).

تخفيف القيود المفروضة على حضور الجنازات واحتفاالت
الزواج وتسجيالت الشراكة المدنية مع الحفاظ على التباعد
المكاني (بأعداد محدودة) .تخضع استقباالت المدعوين ذات
الصلة للقيود المفروضة على خدمات الضيافة ومقابالت
األسر.

الصاالت الرياضية المغلقة ( -مع الحفاظ على التباعد
المكاني وتدابير النظافة الصحية المعززة).
استئناف الرياضات التي تنطوي على تالمس في الهواء
الطلق للكبار غير المحترفين.

سيستمر توسع الخدمات العامة وإعادة فتحها بأمان ويشمل ذلك خطة تعبئة هيئة الخدمات الصحية الوطنية
اعتبارا من  11أغسطس :سيتمكن األطفال من العودة إلى المدرسة بدوام كامل (بشرط استمرار المشورة العلمية والصحية) .يظل النموذج المدرسي المختلط كخطة طوارئ.
المدارس:
ً
العزل المنزلي :ال تنطبق التغييرات الواردة أعاله على األشخاص الخاضعين للعزل المنزلي .حيث يتوفر جدول منفصل يوضح التغييرات المخطط لها في اإلرشادات الخاصة باألشخاص الذين نصحناهم بالخضوع للعزل المنزلي.
وسائل النقل العام تستمر في التوسع لتصل إلى تقديم الخدمات بالكامل خالل هذه المرحلة مع الحفاظ على التباعد المكاني لمسافة متر واحد ،ذلك باإلضافة إلى زيادة السعة المقررة للمركبات والسفن وذلك مع مراعاة التدابير المناسبة للحد من المخاطر.

خريطة طريق اسكتلندا خالل األزمة وحتى تجاوزها
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