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وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا

الفريق الوطني الطبي:

 احـــــتــــــــرازيــًا
االنتـقـال إلى المستــوى األصــفـــر
بدًءا من يوم األحد الموافق 19 ديسمبر 2021 لغاية 31 يناير 2022

 19 ديسمبر 2021 - 31 يناير 2022

أهمية االلتزام بإجراءات المستوى األصفر والتي تم اإلعالن عنها مسبقًا

تــم اتخــاذ هــذا اإلجــراء احترازيــاً بالرغــم مــن عــدم انتشــار المتحــور الجديــد (أوميكــرون) فــي 
مملكة البحرين ولكن من أجل مواصلة جهود الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

إمكانيــة مراجعــة هــذا القــرار إذا توصلــت األبحــاث الطبيــة التــي تجــرى مــن الجهــات 
المتخصصة عالميا إلى نتائج أكثر وضوحا حول المتحور الجديد "أوميكرون".

ــا  ــم اإلعــالن عنه ــي ت ــة الت ــز الصحي ــم مــن المراك ضــرورة التوجــه مباشــرة ألخــذ التطعي
مسبًقا دون الحاجة للحصول على موعد.



المستوى األصفر

المجمعات 

األلعاب الترفيهية 
(%50 في المناطق 

الداخلية)
الفعاليات وقاعات 

المناسبات والمؤتمرات 
(%50 في المناطق الداخلية)

حضور الجماهير للفعاليات الرياضية 
(%50 في المناطق الداخلية)

فتح القطاعات واألنشطة التالية للمتطعمين ولغير المتطعمين:

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

لمن هم دون 12 عاًما 
بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي

للمتعافين
من 

الفيروس

اقتصار فتح 
القطاعات 

واألنشطة التالية:

دخول المراجعين
لمراكز الخدمة الحكومية

فـــي  الخاصـــة  المناســـبات  إقامـــة 
المنازل بما ال يتعدى 30 شخًصا

إتاحـــة خيـــار الحضور بمؤسســـات 
المحال التجارية خارج المجمعاتالتعليم والتدريب

السماح بـ 50% فقط 
من الطاقة االستيعابية 

لدور السينما

كما تبقى القطاعات األساسية مفتوحة أمام الجميع، وهي كالتالي:
الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة، المخابز اليدوية 
واآللية، محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، المؤسسات الصحية الخاصة (فيما عدا بعض الخدمات الصحية 
التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، البنوك والمصارف ومحال الصرافة، المكاتب 
استيراد وتصدير  العاملة في  المحال  الزبائن،  يتصل نشاطها بشكل مباشر مع  والتي ال  والشركات،  للمؤسسات  اإلدارية 
البضائع وتوزيعها، ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، قطاع اإلنشاءات والصيانة، المصانع، محال 

االتصاالت والصيدليات.

حين يبلغ المتوسط اليومي للحاالت في العناية المركزة
51 - 100 حالة لمدة 7 أيام.

الصاالت الرياضية
وبرك السباحة 

الداخلية
الصالونات ومحالت

السبا ومحالت الحالقة

الخدمات الداخلية 
للمطاعم والمقاهي

تطبيـــق سياســـة العمل من المنـــزل على كافة الجهـــات الحكومية سياسة العمل
بنسبة تصل حتى %30 من عدد الموظفين

بعض المناسبات التي يحددها الفريق الطبي لن تخضع لمعطيات
اآللية لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسالمة الجميع 21


