
بدًءا من يوم غد لمدة شهر قابل للتمديد:

قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي 

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

 استمرار سير العمل االعتيادي 
بالمؤسسات العامة والخاصة 

والحث على تطبيق العمل عن بعد 
متى ما توفرت اإلمكانية لذلك

استمرار فتح المحال التجارية والمجمعات 
التجارية ومحالت بيع األغذية بالصورة 
االعتيادية مع األخذ باالعتبار إرشادات 

وزارة الصحة فيما يتعلق بتجنب اإلختالط  
في األماكن العامة

كما تقرر حتى إشعار آخر إيقاف الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة 
ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض األطفال، مع استمرار عمل الكوادر 

اإلدارية والتعليمية والحث على تطبيق العمل عن بعد متى ما توفرت اإلمكانية لذلك، 
وتوجيه وزارة التربية والتعليم التخاذ التدابير الالزمة لعدم  تأثر العملية التعليمية بالتنسيق 

مع الجهات المعنية

اقتصار أنشطة  جميع المطاعم 
والمرافق السياحية وأماكن تقديم 

األطعمة والمشروبات على الطلبات 
الخارجية والتوصيل

إغالق دور السينما وكل 
صاالت العرض التابعة لها

إغالق المراكز الرياضية  الخاصة وصاالت 
التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة 

الخاصة وااللعاب الترفيهية الخاصة
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إغالق مقاهي الشيشة واقتصار 456
أنشطتها على تقديم األطعمة 

والمشروبات فقط من خالل الطلبات 
الخارجية والتوصيل

تخصيص أول ساعة من فتح محالت 7
األغذية والتموين لكبار السن 

والنساء الحوامل فقط لتقليل 
المخالطة

تجنب التجمعات ألكثر من 20 8
شخًصا وااللتزام بالمكوث في 
المنزل بقدر المستطاع والخروج 

للضرورة فقط

تجنب السفر إال للضرورة القصوى9

فحص جميع المسافرين القادمين 10
عبر منافذ مملكة البحرين المختلفة 

وتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 
يوًما عليهم
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المواطن الواعي المشارك في 
اإلجراءات هو أفضل داعم للجهود 
المشتركة لمواجهة فيروس كورونا

كما نوه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19) بأهمية اتباع التعليمات واالرشادات 
الصادرة من وزارة الصحة حول طرق الوقاية من الفيروس بما يسهم بشكل فاعل في احتوائه ومنع انتشاره:

غسل اليدين بالماء والصابون جيًدا بشكل دوري مع الحرص على استخدام معقم اليدين

تنظيف األسطح واألشياء التي يتم استخدامها بشكل متكرر وتعقيمها بصورة دورية

تغطية الفم عند السعال أو العطاس، والتخلص من المناديل المستخدمة بالطريقة الصحيحة مع تجنب لمس 

ومخالطة أي شخص يعاني من الحمى أو السعال


