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 بعد االلتقاء مع فقاعة عید المیالد الخاصة بك  

 اطبع ھذه الصفحة

ا المسؤولیة الشخصیة في عید المیالد ھذا العام  من الضروري أن يتحمل كل منّ 
. واحد  خاصة إذا كانوا معرضین للخطرللحد من انتشار الفیروس و حماية أحبائنا، 

) ال تظھر علیه أعراض COVID-19الثة أشخاص مصابین بفیروس كورونا (من كل ث 
وسینشره دون أن يدرك ذلك. لذلك، الطريقة األكثر أمانًا لالحتفال بعید المیالد ھذا  

العام ھي مع أسرتك أو فقاعة الدعم الموجودة في منزلك. كلما زاد عدد 
 بفیروس كورونا أو نشره. األشخاص الذين تراھم ، زاد احتمال إصابتك 

إذا كنت تعیش في منطقة من المستوى   4بالنسبة للمناطق التي في المستوى 
، فیجب علیك اتباع القواعد في مستواك خالل فترة عید المیالد. ھذا يعني أنه   4

ال يمكنك مقابلة أشخاص آخرين في الداخل ، إال إذا كنت تعیش معھم عادًة ، أو  
ة الدعم الحالیة. يمكنك مقابلة شخص واحد فقط من منزل آخر  كانوا جزًءا من فقاع
 في الھواء الطلق.

  4إذا كنت ال تعیش في منطقة المستوى  4المناطق غیر الموجودة في المستوى 
، فقد ترى أسرتین أخريین كحد أقصى ("فقاعة عید المیالد" الخاصة بك) في يوم  

 . 4خص من منطقة المستوى ديسمبر). ال يمكنك رؤية أي ش  25عید المیالد (

يجب أن تفكر ملیًا في المخاطر وأن تشكل فقاعة عید المیالد فقط إذا شعرت أنك  
 بحاجة ماسة إلى ذلك. كلما كان ذلك ممكًنا ، ناقش البدائل للقاء شخصیًا. 

 . تشكیل فقاعة عید المیالد1
أشیاء مختلفة  فقاعات عید المیالد ، و فقاعات الدعم و فقاعات رعاية األطفال كلھا 

 ولھا قواعدھا الخاصة.

ستكون قواعد فقاعات عید المیالد حسب القانون. بمجرد أن تدخل حیز التنفیذ ،  
 يجب علیك اتباع القواعد لتقلیل انتشار العدوى. 

يمكنك فقط تكوين فقاعة عید المیالد إذا كنت ال تعیش في منطقة من المستوى  
 الد واخترت القیام بذلك: . إذا سمح لك بتكوين فقاعة عید المی4

حافظ على فقاعة عید المیالد الخاصة بك صغیرة قدر اإلمكان. أسرتان  ●
 أخريان ھما الحد األقصى ، ولیس الھدف 

 4ال تنضم إلى فقاعة عید المیالد مع أي شخص من منطقة المستوى   ●
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يجب علیك إيقاف االتصال االجتماعي غیر الضروري خارج أسرتك   ●
أقرب وقت ممكن ولمدة خمسة أيام على األقل قبل أن المباشرة في 

 تقابل أسًرا أخرى في فقاعتك 

يمكنك فقط مقابلة فقاعة عید المیالد الخاصة بك في المنازل الخاصة أو  ●
 في حديقتك أو أماكن العبادة أو األماكن العامة في الھواء الطلق

تقوم بالمبیت   قم بمقابلة الفقاعة الخاصة بك في يوم عید المیالد فقط. ال ●
 واجعل زياراتك قصیرة قدر اإلمكان

البقاء محلیًا حیثما أمكن ذلك. تجنب السفر من منطقة انتشار عالیة إلى   ●
 منطقة انتشار منخفضة 

ال تقابل األشخاص الذين لیسوا في فقاعة عید المیالد الخاصة بك إال في   ●
تكن قادًما   خارج منزلك وفًقا للقواعد في الطبقة التي تعیش فیھا (ما لم

من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى) وال تتقابل اجتماعیًا مع األصدقاء 
والعائلة الذين ال تعیش معھم في منزلك أو حديقتك إال إذا كانوا جزًءا من  

 فقاعة عید المیالد الخاصة بك 

عندما تقابل فقاعة عید المیالد الخاصة بك ، يجب أن تستمر في اتخاذ خطوات 
ر الفیروس. يتضمن ذلك المقابلة في الھواء الطلق كلما كان ذلك  للحد من انتشا

ممكًنا، ضمان حصول األماكن المغلقة على أكبر قدر ممكن من الھواء النقي ،  
وإفساح المجال بین أفراد األسر المختلفة أينما أمكن ، وغسل يديك بانتظام ولمدة  

إذا ظھرت علیك أعراض أو كان نتیجة اختبارك  قواعد العزل الذاتيثانیة ، واتباع  20
 إيجابیة لفیروس كورونا. 

