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 . خارطة الطريق للخروج من اإلغالق 1

مارس ، سیشھد الناس في إنجلترا بدء رفع القیود وستوفر خارطة   8اعتباًرا من 
 الطريق الحكومیة المكونة من أربع خطوات طريًقا للعودة إلى حیاة طبیعیة أكثر. 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-spring-2021/covid-19-response-spring-2021-summary#roadmap-out-of-lockdown
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-spring-2021/covid-19-response-spring-2021-summary#roadmap-out-of-lockdown
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-spring-2021/covid-19-response-spring-2021-summary#roadmap-out-of-lockdown
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-spring-2021/covid-19-response-spring-2021-summary#four-steps
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-spring-2021/covid-19-response-spring-2021-summary#four-steps
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-spring-2021/covid-19-response-spring-2021-summary#four-steps


ملیون شخص   17حتى اآلن حصل أكثر من   -يعد نجاح برنامج التطعیم أحد العوامل 
بأي حال من األحوال. لقد ارتقى    ولكن ھذە لیست القصة كلھا -علی التلقیح 

: من خالل  COVID-19الجمھور أيًضا إلى مستوى التحدي المتمثل في التصدي لـ  
إطاعة القانون ؛ البقاء في المنزل؛ إجراء االختبار عند الحاجة ؛ العزل عند الحاجة ،  

 واتباع إرشادات "الیدين والوجه والمساحة" و "السماح بدخول الھواء النقي".

معة ، ھذا يعني أنه على الرغم من أن أرقام الحاالت المطلقة تظل مرتفعة  مجت
نسبیًا ، فسوف نتمكن من البدء في تخفیف اإلغالق الصارم الحالي. بینما يجب  

  COVID-19ال سیما ضد التھديد من متغیرات  -علینا جمیًعا أن نبقی يقظین  
خروج اآلمن من اإلغالق.  ، يمكن أن يبدأ ال  NHSومواصلة حماية الـ    -الجديدة 

سیتم ذلك في أربع خطوات ؛ وفي كل خطوة ، نخطط لرفع القیود في جمیع أنحاء 
 إنجلترا في نفس الوقت.

عند تنفیذ ھذه الخطة ، سنسترشد بالبیانات ، ولیس التواريخ ، حتى ال نخاطر  
. لھذا NHSبزيادة العدوى التي من شأنھا أن تضع ضغطًا غیر مستدام على 

ب ، فإن جمیع التواريخ الواردة في خريطة الطريق إرشادية وقابلة للتغییر.  السب
سیكون ھناك ما ال يقل عن خمسة أسابیع بین كل خطوة: أربعة أسابیع للبیانات  
العلمیة لتعكس التغییرات في القیود ويجب تحلیلھا ؛ متبوًعا بإخطار مسبق قبل  

 أسبوع بالقیود التي سیتم تخفیفھا. 

تكون الحكومة متأكدة من أن االنتقال من خطوة إلى أخرى بأمان ،   فقط عندما 
سیتم اتخاذ القرار النھائي. يعتمد القرار على أربعة اختبارات: يستمر برنامج نشر  



اللقاح بنجاح؛ تشیر الدالئل إلى أن اللقاحات فعالة بما فیه الكفاية في الحد من  
مھم؛ ان معدالت العدوى ال دخول المستشفیات والوفیات من بین من تم تطعی

؛   NHSتخاطر بزيادة في االستشفاء مما قد يضع ضغطا غیر مستدام على الـ 
وتقییمنا للمخاطر لم يتغیر بشكل أساسي من خالل المتغیرات الجديدة المثیرة 

 للقلق. 

ستواصل الحكومة حماية الجمھور من خالل ضمان إدارة حاالت التفشي المحلیة  
نا نكافح المتغیرات الخطیرة الجديدة ، داخل المملكة المتحدة  بسرعة وفعالیة وأن

وعلى الحدود. ستواصل الحكومة أيًضا دعم العائالت والشركات عبر الخطوات 
والتي سیحدد وزیر المالیة تفاصیلھا في   - المنصوص علیھا في خارطة الطريق 

 مارس. 3المیزانیة في 

 . أربع خطوات2

ضمان عودة جمیع األطفال والطالب بأمان إلى التعلیم ، أولويتنا ھي   1في الخطوة 
مارس. يمكن أيًضا استئناف   8وجًھا لوجه في المدارس والكلیات اعتباًرا من 

أنشطة رعاية األطفال ونشاطات األطفال الخاضعة لإلشراف عند الضرورة لتمكین  
ا مرتین في  الوالدين من العمل أو االنخراط في أنشطة مماثلة. نقدم اختباًرا سريعً 

باإلضافة إلى االختبار المنتظم لجمیع  - األسبوع لطالب المدارس الثانوية والجامعیة 
 لتقلیل فرصة انتشار الفیروس في المدارس.  -المعلمین  



يمكن لطالب التعلیم العالي في جامعات اللغة اإلنجلیزية في الدورات العملیة  
 مارس. 8العودة أيًضا اعتباًرا من 

خاص بمغادرة المنزل لالستجمام وممارسة الرياضة في الھواء سُیسمح لألش
الطلق مع أسرھم أو فقاعة الدعم ، إذا كانوا مؤھلین للحصول على واحدة ، أو مع  
شخص واحد من خارج أسرتھم. كما سیتم السماح لسكان دار الرعاية بزائر واحد 

 منتظم.

