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 رعاية األطفال 
 زيارة األقارب في بیوت الرعاية 
 السفر داخل المملكة المتحدة  
 التطوع 
 والجنازات ,حفالت الزفاف والمشاركة االجتماعیة  

 طباعة ھذه الصفحة
ديسمبر، يجب علیك اتباع اإلرشادات الخاصة بالمستوى منطقتك.   2اعتباًرا من 

. سیتم وضع القواعد المتعلقة بما يمكنك  القیود المفروضة في منطقتكاكتشف 
بمجرد أن تدخل حیز التنفیذ ،   في القانون. 4وما ال يمكنك فعله في المستوى 

 يجب علیك اتباعھم.

 لقاء االھل واألصدقاء 

 ديسمبر   25في 

في عید المیالد ھذا العام ، يكون األمر أكثر أمانًا إذا كنت تقضي وقًتا مع أسرتك  
كانون األول (ديسمبر) ، يمكنك اختیار تشكیل   25عم. في فقط أو مع فقاعة الد

إذا كنت تشعر أنك بحاجة فعالً إلى ذلك. ينطبق ھذا فقط على   فقاعة عید المیالد 
 . 4عیشون في منطقة من المستوى األشخاص الذين ال ي 

،   4، إذا كنت تعیش في منطقة من المستوى 4بالنسبة لمنطقة في المستوى 
فیجب علیك اتباع القواعد في مستواك خالل فترة عید المیالد. ھذا يعني أنه ال 
يمكنك مقابلة أشخاص آخرين في أماكن مغلقة خالل فترة عید المیالد ، إال إذا  

دًة ، أو كانوا جزًءا من فقاعة الدعم الحالیة. يمكنك مقابلة  كنت تعیش معھم عا
 شخص واحد فقط من منزل آخر في الھواء الطلق.

يمكن أن تلتقي فقاعة عید المیالد في منزل خاص أو مكان عبادة أو مكان عام في  
الھواء الطلق. في جمیع األماكن األخرى ، إذا قمت بتشكیل فقاعة عید المیالد ،  

 . قواعد المستوى الذي تلتقي فیهيتعین علیك اتباع فال يزال  

https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#childcare
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#visiting-relatives-in-care-homes
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#travel-within-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#volunteering
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#weddings-civil-partnerships-and-funerals
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions


 بعد الكريسماس 

ديسمبر، يجب علیك اتباع اإلرشادات الخاصة بالمستوى في   26اعتباًرا من 
عظم أنحاء المملكة  منطقتك. لن يتم تطبیق فقاعات عید المیالد بعد اآلن. في م

المتحدة ، ھذا يعني أنه ال يمكنك االختالط مع أسر أخرى في الداخل ، بما في  
 ذلك لیلة رأس السنة الجديدة. 

يجب على أولئك الذين يختارون تشكیل فقاعة عید المیالد توخي مزيد من الحذر  
اصة بھم  وتقلیل االتصال االجتماعي غیر الضروري بعد رؤية فقاعة عید المیالد الخ 

 لتقلیل خطر انتشار الفیروس. 

 زيارة الحانات، والبارات والمطاعم
ديسمبر، ستعتمد القواعد الخاصة بمن يمكنك مقابلته في البارات   2اعتباًرا من 

والحانات والمطاعم على مستواك. قد تختلف القواعد في إعدادات الضیافة  
 . تحقق من قواعد مستواك الداخلیة والخارجیة.  

ديسمبر، لن تتغیر القواعد الخاصة بمن يمكنك االلتقاء به في الحانات   25في 
 والمطاعم.

على الرغم من وجود استثناءات ألغراض العمل، يجب أال يكون لديك غداء أو حفلة  
نشاطًا اجتماعیًا في المقام األول وغیر  عمل في عید المیالد، حیث يكون ھذا  

 مسموح به بموجب القواعد في مستواك.