يجب أال تزور منزًال آخر إذا كنت أنت أو أي شخص في أسرتك تشعر بالتوعك أو  
ذا كانت لديك أعراض إ مجانًا NHSاختبار  كنت في عزلة ذاتیة. يجب أن تحصل على 

، أو ُطلب منك ذلك من قبل المجلس المحلي أو المستشفى أو إذا كنت تشارك 
 في مشروع ارشادي حكومي.

عاًما أو  70. إذا كان عمرك أكثر من 2
 ضعیف للغاية سريريًا 

خاص التفكیر في المخاطر األكبر التي يتعرض لھا األشخاص  من المھم بشكل 
األكثر ضعًفا مع إدراك مدى صعوبة الحفاظ على صحة بدنیة وعقلیة جیدة دون  

 االتصال األساسي بالعائلة واألصدقاء.
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، فكر جیًدا في المخاطر.   ضعیف للغاية سريريًاعاًما أو  70إذا كان عمرك أكثر من 
 الد.قد يكون النھج األكثر أمانًا ھو عدم تشكیل فقاعة عید المی

إذا ُسمح لك بتكوين فقاعة عید المیالد واخترت القیام بذلك ، فاحرص بشكل خاص  
 على مراعاة اإلرشادات:

 اجتمع في الھواء الطلق حیثما أمكن ذلك  ●

 اغسل يديك بانتظام  ●

 اترك مسافة بینك وبین أولئك الذين ال تعیش معھم  ●

طريق  إذا تم اللقاء في مكان مغلق، تأكد من وجود تھوية جیدة عن  ●
 السماح بدخول الھواء النقي 

إذا كنت في منزل موجود بالفعل أو كنت في فقاعة دعم مع شخص يعاني من  
ضعف شديد سريريًا ، فإن النھج األكثر أمانًا ھو عدم االنضمام إلى فقاعة عید  

 المیالد األوسع للمساعدة في تقلیل المخاطر على صحتھم.

 إذا كنت في فقاعة دعم 2.1
،    4في فقاعة دعم موجودة مع شخص يعیش في منطقة المستوى إذا كنت 

فیمكنك رؤية بعضكما البعض في يوم عید المیالد. إذا اخترت القیام بذلك ، يجب أال 
 تنضم إلى فقاعة عید المیالد مع أي شخص آخر. 

يتم احتساب فقاعات الدعم الحالیة كأسرة واحدة ضمن حد األسر الثالثة. ھذا 
، فیمكنك بشكل  4نت في فقاعة دعم خارج منطقة المستوى يعني أنه إذا ك

جماعي تكوين فقاعة عید المیالد مع أسرتین أخريین. ھذا ينطبق فقط على دعم 
الفقاعات على النحو المنصوص علیه في القانون. ومع ذلك ، يجب علیك التفكیر 

ة قدر  في مخاطر القیام بذلك والحفاظ على فقاعة عید المیالد الخاصة بك صغیر
 اإلمكان.

عاًما أو يعاني من الضعف   70إذا كنت في فقاعة دعم مع شخص يزيد عمره عن 
الشديد سريريًا ، ففكر ملیًا. للمساعدة في تقلیل المخاطر على صحتھم ، فإن 

 النھج األكثر أمانًا ھو االحتفال مع أسرتك أو دعم الفقاعة ولیس مع اآلخرين. 

ن في فقاعة الدعم اختیار االنضمام إلى فقاعات  ، يمكن لألسرتی  4خارج المستوى 
عید المیالد المنفصلة ، ولكن يجب تجنب االتصال ببعضھما البعض قبل وبعد يوم  

 عید المیالد.