تشیر األدلة إلى أنه من اآلمن أن يلتقي الناس في الھواء الطلق ولیس في 
مارس ، عندما تبدأ معظم  29الداخل. وھذا ھو السبب في أنه اعتباًرا من 

المدارس بالتوقف لقضاء عطلة عید الفصح ، سیتم أيًضا السماح بالتجمعات  
) أو  6(قاعدة الـ  أشخاص 6الخارجیة (بما في ذلك في الحدائق الخاصة) إما من 

 عائلتین ، مما يسھل األمر على األصدقاء والعائالت للقاء في الخارج.

كما سیتم السماح بإعادة فتح المرافق الرياضیة الخارجیة مثل مالعب التنس وكرة 
السلة وحمامات السباحة في الھواء الطلق ، وسیتمكن األشخاص من المشاركة  

 میًا. في الرياضات الخارجیة المنظمة رس 



مارس ، لكن العديد من القیود ستظل   29ستنتھي قاعدة "البقاء في المنزل" في 
سارية. يجب أن يستمر الناس في العمل من المنزل حیثما أمكنھم وتقلیل عدد  
الرحالت التي يقومون بھا قدر اإلمكان ، وتجنب السفر في أكثر األوقات والطرق 

، إال لعدد قلیل من األسباب المسموح  ازدحاًما. سیستمر حظر السفر إلى الخارج
بھا. لن ُيسمح بالعطالت في الخارج ، نظًرا ألنه سیظل من المھم إدارة مخاطر  

المتغیرات المستوردة وحماية برنامج التطعیم. أطلقت الحكومة فريق عمل جديد  
 أبريل. 12لمراجعة السفر العالمي والذي سیصدر تقريره في 

أبريل ، افتتاح متاجر التجزئة غیر  12التي لن تكون قبل ستشھد الخطوة الثانیة ، 
الضرورية ؛ مباني العناية الشخصیة مثل مصففي الشعر وصالونات األظافر ؛  

والمباني العامة ، بما في ذلك المكتبات والمراكز المجتمعیة. سیتم أيًضا إعادة فتح 
لكن فقط لالستخدام من  المرافق الترفیھیة الداخلیة مثل صاالت األلعاب الرياضیة (و

قبل األشخاص بمفردھم أو في مجموعات منزلیة) ؛ كما ھو الحال بالنسبة لمعظم 
مناطق الجذب في الھواء الطلق واإلعدادات بما في ذلك أماكن الضیافة في الھواء 

الطلق وحدائق الحیوان والمتنزھات ودور السینما. يمكن أيًضا إعادة فتح أماكن  
مثل المعسكرات وإجازات العطالت ، حیث ال تتم مشاركة  اإلقامة المستقلة 

 المرافق الداخلیة مع أسر أخرى.

 2سیتم السماح ألماكن الضیافة بخدمة األشخاص في الھواء الطلق في الخطوة 
ولن تكون ھناك حاجة للعمالء لطلب وجبة كبیرة مع مشروبات كحولیة وعدم وجود 

العمالء الطلب وتناول الطعام والشراب حظر تجول ، على الرغم من أنه يجب على 
أثناء الجلوس ("خدمة المائدة"). سیتم تطبیق قواعد اتصال اجتماعي أوسع في 

 جمیع ھذه اإلعدادات لمنع االختالط الداخلي بین األسر المختلفة.



من المعزين ، فإن عدد   30في حین يمكن أن تستمر الجنازات مع ما يصل إلى 
حضور حفالت الزفاف وحفالت االستقبال والمناسبات  األشخاص القادرين على 

 .15التذكارية مثل االستیقاظ سیرتفع إلى 

مايو ، ستنظر الحكومة في مواصلة  17، في موعد ال يتجاوز   3كجزء من الخطوة 
تخفیف القیود على رؤية األصدقاء والعائلة حیثما أمكن ، مما يسمح للناس باتخاذ  

 من المخاطر لظروفھم. قرار بشأن المستوى المناسب 

وھذا يعني أنه سیتم رفع معظم القیود القانونیة على مقابلة اآلخرين في الھواء 
شخًصا ستظل غیر    30على الرغم من أن التجمعات التي تضم أكثر من  -الطلق 

سنواصل   -أو قاعدة االسرتین   6قانونیة. في الداخل ، سیتم تطبیق قاعدة الـ 
 آلمن زيادة ذلك. مراجعة ما إذا كان من ا

، سنقوم أيًضا بتحديث   3في أقرب وقت ممكن وفي موعد ال يتجاوز الخطوة  
النصائح حول التباعد االجتماعي بین األصدقاء والعائلة ، بما في ذلك العناق. ولكن  
حتى ھذه النقطة ، يجب على الناس االستمرار في االبتعاد عن أي شخص لیس  

 في منزلھم أو فقاعة الدعم.



