
 

 

  
 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

ي من خالل برنامج    تمت ترجمة الوثيقة بدعم من االتحاد األوروب 

."RPR" 

. يتحمل مؤلفو هذه الوثيقة مسئولية عن محتوى الوثيقة  

قة أثناء ، سيتم إجراء تغييرات جديدة في القيود المطب  ارأي  مايو/ 4من  بتداًءاا

 .الطوارئ  تحاال

 على وجه الخصوص، 

 :لفيما يتعلق بحق التنق  ��

 .إذن التنّقل ورقةحمل حاجة إلى   لن تكون ، بمعنى أنه تنّقلالقيود المفروضة على حرية ال رفعت  ✅

 استخدام وسائل النقل العامة ما زال مستمًرا، إّن حظر ✅

 . بين األقاليم استمرار رفع حظر التنّقل ✅

كون أحد األقاليم بؤرة للوباء، قد ي منع  التنّقل بين   خطرفي حال أو  الوباء عدوى بدًًل من ذلك، خوًفا من انتشار   ✅
 مؤقًتا.  بعض المقاطعات 

 :ما يليكذلك ، ُيسمح المسموحةباإلضافة إلى أنواع القيود االقتصادية الحالية ��

 ؛كذل غير إلىطباعة و ملها، بما في ذلك المنسوجات، واألثاث، واألحذية، و صناعة التصنيع بأك✅

 ؛إتمام البناء  احلأعمال مر ✅

المجمعات التجارية    وتبقى  .فقط في المتاجر واألكشاك المتخصصة وغير المتخصصة  وهذاتجارة الجملة والتجزئة،    ✅

 ؛وهكذا الزراعة والصيدليات المنتجات و  المواد الغذائية عدا نقاطمراكز التسوق واألسواق مغلقة، )الموًلت(، و 

 ؛الهواء الطلقفي  والمقاهي والحانات  بارات المطاعم والفقط نشاطات  فت سمح، فيما يخص تنظيم الغذاء العام✅



 

 

  
 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

ي من خالل برنامج    تمت ترجمة الوثيقة بدعم من االتحاد األوروب 

."RPR" 

. يتحمل مؤلفو هذه الوثيقة مسئولية عن محتوى الوثيقة  

 ؛ أنشطو وسائل اإلعالم واالتصاالت بشكل كامل✅

 ؛ات المحميّ أْي  الموجودة تحت حماية خاصة  مناطق الطبيعةو  ،أنشطة حدائق النباتات والحيوانات ✅

  بمشاركة الرياضيين المحترفين  الرياضية والدورات التدريبية  فعاليات ال جراءاألندية والمرافق الرياضية إل ات نشاط  ✅

 ؛فقط

 ، الشعر تزيينوصالونات  ،والتنظيف الجافّ  ،والتنظيف ،: خدمات الغسيلالمتعلقة باألشخاص من الخدمات  ✅

 .البدنية وخدمات العناية  ،وصالونات التجميل

 

 قواعد ��

عاتها إلى ، والتي يؤدي عدم مرا نشطة لجميع المجاًلت المسموح بها، هناك قواعد إلزامية لتنظيم األ وفي الوقت نفسه

للمزيد من  .بالقواعد  تقّيد الرقابة على ال شديد ، سيتم ت. وفضًًل عن ذلكالمنصوص عليها في القانون فرض العقوبات 

 التفاصيل انظر على الموقع المذكور أدناه:
https://www.gov.am/files/docs/4038.pdf 

 هذه وفي  .للتعايش الجديدة القواعد  مع للتكّيف محاولة إّن هذه .انقضى قد  الوباء خطر أن يعني ًل القيود  تخفيف إنّ 

 .للغاية مهمة فرد  لكل والجماعية واًلجتماعية الشخصية المسؤولية تعدّ  المرحلة،

 األكثر صرامة. قيود الإلى نظام في أي وقت ع، من الممكن العودة تفاقم الوض في حال

 

https://www.gov.am/files/docs/4038.pdf