 دعم اقرأ إرشادات إنشاء واستخدام فقاعة
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 إذا كنت في فقاعة رعاية األطفال  2.2
ديسمبر ، بما في   25يمكنك االستمرار في استخدام فقاعة رعاية األطفال في 

، ولكن فقط إذا كان ذلك ضروريًا بشكل مناسب    4ذلك في منطقة المستوى 
ألغراض رعاية الطفل وحیث ال توجد بدائل معقولة. إذا كنت ترغب في االلتقاء  

ع األسرة األخرى في فقاعة رعاية األطفال الخاصة بك ، فیجب علیك اجتماعیًا م 
تضمینھم في فقاعة عید المیالد الخاصة بك ، ولكن ال يمكنك فعل ذلك إال إذا لم 

. ستحسب أنت واألسرة األخرى  4يكن أي منكما يعیش في منطقة من المستوى 
 اعات عید المیالد. في فقاعة رعاية الطفل أسرتین نحو الحد األسري الثالثة لفق

 اقرأ إرشادات حول إنشاء واستخدام فقاعة رعاية األطفال 

 عاًما  18اآلباء المنفصلون ألطفال أقل من   3.2
يعیش آباؤھم مًعا جزًءا من فقاعات عاًما) الذين ال   18قد يكون األطفال (أقل من 

عید المیالد الخاصة بالوالدين ، إذا اختار والديھم تكوين فقاعات منفصلة. یجب ان ال 
 یکون أي أحد آخر في فقاعتین.

، فقد يستمر    4إذا كان أحد الوالدين أو كلیھما يعیش في منطقة من المستوى 
ُيسمح ألي من أفراد األسرة   األطفال في التنقل بین منازل والديھم ، ولكن ال 

 باالنضمام إلى فقاعة عید المیالد مع اآلخرين. 

تشكیل فقاعة عید میالد مختلفة لألشخاص   4.2
 الذين تعیش معھم بشكل طبیعي 

إذا ُسمح لك بتكوين فقاعة عید المیالد ، فُیسمح لك بتكوين فقاعة عید المیالد  
ي. إذا كنت أنت مختلفة عن األشخاص الذين تعیش معھم بشكل طبیع

واألشخاص الذين تعیش معھم تريد أن تكون في فقاعات عید المیالد المختلفة ، 
فیمكنك تكوين فقاعة عید المیالد مع تلك األسرة وأسرة واحدة أخرى (سیحسب 

مراجعة اإلرشادات الخاصة باألسر التي ال ھذا على أنه ثالث أسر). يجب علیك 
 .يكون فیھا الجمیع في نفس فقاعة عید المیالد أدناه

كنت طالبًا انتقل إلى المنزل من الجامعة  إذا 5.2
 لقضاء اإلجازة
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، فأنت تعتبر جزًءا من    آخر لقضاء اإلجازات الجامعیةإذا كنت طالبًا انتقلت إلى منزل 
األسرة التي عدت إلیھا. ال يتم معاملتك كجزء من أسرتك التي كنت تعیش فیھا  

 خالل ھذه الفترة. 

. االلتقاء مع فقاعة عید المیالد ، 3
 واألصدقاء والعائلة اآلخرين

عة. افعل ذلك فقط لحماية نفسك وحماية أحبائك ، فكر جیًدا في مخاطر تكوين فقا
إذا شعرت أنك بحاجة إلى ذلك. واحد من كل ثالثة أشخاص مصابین بفیروس  

) ال تظھر علیه أعراض وسینشره دون أن يدرك ذلك. يتحمل كل  COVID-19كورونا (
شخص في فقاعة عید المیالد مسؤولیة اتخاذ خطوات واضحة لمنع اإلصابة  

اعد ، فإنك تزيد من خطر اإلصابة بالفیروس وانتشاره. إذا لم تتبع ھذه القو
 بالفیروس ، وانتقاله إلى أصدقائك وعائلتك.

يجب أن تھتم بشكل خاص باتباع ھذه النصیحة إذا كنت في فقاعة عید المیالد مع  
المزيد من النصائح حول ما يجب  أي شخص ضعیف أو ضعیف للغاية سريريًا. ھناك 

فعله إذا كنت معرًضا لإلصابة بدرجة كبیرة من الناحیة السريرية في أسفل ھذه  
 الصفحة 

قبل تشكیل فقاعة عید المیالد الخاصة بك   1.3
 ولقائھا 

إذا كان مسموح لك تشكیل فقاعة عید المیالد وقررت فغل ذلك، فاتخذ االحتیاطات 
لتقلیل المخاطر عن طريق إيقاف االتصال االجتماعي غیر الضروري خارج أسرتك 
ة  المباشرة في أقرب وقت ممكن ولمدة خمسة أيام على األقل قبل مقابلة فقاع

عید المیالد الخاصة بك. يمكن للعمال الذين ال يستطیعون العمل من المنزل  
االستمرار في الذھاب إلى مكان عملھم. أية زيادة في االتصال باآلخرين تزيد من 

 خطر اإلصابة بفیروس كورونا أو نشره. 