 زيارة الكنائس ودور العبادة األخرى 
ديسمبر ، يمكنك حضور أماكن العبادة في جمیع المستويات. ستعتمد   2من 

القواعد الخاصة بمن يمكنك مقابلته أثناء تواجدك في أماكن العبادة على مستواك. 
 تحقق من قواعد مستواك.
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ديسمبر ، يمكنك أيًضا حضور مكان للعبادة مع أعضاء فقاعة عید المیالد   25في 
الخاصة بك إذا اخترت تشكیل واحدة. يجب أن تستمر في ممارسة السلوكیات  

 أفراد األسر المختلفة حیثما أمكنك ذلك. اآلمنة بما في ذلك ترك مسافة بین 

من ألماكن العبادة أثناء  إرشادات االستخدام اآلھناك مزيد من المعلومات في  
 .الوباء

 زيارة المحالت التجارية وأسواق الكريسماس
ديسمبر، ستعتمد القواعد الخاصة بمن يمكنك االلتقاء به في المتاجر   2اعتباًرا من 

على مستواك. قد تختلف القواعد بالنسبة للمحالت الداخلیة والمتاجر المفتوحة،  
 .تحقق من قواعد مستواك رة عید المیالد. مثل أسواق عید المیالد أو أسواق شج 

يمكن فتح كھوف بابا نويل في جمیع المستويات حیث توجد في أماكن ُيسمح  
، بما في   تمن کوفیددابیر آمنةبفتحھا. يجب أن يكون مكان الدعوى مكانًا مناسبًا 

 ذلك التباعد االجتماعي.

ديسمبر لن تتغیر القواعد المتعلقة بمن يمكنك مقابلته في المتاجر. يجب   25في 
أن تستمر في ممارسة السلوكیات اآلمنة ، بما في ذلك التسوق عبر اإلنترنت  

ما أمكن ، وتجنب االزدحام ، وإذا كنت في مناطق مزدحمة ، فعلیك ارتداء غطاء  حیث
 للوجه. يجب أال تذھب للتسوق مع فقاعة عید المیالد الخاصة بك. 

رشادات لألشخاص الذين يعملون في أو يديرون  إھناك مزيد من المعلومات في  
 . متاجر أو فروًعا أو متاجر أو بیئات مماثلة

حضور الحفالت، بما في ذلك العروض ومراسم 
 إضاءة عید المیالد

ديسمبر، ستعتمد القواعد الخاصة بحضور الحفالت، بما في ذلك   2اعتباًرا من 
ضاءة االحتفالیة األخرى على مستواك. قد العروض وعید المیالد أو احتفاالت اإل

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/shops-and-branches
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/shops-and-branches
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/shops-and-branches
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/shops-and-branches


تحقق من قواعد تكون القواعد مختلفة بالنسبة لألحداث الداخلیة والخارجیة.  
 .مستواك 

 ديسمبر، لن تتغیر القواعد الخاصة بالحفالت الداخلیة. 25في 

رشادات لألشخاص العاملین في مجال الفنون  إمن المعلومات في   ھناك مزيد 
 .المسرحیة، بما في ذلك المنظمات الفنیة ومشغلي األماكن والمشاركین

 لیلة رأس السنة الجديدة
یك اتباع القواعد المتعلقة بمستوى المكان الذي يمكنك الذھاب إلیه ومن  يجب عل

يمكنك االلتقاء به في لیلة رأس السنة الجديدة. لن تنطبق على فقاعة عید  
المیالد الخاصة بك بعد اآلن. في معظم أنحاء المملكة المتحدة، ھذا يعني أنه ال  

كل ثالثة أشخاص مصابین  يمكنك االختالط مع أسر أخرى في الداخل. واحد من 
بفیروس كورونا ال تظھر علیه أعراض وسینشره دون أن يدرك ذلك. من الضروري أن 

 يتبع الجمیع ھذه القواعد. 

إذا قمت بتشكیل فقاعة عید المیالد ، يجب أن تقلل من اتصالك باألشخاص الذين  
عدم  ال تعیش معھم قدر اإلمكان بعد مقابلة فقاعة عید المیالد. يتضمن ذلك 

مقابلة األصدقاء أو العائلة خارج أسرتك ، بما في ذلك لیلة رأس السنة الجديدة ، 
 حتى لو كنت تشعر جیًدا.

