Amstel 1
1011 PN Amsterdam

التاريخ٢٠٢٠/٠٣/١٧ :
الموضوع :نهج التعامل مع فايروس كورونا ،منطقة أمستردام-امستيالند األمنية
تحية طيبة لسكان امستردام،
اتخذ مجلس الوزراء تدابير جديدة اليوم للحد من انتشار فايروس كورونا .من خالل هذه الرسالة ،ابلغكم بتبعات هذه التدابير على منطقة أمستردام-
امستيالند .لم يعد فيروس كورونا مشكلة طبية فحسب ،فللتدابير المتخذة تبعات كبيرة على حياتنا العامة.
كما تعرفون  ،ال يستطيع األطفال الذهاب الى المدرسة او الى الحضانة بشكل طبيعي .وهو شيء سيكون له األثر الكبير على الحياة اليومية لكثير من
اآلباء واألطفال في الفترة القادمة .الحضانة النهارية ستكون ممكنة فقط للوالدين الذين يمتهنون واحدة من المهن الحيوية كالعمل في التمريض أو
الشرطة .ستقوم المدرسة والحضانة بأقصى جهد لتوفير الرعاية بأفضل شكل ،لكن األمور ستأخذ وقتاً من الزمن حتى ينتظم كل شيء .بالنسبة لآلباء
الذين لديهم استفسارات ،يتوجب عليهم االتصال بالمدرسة او الحضانة .سيتم تنظيم التعليم عن بعد في الكثير من المدارس لألطفال الجالسين في
المنزل .سيتم البدء أوال باألطفال الذين هم في الصف الثامن والذين هم في المرحلة النهائية من التعليم االعدادي وكذلك التعليم المهني (ام بي او).
باإلضافة الى ذلك ،قام مجلس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اإلضافية .هذه التدابير تم تضمينها في قانون الطوارئ الذي ينطبق على منطقة أمستردام-
امستيالند األمنية بالكامل ،وهي المنطقة الت ي تضم بلدية آلسمير ،أمستردام ،امستيلفين ،ديمن ،آودر-امستيل وآوتهورن.
-

-

-

تمنع االجتماعات التي تضم أكثر من  ١٠٠شخص .وهذا ينطبق على األماكن العامة مثل المتاحف والحفالت الموسيقية والمسارح
والنوادي الرياضية والمسابقات الرياضية .هذا المنع ال ينطبق على المواصالت العامة والمحالت كالسوبرماركت والمتاجر وبنايات
المؤسسات الحكومية والصحية.
تغلق جميع المط اعم والكافتيريات .ال يسمح بتواجد الناس مع بعض في هذه األماكن .يسمح باستمرار عمل المطابخ وأماكن الطعام فقط
لغرض تناول الطعام في الخارج او لتوصيله .لكن ،يجب تجنب الزحام .احرص على ان ال تكون قريبا ً من اآلخرين وغادر عند استالمك
للطعام.
بالنسبة لالماكن التي لديها وضيفة مزدوجة كأن يكون متجر للكتب مع كافتيريا ،يمنع تناول الطعام والشراب هناك.
يسمح للفنادق بتقديم الطعام لنزالئه.
يسمح لمقاهي األعشاب المخدرة (كوفيشوب) بالعمل فقط لغرض االستخدام في الخارج.
يجب االستمرار بإغالق النوادي الرياضية وقاعات اللياقة البدنية ،المؤسسات والمنشئات الرياضية ،بضمنها المسابح والصاالت والمالعب
الرياضية والساونات.
يجب االستمرار بإغالق األماكن ذات الطابع التجاري التي تؤدي اعمال جنسية مع او ألجل طرف ثالث مقابل مبلغ من المال أو في أماكن
ذات طابع تجاري تقوم بعرض مواد اباحية/إثارية.
تستطيع الخروج من المنزل والقيام بالتسوق وإخراج الكلب ،ولكن حاول قدر المستطاع اإلبقاء على مسافة متر ونصف من اآلخرين او بما
يعادل مترين من بعضكم البعض.

ستقوم البلدية وبمساعدة الشرطة إذا اقتضى األمر بالتدخل عند تجاوز هذه اللوائح  .سيتم التعامل مع التجاوزات بشكل جدي جداً بما ان ذلك يمثل
خطورة على صحة الشعب.
انا أدرك حجم األثر الكبير لهذه التدابير عليكم .تقوم المطاعم والمسارح صاالت الموسيقى والمتاحف والنشاطات العامة بإضفاء سمة الحياة على
الشارع والحي .ويالحظ االن أصحاب االعمال والمؤسسات تراجع دخلهم بشدة ويساورهم القلق بخصوص مستقبلهم.

التاريخ٢٠٢٠/٠٣/١٧ :
الموضوع :نهج التعامل مع فايروس كورونا ،منطقة أمستردام-امستيالند األمنية
الصفحة٢/٢ :

نقوم االن بعمل تقييم للتبعات االقتصادية على أصحاب االعمال والشركات في المنطقة وسنقيم كيفية الحد من التبعات السلبية .من أجل ذلك ،سنقوم
بالحديث مع اصحاب االعمال واتحادات المهن مثل (  .) KHN, ORAM, VNO/NCWكذلك ،هنالك تواصل مباشر مع الوزارات المعنية الن
الكثير من المساعدة سيتم تقديمها على نطاق الدولة .مثال على ذلك :تقصير ساعات العمل وإمكانية تأجيل دفع الضرائب.
يتوجه اهتمام البلدية وأطباء العائلة ومؤسسة الصحة البلدية الى المجموعات المجتمعية األضعف ككبار السن واألشخاص المتواجدين في المؤسسات
الص حية ومالجئ المشردين ودور الرعاية واألجانب في مساكن اللجوء .يستمر كل الموظفين في الحقل الصحي بالعمل بجد وبدون كلل وبشكل خاص
اولئك الذين يعملون في المستشفى حيث ضغط العمل هو األكبر .يستحق جميع هؤالء الناس الدعم.
مع ان المخاوف كبيرة لكن الكثير من الساكنين يظهرون الصمود والتضامن .هنالك امثلة عن المبادرات الشعبية والكثير من الناس يعرضون
مساعدتهم الطوعية لآلخرين فيما كانت لكبار السن او المشردين او لآلباء الذين لديهم أطفال في المدرسة .سيتطلب صراعنا ضد فايروس كورونا
الكثير منا جميعا في األشهر القادمة .سيتوجب علينا الحذر بخصوص تواصلنا االجتماعي ولكن أيضا االنتباه لآلخرين ومساعدة وحماية األكثر ضعفا ً.
قلبي مع الساكنين الذين تعرضوا لعدوى الفايروس والذين يجلسون في الحجر الصحي في المنزل او أولئك الذين يرقدون في المستشفى .أتمنى لكم
جميعا ً العافية.
مع اطيب التحيات،
العمدة فيمكا هالسما
رئيسة منطقة أمستردام-امستيالند األمنية
منطقة أمستردام-امستيالند األمنية تتكون من بلدية آلسمير ،أمستردام ،امستيلفين ،ديمن ،آودر-امستيل وآوتهورن.
لالستفسار يمكنكم االتصال بالرقم الوطني ()٠٨٠٠١٣٥١