 لقاء فقاعة عید المیالد الخاصة بك في الداخل   2.3
فقاعة عید المیالد الخاصة بك ، فیمكنك زيارة منازل  إذا كان ھناك شخص ما في 

ديسمبر ، ولكن يجب عدم المبیت. يمكنك أيًضا الذھاب   25بعضكما البعض في 
إلى مكان للعبادة مًعا أو االلتقاء في األماكن العامة في الھواء الطلق. ال يمكنك  

، مثل حانة أو االلتقاء مع فقاعة عید المیالد الخاصة بك في أي مكان داخلي آخر 
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فندق أو متجر أو مسرح أو مطعم. في ھذه األماكن ، تعتمد القواعد المتعلقة بمن  
 يمكنك ومن ال يمكنك مقابلته على حسب مستواك. 

ال تلتقي باألصدقاء والعائلة الذين ال تعیش معھم في منزلك أو حديقتك إال إذا كانوا  
ستمرار في مقابلة األشخاص  جزًءا من فقاعة عید المیالد الخاصة بك يمكنك اال

في  الذين لیسوا في فقاعة عید المیالد الخاصة بك خارج منزلك وفًقا للقواعد 
التي تعیش فیھا ، ولكن يجب أن تھدف إلى   مستوى التنبیه الخاص بمنطقتك

تقلیل جمیع االتصاالت غیر الضرورية. إذا سافرت إلى مستوى ذات قواعد أكثر  
 صرامة من تلك التي أتیت منھا ، فیجب علیك اتباع القواعد األكثر صرامة الموجودة.

ھناك إرشادات محددة ألولئك الذين اختاروا تشكیل فقاعة عید میالد مختلفة عن  
اختاروا عدم تشكیل فقاعة عید   األشخاص الذين يعیشون معھم عادة ، ولمن

 المیالد. 

نحن نعلم أنه من األسھل التقاط الفیروس ونشره في مكان داخلي ، خاصًة إذا  
كان ھناك القلیل من تدفق الھواء النقي. لذلك ، عند االلتقاء مع فقاعة عید المیالد 

 الخاصة بك ، يجب علیك اتخاذ ھذه اإلجراءات لمنع انتشار الفیروس: 

 اراتك قصیرة ألن خطر انتقال العدوى يزيد كلما طالت مدة إقامتك اجعل زي  ●

 اغسل يديك بشكل متكرر  ●

 تنظیف نقاط اللمس بانتظام ، مثل مقابض األبواب واألسطح ●

 ابق بعیًدا اجتماعیًا قدر اإلمكان عن أي شخص ال تعیش معه ●

عد  تأكد من السماح بدخول أكبر قدر ممكن من الھواء النقي أثناء الزيارة وب  ●
 مغادرة الزوار ، دون الشعور بالبرد ، عن طريق فتح النوافذ واألبواب 

قد يستمر األشخاص في العمل في منازل أشخاص آخرين عند الضرورة ، مثل  
المربیات أو عمال النظافة أو التجار. لتقلیل المخاطر ، يجب أن يالحظوا التباعد  

ال ينبغي أن يذھبوا إلى   االجتماعي حیثما أمكن ذلك ، وحیث يمكن تجنب ذلك ،
 المنازل التي تستضیف فقاعات عید المیالد.

االلتقاء مع فقاعة عید المیالد الخاصة بك في  3.3
 الھواء الطلق 

يمكنك أن تكون مع فقاعة عید المیالد الخاصة بك في حديقتك أو في مكان عام  
في فقاعة   في الھواء الطلق. يمكنك االستمرار في مقابلة األشخاص الذين لیسوا

للقواعد الموجودة في المستوى الذي  الكريسماس الخاصة بك خارج منزلك وفًقا 
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، ولكن يجب أن تھدف إلى تجنب كل االتصاالت غیر الضرورية خالل ھذه  تلتقي فیه 
 الفترة.

