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 األعمال الضرورية والخارجية واإلضافية بمقاطعة أالميدا

 0202أّيار/مايو  81

 (81-الصحية ومستجدات فيروس كورونا )كوفيد شؤونة المسؤوللما تسمح به قرارات  وفقا  *ليست هذه القائمة شاملة وقد ُتحّدث 

 

ة مسؤوللتوجيهات قرار  وفقا  ( 81-)كوفيداألعمال المسموح لها بالعمل مع اتخاذ تدابير الوقاية من فيروس كورونا 

 الصحية شؤونال

 ،األدويةوشركات  ،والصيدليات ،وبنوك الدم وحمالت التبرع بالدم ،وأطباء األسنان ،والعيادات ،المستشفيات .8

 وشركات التكنولوجيا الحيوية

 والصحة العقلية والرعاية الصحية المنزلية خدمات الرعاية الصحية .0

 خدمات الرعاية البيطرية .3

 وتقتصر على الخدمات الطبية الضرورية –رعاية الحيوانات األليفة  .4

التجارية، والمحالت  محال البقالة، وأسواق المزارعين المرخصة، وأكشاك المنتجات الزراعية والغذائية، .5

 وبنوك الطعام، والمتاجر

 إنتاج المنتجات الغذائية، وتشمل الزراعة، وتربية الحيوانات، وصيد األسماكأنشطة  .6

ر الطعام، والمأوى، والخدمات االجتماعية، وغيرها من ضروريات الحياة للفقراء والمساكين من يتوفأنشطة  .7

 أبناء المجتمع

 التشييد والبناءأنشطة  .1

 الصحف، واإلذاعة، والتليفزيون، وغيرها من الخدمات اإلعالمية .1

مستلزمات  محطات الوقود، ومنافذ بيع مستلزمات السيارات، وورش الصيانة، والوكالء، ولكن بغرض توفير .82

 اإلنترنتعبر شراء السيارات ، والسيارات وإصالحها فقط

 بيع الدراجات الهوائية وإصالحهامحالت  .88

، وخدمات صرف الشيكات، ومكاتب وناتالرهيل األموال، والخدمات المالية بمكاتب البنوك وخدمات تحو .80

 اإلقراض، وغيرها من المكاتب التي تقدم الخدمات المالية المماثلة بهدف تسهيل المعامالت العقارية

 متاجر العدد واألدوات وقطع الغيار .83

لضرورية للحفاظ على صالحية السكن، أو عمال السباكة والكهرباء ومكافحة الحشرات وغيرها من الخدمات ا .84

 ، أو تشغيل األماكن السكنية أو األعمال الضروريةوالنظافة الصحة

 األعمال التي تقدم الخدمات البريدية والشحن، ومنها مكاتب البريد .85

 المؤسسات التعليمية .86

 خدمات تنظيف المالبس بالغسيل العادي والجاف .87

 والتوصيل التحضير وتقتصر على خدمات  –بتحضير الطعام المطاعم وغيرها من األماكن التي تقوم  .81

أو تجهيزها األشالء خدمات الجنائز المنزلية، والمشارح، والمقابر، والمحارق، بالقدر الالزم لنقل الجثث أو  .81

 للدفن أو الحرق

األعمال التي توفر لألعمال الضرورية أو الخارجية أو اإلضافية األخرى الدعم أو المستلزمات التي تحتاجها  .02

 أنشطتهالممارسة 

األعمال التي يقتصر دورها على شحن وتوصيل مستلزمات البقالة والطعام وغيرها من البضائع إلى األماكن  .08

 ةاألعمال مباشرمقرات السكنية أو 
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وسيارات األجرة، وشركات تأجير السيارات، وخدمات مشاركة السيارات )ومنها مشاركة  شركات الطيران، .00
 الدراجات الهوائية والدراجات النارية الصغيرة( وغيرها من خدمات النقل الخاص

 خدمات الرعاية المنزلية للمسنين والراشدين واألطفال والحيوانات األليفة .03
 ن والراشدين واألطفالالمرافق السكنية ومرافق اإليواء للمسني .04
الخدمات المهنية كالخدمات القانونية أو الشهر العقاري أو الخدمات المحاسبية، عند الحاجة إليها للمساعدة في  .05

االالزمة األعمال الطارئة وأنشطة   أو التي ترتبط بحاالت الوفاة أو العجز قانون 
 الخدمات التي تساعد المواطنين على إيجاد فرص العمل .06
 النقل التي تيسر التنقالت السكنية والتجاريةخدمات  .07
مؤسسات رعاية األطفال، أو المخيمات الصيفية، أو غيرها من المؤسسات أو البرامج التعليمية أو الترفيهية  .01

 التي تقوم برعاية أطفال العمال الضروريين أو متابعتهم
 أو التوصيل إلى المنازل واألعمالبيع التجزئة بجانب الرصيف أو عند واجهة المتاجر للشراء المباشر و/ .01
 المنشآت الصناعية .32
 المستودعات والخدمات اللوجستية .38
 خدمات البستنة والعناية بالحدائق .30
 وحدات التخزين .33
 خدمات تدبير المنازل أو تنظيفها .34
 0202آذار/مارس  86األعمال التي كانت تقع ضمن نطاق األعمال الخارجية قبل أنشطة  .35
 (باألماكن المفتوحةاألنشطة الزراعية ) .36
 (باألماكن المفتوحةمراكز مستلزمات الحدائق ) .37
 (باألماكن المفتوحةالمشاتل الزراعية ) .31
 (باألماكن المفتوحةمغاسل السيارات ) .31
 (باألماكن المفتوحةمعارض السيارات ) .42

 

 بمقاطعة أالميداالوقت الراهن ال ُيسمح بإعادة تشغيلها في  األعمال التيأنشطة 
 التي لم يرد ذكرها أعالهالمكاتب  .8
 المطاعم التي يتم تقديم الطعام داخلها .0
 الحانات بمختلف أنواعها، ومصانع البيرة، وقاعات تذوق المشروبات الكحولية .3
خدمات العناية الشخصية ومنها صالونات الشعر، والحالقة، والعناية باألظافر، والتدليك، والتجميل، وثقب  .4

 األذن، ورسم الوشم
 وانات األليفة التي ال تقتضي الخدمات الطبية الضروريةرعاية الحي .5
 دور العرض السنيمائي  .6
 صاالت الرياضة واللياقة البدنية .7
 المتاحف العادية، ومتاحف األطفال، وصاالت العرض الداخلية والخارجية .1
 المكتبات .1

 حدائق الحيوان .82
 المدن الترفيهية .88
 صاالت األلعاب والقمار بمختلف أنواعها .80
 المحترفينرياضات  .83
 المراكز المجتمعية .84
 النوادي الليلية .85
 قاعات الحفالت .86
 حمامات السباحة الداخلية والخارجية .87
 86أعمال لم يرد ذكرها في قائمة إعادة التشغيل ولم تكن تقع ضمن نطاق األعمال الخارجية قبل أنشطة أي  .81

 0202آذار/مارس 