تحقق من  على أبعد تقدير.  23:00يلزم إغالق جمیع أماكن الضیافة بحلول الساعة 
 . قواعد مستواك 

 غناء كارول 
ينتشر كورونا فیروس من شخص آلخر من خالل الرذاذ الصغیر والھباء الجوي ومن 

خالل االتصال المباشر. يزيد الغناء والصراخ والنشاط البدني من خطر انتقال العدوى  
من خالل الرذاذ الصغیر والھباء الجوي. إذا حدث الغناء ، فیجب اتخاذ خطوات لتقلیل  

ر انتقال العدوى، بما في ذلك الحد من عدد األشخاص المشاركین إلى  مخاط
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أقصى حد ممكن. التأثیر التراكمي النتقال الھباء الجوي يعني أنه كلما زاد عدد  
 األشخاص المعنیین ، زاد خطر انتقال العدوى.

 4يجب أن تتم خدمات غناء الترانیم أو الترانیم الداخلیة أو الخارجیة في المستوى 
 قط كجزء من عبادة وأن تظل خاضعة لقیود التجمع في ذلك المستوى. ف

، يمكن أن تتم خدمات غناء كارول أو الترانیم وفًقا لقیود  4خارج منطقة المستوى 
المبادئ المقترحة للغناء  التجمع وإذا اتبع جمیع الحاضرين النصائح الواردة في 

التي طورھا خبیر مجموعة  ن األدائیةالفنوواإلرشادات الخاصة بـ  األكثر أمانًا 
بتنسیق من الصحة العامة انجلترا. ھذا ينطبق على كل من الفرق المحترفة  

 والھواة.

 أولئك الذين يؤدون أو يتدربون: 

 بصفة مھنیة ؛  ●

 عاًما  18كجزء من النشاط الخاضع لإلشراف لمن ھم دون  ●

ال تقتصر على العدد وال يتعین علیك االلتزام بحدود التجمیع ولكن ال يزال يتعین  
 .إرشادات فنون األداء علیك اتباع 

أن تفكر في قضیة المتابعة (أو ال)،  بالنسبة لعروض وبروفات الھواة البالغین، يجب 
بالنظر إلى السیاق الصحي األوسع في منطقتك وسیاق المشاركین، خاصة إذا  

 كان ھناك أفراد ضعفاء.

وستخضع لقیود  إرشادات فنون األداءفي حالة المتابعة ، يجب علیك اتباع 
التجمعات المحلیة. وھذا يعني أنه إذا كانت أكثر من مجموعة واحدة من ستة  

) تؤدي أو تتدرب في الداخل،  4أو  3أو 2) أو أسرة (في المستوى 1(في المستوى 
فال يجب علیھم التفاعل أو "االختالط" أو االختالط مًعا. يجب علیك الحفاظ على  

التباعد االجتماعي بین المجموعات أو األسر في جمیع األوقات، بما في ذلك عند  
الدخول أو الخروج من المبنى أو في أي فترات راحة. يمكن أن يستمر التوجیه في  
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الحدوث أثناء النشاط الذي ھو. بین قائد ومجموعة ، ولكن يحظر أي تفاعل 
 جسدي واجتماعي آخر. 

 عروض داخلیة 

لمحترفة والھواة تقديم عروضھا في أي مكان داخلي مسموح بفتحه  يجوز للفرق ا
 ، وفًقا للقیود في كل مستوى ويجب أن تتبع القواعد الموضحة أعاله. 

بناًء على نصائح الصحة العامة للعروض الداخلیة ، يجب أال يشارك الجمھور أو  
راخ المصلین في أي نشاط يمكن أن يخلق الھباء ، بما في ذلك الغناء والص

والترديد. يجب أن يأخذ الحد األقصى لعدد األشخاص الموجودين، عین االعتبار  
بالمساحة الخارجیة ومتطلبات الحفاظ على مسافة اجتماعیة بطول مترين في  

. يجب إيالء  الفنون المسرحیةجمیع األوقات. تتبع ھذه النصیحة بوجه عام لـ 
اھتمام خاص لكیفیة وصول المشاركین ومغادرة الموقع بأمان مع الحفاظ على  

 التباعد االجتماعي.