 ماكن العامة في الھواء الطلق تشمل: األ

 الحدائق والشواطئ وأجزاء من الريف المفتوحة لعامة الناس  ●

 الحدائق العامة (سواء كنت تدفع المال أو ال تدفع لدخولھا)  ●

 المخصصات ●

 مالعب األطفال  ●

. األسر التي ال يكون فیھا الجمیع في 4
 نفس فقاعة عید المیالد

  -میالد مختلفة عن األشخاص اآلخرين في منزلك  إذا اخترت تشكیل فقاعة عید 
فیجب علیك اتخاذ خطوات إضافیة   - األشخاص الذين تعیش معھم بشكل طبیعي 

 لمنع فرصة انتشار الفیروس داخل منزلك ، وبین الفقاعات. 

قد يشمل ذلك ما يلي: اتخاذ احتیاطات إضافیة مثل تنظیف األسطح ونقاط االتصال  
سماح بدخول أكبر قدر ممكن من الھواء النقي بعد زيارة  مثل مقابض األبواب وال

 شخص ما لمنزلك 

. إذا اخترت عدم تشكیل فقاعة عید  5
 المیالد. 

إذا اخترت عدم تشكیل فقاعة عید المیالد ، فیجب علیك االستمرار في اتباع  
، قد يعني ھذا أنه يمكنك رؤية    1القواعد في منطقتك. في منطقة المستوى 

مسكن خاص في مجموعة ال تزيد عن ستة ، بشرط أن يكونوا أيًضا  اآلخرين داخل 
 ولم يشكلوا فقاعة عید المیالد. 1من منطقة المستوى 

 يمكنك أيًضا االستمرار في رؤية فقاعة الدعم الخاصة بك إذا كان لديك واحدة. 

 . العزلة الذاتیة وفقاعات عید المیالد6
، والتي تنطبق إذا كنت أنت   القواعد المتعلقة بالعزل الذاتييجب علیك أيًضا اتباع 

أو فقاعة دعم أو شخًصا   أو أي شخص تعیش معه أو شخًصا في رعاية أطفالك
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كنت على اتصال أو ظھرت علیە أألعراض أو ثبتت إصابتە بفیروس كورونا. ھذا يعني  
أنه ال يجب علیك تكوين فقاعة عید المیالد إذا كنت تعاني من أعراض فیروس  

كورونا أو كنت تعزل نفسك. ھذه القواعد ھي القانون ويجب علیك اتباعھا حتى لو  
 مقابلة األصدقاء أو العائلة في يوم عید المیالد. كان ذلك يعني عدم  

إذا كانت نتیجة اختبار أحد أعضاء فقاعة الكريسماس إيجابیة لفیروس كورونا أو  
ساعة بعد    48ديسمبر ، أو حتى  25ظھرت علیه أعراض فیروس كورونا في يوم 

أن یدخلوا بالعزل  آخر اجتماع ألعضاء الفقاعة ، فیجب على جمیع أعضاء الفقاعة 
 كما لو كانوا أفراًدا من نفس األسرة. الذاتي

 . إذا كنت سريريًا شديد الضعف7
لمھم بشكل خاص أن نفكر جمیًعا في المخاطر التي يتعرض لھا األشخاص  من ا

األكثر ضعًفا مع إدراك مدى صعوبة الحفاظ على صحة بدنیة وعقلیة جیدة دون  
االتصال األساسي بالعائلة واألصدقاء. إذا قررت تكوين فقاعة عید المیالد ، فیجب  

.  إرشادات للمخاطر الشديدة سريريًاعلیك اتخاذ احتیاطات إضافیة مذكورة في 
اآلخرون في فقاعتك لمخاطرك المتزايدة وأن يكونوا أكثر يقظة في   يجب أن ينتبه

 األيام التي تسبق االجتماع. 

إذا كان في محیط أسرتك الحالیة أو كنت في فقاعة دعم مع شخص يعاني من  
ضعف شديد سريريًا ، ففكر ملیًا. للمساعدة في تقلیل المخاطر على صحتھم ،  

 ال مع أسرتك أو دعم الفقاعة ولیس مع اآلخرين. فإن النھج األكثر أمانًا ھو االحتف 

 . إذا كنت مقیًما في دار رعاية 8
و   ويلزراجع إرشادات    -تنطبق اإلرشادات المتعلقة ببیوت الرعاية على إنجلترا 

