
 3 في وذلك البالد أنحاء جميع في جدمستال كورونا فيروس انتشار مكافحة إلى يهدف الذي  الجديد Dpcm” 1“على التوقيع تم

 المفعول ساري يكون وسوف ، ديسمبر 4 في التنفيذ حيز المرسوم أحكام تدخل. كونتي جوزيبي الوزراء رئيس قبل من ديسمبر

 .2021 يناير 15 حتى

 .للمرسوم الرئيسية المحتويات ، باختصار

 الميالد عيد عطلة

 داخل حركة أي ، الوطنية األراضي داخل ، يُحظر ، 2021) يناير( الثاني كانون 6 إلى 2020) ديسمبر( األول كانون 21 من

 ، 2021 يناير 1 و 2020 ديسمبر 26 و 25 يومي في. الذاتي بالحكم المتمتعة المقاطعات أو المختلفة ناطقالم أراضي وخارج
 دائًما سمحيُ . صحية ألسباب أو الضرورة حاالت أو المؤكدة العمل الحتياجات برحالت يحتفظ. البلديات بين تنقل أي أيًضا يُحظر

 25 وفي ، الحكم ذاتية مقاطعة أو أخرى منطقة في تقع ثانية منازل إلى السفر ستثناءبا منزله أو مسكنه أو إقامته محل إلى بالعودة

 ؛ أخرى بلدية في أيًضا تقع ، 2021 يناير 1 و 2020 ديسمبر 26 و

 صباًحا 7 الساعة حتى تمديده تم الجديدة السنة رأس ليلة وفي ، صباًحا 5 الساعة حتى مساءً  10 الساعة من التجول حظر تأكيد تم

 ؛ 2021 يناير 1 في

 الصحي للحجر الخضوع يناير 6 إلى ديسمبر 21 من الفترة في للسياحة الخارج إلى سيسافرون الذين اإليطاليين على سيتعين

 .الصحي للحجر الخضوع الوقت نفس في إيطاليا إلى يصلون الذين األجانب السياح على أيًضا سيتعين. العودة عند

 العطل أيام في. مساءً  9 الساعة حتى بالتقسيط للبيع التجارية األنشطة بممارسة سيسمح ، 2021) يناير( الثاني كانون 6 حتى

 اتالمؤسس التجارية الحدائق ، التسوق صاالت ، التسوق ومراكز األسواق في التجارية المؤسسات ، العطالت وقبل الرسمية

 لغذائيةا المواد بيع ونقاط الصحية والمراكز الصيدليات تومحال الصيدليات باستثناء ، األخرى المماثلة والمنشآت التجارية

 ؛ الصحف بيع ومحالت والتبغ الورود ومحالت الزراعية والمنتجات

 1 في صباًحا 7 الساعة وحتى 2020 ديسمبر 31 في مساءً  6 الساعة من األخرى اإلقامة ومرافق الفنادق في الطعام بتقديم يُسمح

  .الغرف خدمة مع فقط 2020 يناير

 

   الغذائية الخدمات

 ومحالت كريم اآليس ومحالت والمطاعم الليلية والعلب الحانات ذلك في بما( الطعام تقديم الغذائية الخدمات بأنشطة يُسمح

 أشخاص ألربعة الطاولة على باالستهالك يُسمح ؛ مساءً  6.00 إلى صباًحا 5.00 الساعة من الصفراء المناطق في) الحلويات

 العامة األماكن في والشراب الطعام تناول يحظر 18.00 الساعة بعد ؛ معًا يعيشون جميعًا يكونوا لم ما ، طاولة لكل أقصى كحد

 من لكل حيةالص لشروط وفقًا الوطني اإلقليم أنحاء جميع في للمنازل التوصيل مع الطعام بتقديم دائًما يُسمح. للجمهور والمفتوحة

 في أو. المكان عين في االستهالك حظر مع ، 22.00 الساعة حتى الطعام تقديم إلى اإلضافةب ، والنقل والتغليف التعبئة أنشطة

 .الجوار

 المدارس

 .حضوريا االساسي التعليم من األولى والدورة األطفال ورياض لألطفال التربوية للخدمات والتربوي التعليمية األنشطة تستمر

  .الطالب عدد من ٪75 لـ حضوريا التدريس ضمان يجب ، الثانوية للمدارس 2021 يناير 7 من اعتباًرا
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