يجب على الحضور المشي أو ركوب الدراجة لحضور الفعالیة وتجنب وسائل النقل  
نصائح خارج أسرتھم بما يتماشى مع  العام أو مشاركة السیارة مع أي شخص  

 السفر األكثر أمانًا 

 العروض الخارجیة 

يجوز للفرق المحترفة والھواة أداء عروضھا في الھواء الطلق في أي مكان مسموح 
 ا للقیود في كل مستوى ويجب أن تتبع القواعد الموضحة أعاله.بفتحه، وفقً 

عند إقامة عرض في الھواء الطلق، قد ينضم الجمھور أو المصلین إلى الغناء ويجب  
أن يتبعوا إرشادات الفنون المسرحیة. ھذا يعني أنه يجب على الجمھور أو أعضاء 

ظمي الحدث التأكد من  الجماعة اتباع مسافة اجتماعیة تبلغ مترين ويجب على من
الحفاظ على ذلك. يجب أن يظل الحاضرون جالسین حیثما أمكن ذلك. يجب أن  

يأخذ الحد األقصى لعدد األشخاص الموجودين، عین االعتبار بالمساحة الخارجیة  
ومتطلبات الحفاظ على مسافة اجتماعیة بطول مترين في جمیع األوقات. يجب  
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مشاركین ومغادرة الموقع بأمان مع الحفاظ على  إيالء اھتمام خاص لكیفیة وصول ال
 التباعد االجتماعي.

يمكن أن يحدث غناء الترانیم من الباب إلى الباب في مجموعة أو مجموعات ال تزيد  
. إذا كان ھناك أكثر من ستة  3إلى  1عن ستة مشاركین في المستوى من 

تتواصل اجتماعیًا   أشخاص إجماالً، فیجب أال تتفاعل كل "مجموعة" أو "تختلط" أو
، يجب أن يكون المطربون في مجموعة   4بأي طريقة أخرى. في المستوى 

(مجموعات) ال تزيد عن مشاركین ، ما لم يكونوا من نفس األسرة أو من فقاعة 
الدعم. يجب على المشاركین االلتزام بنصائح الصحة العامة، بما في ذلك ضمان 

أي شخص ال تعیش معه وحد أدنى من  متر على األقل من 2الحفاظ على مسافة 
 أي سكن. 

يجب على الحضور المشي أو ركوب الدراجة لحضور الفعالیة وتجنب وسائل النقل  
نصائح العام أو مشاركة السیارة مع أي شخص خارج أسرتھم بما يتماشى مع  

 . السفر األكثر أمانًا

وإرشادات    رشادات الفنون المسرحیةإلمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى 
 . االستخدام اآلمن ألماكن العبادة أثناء الجائحةحول 

 الذھاب إلى العمل 
إذا كنت تعمل خالل ھذه الفترة، فیجب علیك االستمرار في القیام بذلك من  

 المنزل حیث يمكنك القیام بذلك. 

 رعاية األطفال 
خالل فترة عید المیالد، بقیت القیود واإلعفاءات المحلیة سارية. لذلك، ُيسمح  

األطفال وفقاعات   برعاية األطفال المسجلة واألنشطة األخرى الخاضعة لإلشراف
رعاية األطفال. إذا كانت فقاعة رعاية األطفال الخاصة بك جزًءا من فقاعة عید  

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july


المیالد الخاصة بك ، فسیتم اعتبارھم بمثابة أسرة منفصلة ، لذا ال يمكنك  
 ديسمبر.  25االنضمام إلى أسرة أخرى إال في 

 زيارة األقارب في بیوت الرعاية 
االستمرار في زيارة األقارب في دور الرعاية ،  في جمیع المستويات ، يمكنك 

باستثناء الحاالت التي تفشى فیھا المرض في دار الرعاية. باستخدام اختبارات  
(التدفق الجانبي) السريعة المقدمة إلى دور الرعاية ، يمكن للمقیمین إجراء  

ن لدى  زيارات داخلیة من ما يصل إلى زائرين كل أسبوع بحلول عید المیالد. إذا كا
الزائر اختبار سلبي ، وكان يرتدي معدات الوقاية الشخصیة المناسبة ، واتبع  
إجراءات أخرى لمكافحة العدوى ، فقد يكون من الممكن أن يكون لديه اتصال  
جسدي محدود مع أحبائه ، مثل توفیر الرعاية الشخصیة ، واإلمساك بالیدين  

 والمعانقة. 