 . أيرلندا الشمالیةو   اسكتلندا

سیؤدي قضاء الوقت مع اآلخرين خارج دار الرعاية إلى زيادة خطر التعرض لفیروس  
كورونا للمقیم والمقیمین اآلخرين في منزلھم عند عودتھم ، ومن المرجح أن  

عبًئا إضافیًا على دار الرعاية. في ضوء ذلك ، ال ينبغي الموافقة علی   يفرض
الزيارات خارج دور الرعاية إال لسكان دور الرعاية في سن العمل. يجب على  
السكان وعائالتھم ودور الرعاية أن يفكروا بعناية شديدة فیما إذا كان ھذا ھو  

ت الزيارة في دار الرعاية ستوفر  الشيء الصحیح الذي يجب القیام به ، أو ما إذا كان 
 . دار الرعاية يتوفر دلیل إرشادات بشأن زياراتاتصاًال مفیًدا بطريقة أكثر أمانًا.  

قد يتمكن بعض المقیمین في سن العمل من مغادرة دار الرعاية الخاصة بھم  
لتشكیل فقاعة ، باالتفاق مع المنزل وتخضع لتقییم المخاطر الفردية. قد يشكل  
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أحد سكان دار الرعاية فقاعة مع أسرة أخرى ، ويجب أال يشكل فقاعة عید المیالد  
 ت. المكونة من ثالثة أسر في أي وق

إذا انضم أحد المقیمین في دار الرعاية إلى منزل في عید المیالد ، فیجب علیه  
الحفاظ على مسافة اجتماعیة ، وغسل الیدين بانتظام ، والسماح بدخول الكثیر  

 من الھواء النقي إلى الغرف عن طريق فتح النوافذ واألبواب. 

المخاطر التي يتعرض لھا  يجب على اآلخرين في األسرة اتخاذ خطوات لتقلیل 
المقیمون في دار الرعاية وغیرھم في دار الرعاية ، مع إدراك أن إدخال فیروس  

كورونا إلى دار الرعاية يعرض كل من يعیشون ويعملون ھناك للخطر. يجب على 
 جمیع أعضاء الفقاعة: 

اتخاذ خطوات لتقلیل تعرضھم المحتمل لفیروس كورونا عن طريق الحد   ●
األشخاص الذين يلتقون بھم لمدة أسبوعین قبل السماح  من عدد 

 للمقیمین في دار الرعاية بدخول منازلھم 

التحدث إلى دار الرعاية حول إجراء االختبار قبل مقابلة مقیم دار الرعاية  ●
خارج دار الرعاية. من أجل العودة بأمان إلى دار الرعاية ، سیحتاج المقیم 

ا من التفاصیل قريبًا من خالل نشر  إلى الفحص والعزل. سنقدم مزيدً 
 اإلرشادات ذات الصلة

من أجل العودة بأمان إلى دار الرعاية ، سیحتاج المقیم إلى الفحص والعزل.  
 سنقدم مزيًدا من التفاصیل قريبًا من خالل نشر اإلرشادات ذات الصلة. 

.  من أجل العودة بأمان إلى دار الرعاية ، سیحتاج المقیم إلى الفحص والعزل
 دلیل اإلرشادات متاح[للمزيد 

. السفر والمبیت مع فقاعة عید  9
 المیالد الخاصة بك

ية اآلخرين خالل عید المیالد أو  لرؤ 4يجب أال تزور أو تغادر منطقة من المستوى 
 يوم عید المیالد. 

أو أقل واخترت تكوين فقاعة عید المیالد واخترت القیام   3إذا كنت في المستوى 
بذلك ، فیجب أن تفكر ملیًا في مخاطر السفر على اإلطالق. إذا كنت تعیش في 
 3 منطقة يفرض فیھا أعلى مستوى من الحماية ، على سبیل المثال ، المستوى 

 في إنجلترا ، فیجب علیك تجنب السفر إلى مناطق انتشار أقل قدر اإلمكان. 

https://www.gov.uk/government/publications/arrangements-for-visiting-out-of-the-care-home/visits-out-of-care-homes


إذا كان علیك السفر ، فاحجز مسبًقا لتمكینك أنت واآلخرين من السفر بأمان  
 والتخطیط لرحالتك الخارجیة والعودة بعناية.