ة فتح معظم الشركات في جمیع القطاعات باستثناء  سیکون باإلمکان إعاد
القطاعات األكثر خطورة. في جمیع القطاعات ، ستظل إرشادات السالمة من  

سارية وقد ال تلبي الشركات احتیاجات مجموعات أكبر من   COVID-Secureکوفید 
، لن   2وكما في الخطوة  -الحدود القانونیة. سیتم إعادة فتح الضیافة الداخلیة 

ضطر األماكن إلى تقديم وجبة كبیرة مع المشروبات الكحولیة ؛ ولن يكون ھناك  ت
 حظر تجول. ومع ذلك ، سیتعین على العمالء الطلب واألكل والشرب أثناء الجلوس.

أماكن ترفیه   3تشمل المواقع الداخلیة األخرى التي سیتم فتحھا في الخطوة 
بقیة قطاع اإلقامة ، بما في ذلك   داخلیة مثل دور السینما ومناطق لعب األطفال ؛ 

الفنادق وبیوت الشباب وفنادق المبیت واإلفطار ؛ ودروس رياضیة جماعیة داخلیة  
للبالغین. ستسمح الحكومة أيًضا ببعض العروض واألحداث الرياضیة األكبر حجًما  

شخص أو نصف ممتلئ (أيھما أقل) ، وفي   1000في األماكن المغلقة بسعة  
شخص أو نصف ممتلئة (أيھما يكون عدد أقل). في   4000یة بسعة األماكن الخارج 

أماكن الجلوس الکبری في الھواء الطلق ، حیث يمكن انتشار الحشود ، سیتمكن  
 شخص من الحضور (أو ربع ممتلئ ، أيھما أقل).  10،000ما يصل إلى 

شخًصا من حضور حفالت الزفاف وحفالت االستقبال   30سیتمكن ما يصل إلى 
تیقاظ ، فضالً عن الجنازات. سینطبق ھذا الحد أيًضا على أنواع أخرى من  واالس

 األحداث المھمة في الحیاة بما في ذلك بار میتزفه والتعمید. 

، ستكمل الحكومة مراجعة التباعد االجتماعي وغیرھا  4أخیًرا ، قبل بدء الخطوة 
وھذا سیوفر إعالما من التدابیر طويلة األجل التي تم وضعھا لخفض انتقال العدوى. 



  1للقرارات المتعلقة بالتوقیت والظروف التي يمكن بموجبھا رفع القواعد الخاصة بـ  
متر زائد ، وارتداء أغطیة الوجه والتدابیر األخرى. سیوفر ھذا أيًضا إرشادات حول  

والتي يجب أن تستمر حیثما أمكن حتى اكتمال ھذه    -العمل من المنزل 
 المراجعة. 

يونیو ، تأمل الحكومة أن تكون في وضع    21التي لن تتعدى  4ة بحلول الخطو
 يمكنھا من إزالة جمیع القیود القانونیة على االتصال االجتماعي.

نأمل في إعادة فتح المباني المتبقیة ، بما في ذلك النوادي اللیلیة ، وتخفیف  
.  3القیود المفروضة على األحداث والعروض الكبیرة التي تنطبق في الخطوة 

 Events Researchسیخضع ھذا لنتائج برنامج أبحاث األحداث العلمیة 
Programme   ، الختبار نتائج بعض األحداث التجريبیة خالل فصلي الربیع والصیف

حیث سنقوم بتجربة استخدام االختبار والتقنیات األخرى لتقلیل مخاطر اإلصابة.  
القرارات   Events Research Programmeسیوجه برنامج أبحاث األحداث نفسه  

بشأن ما إذا كان يمكن إزالة جمیع القیود عن حفالت الزفاف وغیرھا من أحداث  
 الحیاة. 

بینما نتحرك في كل مرحلة من ھذه المراحل في خريطة الطريق ، يجب أن نتذكر  
ال يزال جزًءا من حیاتنا. سیتعین علینا االستمرار في أن   COVID-19جمیًعا أن  

شكل مختلف للحفاظ على سالمتنا وآخرين. يجب أن نستمر مع  نعیش حیاتنا ب 
  COVID-Secure"الیدين والوجه والفضاء". وأن نمتثل لتدابیر السالمة من کوفید  

التي ال تزال سارية. أن نتقابل في الھواء الطلق عندما نستطیع ونستمر في  



صل على السماح بدخول الھواء النقي. أن نخضع لالختبار عند الحاجة. أن نح 
التطعیم عندما ُيعرض علینا. إذا واصلنا جمیًعا لعب دورنا ، فسنكون أقرب قلیالً إلى 

 مستقبل مألوف أكثر.
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