مع   COVIDيمكن أيًضا إجراء الزيارات في الخارج أو في مناطق زيارة أخرى آمنة من 
 تباعد اجتماعي ومعدات الوقاية الشخصیة.

 COVID-19إرشادات الوصول بشأن زيارة دور الرعاية أثناء 

 السفر داخل المملكة المتحدة 
ديسمبر، ستعتمد النصائح الخاصة بالسفر خارج مستواك، بما في ذلك   2من 

 . تحقق من قواعد مستواك اإلقامة اللیلیة، على مستواك. 

ديسمبر ، فیجب أن تفكر   25إذا ُسمح لك باالنضمام إلى فقاعة عید المیالد في  
جیًدا في مخاطر السفر لرؤيتھا. إذا كنت تعیش في منطقة ذات مستوى انتشار  

في إنجلترا ، فیجب علیك تجنب السفر   3أعلى ، على سبیل المثال ، المستوى 
شار أقل قدر اإلمكان. إذا كان علیك السفر ، فاحجز مسبًقا لتمكینك  إلى مناطق انت

أنت واآلخرين من السفر بأمان والتخطیط لرحالتك الخارجیة والعودة بعناية. بمجرد 

https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus/update-on-policies-for-visiting-arrangements-in-care-homes
https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus/update-on-policies-for-visiting-arrangements-in-care-homes
https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus/update-on-policies-for-visiting-arrangements-in-care-homes
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions


وصولك إلى وجھتك ، يجب علیك اتباع القواعد في ھذا المستوى، ابق محلیًا  
 وتجنب السفر غیر الضروري داخل المنطقة بعد وصولك.

ذا كنت تخطط للسفر إلى اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالیة ، فیجب علیك إ
 قبل السفر.  أيرلندا الشمالیةأو  ويلزأو  اسكتلنداقراءة اإلرشادات من 

ال يمكنك االختالط مع األسر األخرى في فقاعة عید المیالد الخاصة بك (ما لم  
ديسمبر إال في   25تسمح قواعد المستوى الخاص بك بخالف ذلك) قبل أو بعد 

اب السفر غیر المتوقع ، أو  ظروف استثنائیة (على سبیل المثال ، في حالة اضطر
إذا كان عضًوا في فقاعة عید المیالد الخاصة بك بدأ يظھر علیه أعراض فیروس  
كورونا ومطلوب منك عزل نفسك). وھذا يشمل أي شخص يسافر من أو إلى  

 أيرلندا الشمالیة. 

 قد تكون طرق النقل أكثر ازدحاًما من المعتاد. يجب علیك: 

ضطراب قبل المغادرة، وتجنب أكثر الطرق  خطط مسبًقا، وتحقق من أي ا ●
 ازدحاًما، وكذلك األوقات المزدحمة 

 تجنب التوقف غیر الضروري أثناء رحلتك.  ●

تجنب مشاركة السیارة مع أشخاص لیسوا في منزلك أو فقاعة عید   ●
 المیالد. 

حافظ على مسافة بینك وبین األشخاص اآلخرين عندما تسافر، حیثما   ●
 أمكن ذلك 

 يديك بانتظام اغسل أو عقم  ●

 ارتداء غطاء الوجه في وسائل النقل العام في إنجلترا ما لم تكن معفیًا  ●

إذا لزم األمر ، يمكنك البقاء في فندق أو نزل أو أماكن المبیت باإلفطار في إنجلترا  
خالل فترة عید المیالد ، بما يتماشى مع القواعد في مستواك. يتضمن ذلك  

يسمبر ، طالما أنك تقیم بمفردك أو مع أفراد  د 26و   24بین  3منطقة المستوى 
آخرين من أسرتك ، أو فقاعة دعم. يجب أال تتجمع على شكل فقاعة عید المیالد 

https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
https://gov.wales/coronavirus
https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19


في فندق أو نزل أو مبیت وإفطار في أي مستوى ما لم يكن أحد أعضاء فقاعة عید 
 المیالد الخاصة بك يعیش ھناك بشكل دائم.