إذا كنت تخطط للسفر إلى اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالیة لتشكیل فقاعة  
عید المیالد ، فیجب علیك اتباع قواعد ذلك البلد ويجب علیك قراءة اإلرشادات  

من قبل أنت تسافر. ال يمكنك ترك  أيرلندا الشمالیة أو  ويلز أو   اسكتلندا الواردة من 
 لالنضمام إلى فقاعة عید المیالد في إدارة مفوضة. 4منطقة من المستوى 

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

ظروف استثنائیة (على سبیل المثال ، في حالة اضطراب السفر غیر المتوقع ، أو  
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. إذا كنت بحاجة إلى السفر ، فیجب  
 علیك ما يلي: 

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

 تجنب التوقف غیر الضروري أثناء رحلتك.  ●

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

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

 تغسل أو عقم يديك بانتظام  ●

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

 الوصول إلى مزيد من المعلومات حول السفر 

، يمكنك اإلقامة في سكن خاص مستأجر أو فندق أو   4خارج منطقة المستوى 
المیالد ، بما يتماشى مع قواعد بیت شباب أو مبیت وإفطار في إنجلترا خالل عید 

: منطقة تنبیه  3التجمعات االجتماعیة في مستواك. ھذا يتضمن منطقة المستوى 
ديسمبر ، طالما أنك تقیم بمفردك ، أو مع أفراد آخرين من  26و   24عالیة جًدا بین 

أسرتك ، وكان ذلك ضروريًا ألغراض رؤية فقاعة عید المیالد الخاصة بك في يوم  
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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/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers


یالد. إذا لزم األمر ، يمكنك اإلقامة في سكن خاص مستأجر مع أفراد عید الم
 أسرتك ، أو في فقاعة عید المیالد الخاصة بك. 

يجب أال تتجمع على شكل فقاعة عید المیالد في فندق أو نزل أو مبیت وإفطار  
في أي مستوى ما لم يكن أحد أعضاء فقاعتك يعیش ھناك بشكل دائم. ھذا ھو 

النسبة لألنواع األخرى من اإلقامة غیر الخاصة (على سبیل المثال ،  الحال أيًضا ب
مؤسسة تعلیمیة أو مبیت وإفطار). إذا كان ھذا ينطبق علیك ، فال تختلط مع  

 فقاعة عید المیالد الخاصة بك في أي مرافق أو مساحات مشتركة ، مثل المطعم.

ك أنت وأسرتك االنضمام  إذا كنت مسافًرا إلى المملكة المتحدة من الخارج ، فیمكن 
إلى فقاعة عید المیالد في يوم عید المیالد. ومع ذلك ، إذا كنت تعیش في الخارج 

بشكل دائم ووصلت لالنضمام إلى األصدقاء والعائلة في المملكة المتحدة ،  
 فستعتبر بمثابة أسرة منفصلة ألغراض تكوين فقاعة عید المیالد.

،  بلد أو إقلیم غیر ممر للسفر أو سافرت عبر إذا وصلت إلى المملكة المتحدة من 
  أيام من العزلة 5إجراء اختبار بعد  ، أو  أيام  10العزلة الذاتیة لمدة فستحتاج إلى 

 إنھاء عزلتك الذاتیة بعد نتیجة سلبیة. و

. بعد األلتقاء مع فقاعة عید المیالد 10
 الخاصة بك

ديسمبر ، يجب علیك تقلیل   25بعد مقابلة فقاعة الكريسماس الخاصة بك في 
اتصالك بأشخاص ال تعیش معھم قدر اإلمكان. بینما سیتم تطبیق القواعد ذات 

لك ، يجب علیك توخي مزيد من الحذر  الصلة بمستوى التنبیه المحلي بالنسبة
والتفكیر ملیًا فیما إذا كنت ستلتقي باألصدقاء أو العائلة خارج أسرتك. يتضمن ذلك  
عدم االلتقاء بھم في لیلة رأس السنة الجديدة ، حتى لو كنت تشعر جیًدا. حوالي  

  واحد من كل ثالثة أشخاص مصابین بفیروس كورونا ال تظھر علیه األعراض ، وال 
 يزال بإمكانھم نقله.

يمكنك الذھاب إلى العمل إذا كنت ال تستطیع العمل من المنزل ، ولكن يجب  
تجنب التفاعل االجتماعي غیر الضروري. أية زيادة في االتصال باآلخرين تزيد من  

 خطر اإلصابة بفیروس كورونا أو نشره. 
 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-how-to-self-isolate-when-you-travel-to-the-uk/coronavirus-covid-19-how-to-self-isolate-when-you-travel-to-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel
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