
مخّطط اإلشارة الضوئّية
كل بلد ونمــط حياته

تعليمات
لبلدة
خضراء

 كل بلد ونمط حياتة

نحافظ على
 بلدتنا  خضراء

بلدة 
صفراء 

بلدة 
حمراء

بلدة 
خضراء

بلدة 
برتقالية النظافة المسافةالكمامة

تذكروا!
بلدتنا  بتعليمات  نلتزم 

ونحافظ بشّدة على 
مركز قيادة 

 الجبهة
الداخلية 104 

مركز صوت 
 الصحة
*5400

مركز 
المعلومات 

في السلطة 
المحلية

لمعلومات إضافية 
الكاملة: والتعليمات 

بالتعليمات  نلتزم 
بخطوات بسيطة ومهمة نستطيع خفض 

مستوى المرض في البلدة

 ظهرت األعراض، ال تنتظر - اسرع 
الى الفحص!

تعرضت لمريض موّثق، ادخل مباشرة 
للَحجر الصحي وابقى  كل المدة

مرضى موّثقون، يحافظون  على األقربين 
باالنتقال الى فنادق الشفاء

معا نقطع سلسلة العدوى ونزيد حياتنا جودة
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في بلدة خضراء مستوى المرض منخفض. وعليه 
ُيسمح التجمهر بشكل واسع في األماكن العامة 

والتجارية مع المحافظة على تعليمات الوقاية 
وبذل كل الجهود للمحافظة على مستوى 

المرض منخفضاَ. لتبقى بلدتنا خضراء.

نمط الحياة مع 
الكورونا

وأجوبةبلدة خضراء  أسئلة 

تجمهر

َعة  حتى %80 من السِّ
بها المسموح 

250 شخًصا وحتى 

َعة  %60 من السِّ حتى 
بها المسموح 

100  شخص  وحتى 
مبنى داخل 

منطقة
حة مفتو

شخص لكل 
4 متر مربع،

250 شخًصا  وحتى 

شخص لكل 
4 متر مربع،

100 شخص  وحتى 

َعة  األماكن مع السِّ
حسب  بها  المسموح 

المحال  ترخيص 
التجارية

د   األماكن التي لم ُتحدَّ
َعة   السِّ لها 
المسموحة

 فعاليات تعليمية 
ُتقام حسب مخطط وزارة المعارف

 أماكن العمل 
مسموح بها حسب الشارة البنفسجية

 التجمهر 
 األعداد المسموح بها حسب

 لون البلدة، ما عدا األماكن
 الحيوية أو القرارات 
الموحدة والقطرية

الى ماذا َيرِمز كل لون في مخطط الشارة 
الضوئية ?

وحسب  المرض  مستوى  حسب  البلدة  لون  يكون 
تعليمات التجمهر في األماكن العامة والتجارية.

كيف يتم تحديد اللون وتصنيف البلدة?

الجدد  المرضى  نسبة  البلدة:  لون  تقرر  معايير  ثالثة 
الفحوصات  وعدد  المرض  نسبة  ارتفاع  وتيرة  للفرد، 

االيجابية.

عملياً، كلما زاد عدد المفحوصين كلما تحسن مستوى 
المرض في البلدة وتمتع سكانها  بتعليمات  مخففة.

ما هي وتيرة احتساب مستوى المرض?

مستوى المرض في البلدة يحتسب يوميا. لكن تغيير 
معدل  حسب  أسبوعين  كل  مرة  واللون  التصنيف 
النتائج في األسبوع األخير حتى يتسنى تنفيذ عمليات 

تحسين وتغيير.

فيها  المشاركين  عدد  فعاليات  إجراء  يمكن  هل 
أكثر من المسموح حسب التعليمات?

في  فعاليات  إجراء  يمكن  أصفر  أو  أخضر  بلد  في 
من  أكثر  فيها  المشاركين  عدد  مفتوحة  منطقة 
ووزارة  المحلية  السلطة  من  بتصريح  المسموح 

الصحة.

التجمهر  تعليمات 

 طريقة احتساب التجمهر موجودة على
بوابة الطوارئ الوطنية

لمزيد من المعلومات توّجهوا لمركز المعلومات في 
السلطة المحلية، مركز قيادة الجبهة الداخلية 104 أو على 

oref.org.il بوابة الطوارئ الوطنية على العنوان
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