ثل إجازات قصیرة مع أفراد أسرتك، أو  يمكنك البقاء في سكن خاص مستأجر م 
 فقاعة عید المیالد الخاصة بك، إذا كان ذلك ضروريًا. 

إرشادات  إذا كنت تريد السفر مع فقاعة عید المیالد، أينما كنت، يجب علیك اتباع 
 . سفر أكثر أمانًا

 السفر للخارج

ديسمبر، يمكنك السفر إلى الخارج، بما في ذلك زيارة األصدقاء   2اعتباًرا من 
  3والعائلة، مع مراعاة أي قیود في وجھتك. يجب على من ھم في المستوى 

تجنب ترك مستواھم ألسباب بخالف مسؤولیات العمل أو التعلیم أو الرعاية. قبل  
 .ذات الصلة. صائح السفرنجب علیك التحقق من السفر، ي 

.  ممر السفرسیظل السفر إلى المملكة المتحدة من الخارج محكوًما بنھج 
يوًما إذا وصلوا أو سافروا عبر بلد أو   10سیحتاج األفراد إلى العزلة الذاتیة لمدة  

، سیكون للمسافرين الذين  2020ديسمبر  15إقلیم غیر ممر للسفر. اعتباًرا من 
الحكومیة خیار   قائمة ممرات السفر يصلون إلى إنجلترا من دول غیر مدرجة في 

أيام من العزلة الذاتیة، مع إجراء اختبار سلبي نتیجة إلعفائھم   5إجراء اختبار بعد 
 من الحاجة إلى العزلة.

ال يمكنك االنضمام إلى فقاعة عید المیالد حتى تكمل فترة العزلة الذاتیة التي  
فقاعة عید  أيام بنتیجة اختبار سلبیة. ال يجب علیك تكوين  5أيام ، أو  10تبلغ 

 ورونا أو كنت تعزل نفسك. إذا كنت تعاني من أعراض فیروس ك المیالد

 ديسمبر، لن تتغیر قواعد السفر الدولي. 25في 

 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers
https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family
https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family


 التطوع
يلعب المتطوعون دوًرا مھًما في دعم األشخاص خالل فترة عید المیالد ويمكنك  

 االستمرار في القیام بذلك في جمیع المستويات. 

حیثما أمكن، يجب علیك التطوع من المنزل. إذا لم تتمكن من القیام بذلك، يمكنك 
. إذا یة المساعدة بأمانكیفالتطوع خارج منزلك. يجب علیك أيًضا اتباع النصائح حول 

. واحد من كل ثالثة  عد اإلجتماعيإرشادات التباكنت تتطوع، يجب علیك اتباع 
أشخاص مصابین بفیروس كورونا ال تظھر علیه أعراض وسینشره دون أن يدرك  

ذلك. إذا لم تتبع ھذه النصیحة، فقد تعرض نفسك لخطر العدوى، أو تخاطر بنشرھا  
يفي بمعايیر السالمة  لآلخرين. إذا كنت تتطوع في مكان عمل ، فیجب أن 

 . المتعلقة بفیروس كورونا

 .طرق التطوعاكتشف المزيد حول  

 األفراح والشراكات األھلیة والجنازات
ستعتمد القواعد الخاصة بحفالت الزفاف والشراكات المدنیة  ديسمبر،  2اعتباًرا من 

 .تحقق من قواعد مستواك والجنازات على مستواك. 

 ديسمبر ، لن تتغیر قواعد حفالت الزفاف والشراكات المدنیة والجنازات. 25في 

 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-how-to-help-safely--2/coronavirus-how-to-help-safely
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https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-how-to-help-safely--2/coronavirus-how-to-help-safely
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https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
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https://www.gov.uk/volunteering/coronavirus-volunteering
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
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