
 الجمهورية التركية لشمال قبرص

 وزارة الداخلية

2020-مارس-23  

  

  

كورونا فايروس دورية بشأن القواعد التي يجب االلتزام بها فيما يتعلق بالتدابير الخاصة بحملة   

  

 22( في الجريدة الرسمية في 156والمقاالت ذات الصلة من الفصل  2نُشر مرسوم حظر التجول الجزئي )بموجب المادة  

وسيظل ساري  2020مارس  23يوم  00:00ودخل حيز التنفيذ. دخل حظر التجول حيز التنفيذ في الساعة  2020مارس 

.يوًما 14المفعول لمدة   

وقد استثنى مجلس الوزراء من القيود التي تفرضها هذه النشرة القطاعين الخاص والعام وموظفيهم ، خالل ساعات عملهم 

.سمة وضرورية، الذين تعتبر خدماتهم حا  

 2020مارس  8وفي هذا الصدد ، فإن جميع أماكن العمل / الشركات والعاملين في القطاع الخاص الذين سمح لهم منذ 

بالعمل من قبل مجلس الوزراء وفتحوا حتى اليوم ال يخضعون للقيود التي يفرضها حظر التجول. سيستمرون في العمل. 

إعطاء عمالهم إشعاًرا مكتوبًا يوضح مكان العمل الذي يُقصد منهم العمل فيه ،  يُطلب من أرباب العمل في القطاع الخاص

.وألي غرض / مهمة وخالل أي ساعات  

 الشركات التي ستبقى مفتوحة هي ؛

األسواق والصيدليات ومخازن األدوية والمخابز والجزارين والبنوك ومحطات البنزين ومصانع الطحين ومصانع المياه 

وتجهيز الحليب وشركات تعبئة وتوزيع غاز البترول المسال وخدمات األمن الخاصة ومقدمي اإلنترنت ومصانع األلبان 

والمؤسسات التي تقدم خدمات تضمن تدفق الواردات والموردين والشركات الزراعية وتربية الحيوانات وموردي المواد 

ت ومربي الحيوانات والعيادات الخاصة والمعامل الغذائية والمزارعين وأصحاب البيوت الزجاجية وتجار الجملة للخضروا

الخاصة والمستشفيات الخاصة وعمال إنقاذ السيارات ومنافذ اإلعالم الخاصة وخدمات صاالت النوم الجامعية والجامعات 

واالتصاالت ، وعمال الحمضيات ، وعمال التعبئة والتغليف ،  GSM وفرق اإلدارة الطارئة ، ومقدمي خدمات

.الذين يعملون مباشرة مع وزارة المالية وغيرها ، وكذلك األماكن األخرى المسموح لها بالبقاء مفتوحة والمحاسبين  

اإلذن الكتابي / قسائم التوجيه التي تشير إلى أنها تعمل في القطاع العام والقطاعات المرتبطة بالمؤسسات العامة ستعطيها 

.ك البلديات( الذين يطلب منهم العملالوزارة المعنية لموظفي القطاع العام )بما في ذل  

 القطاعات / المؤسسات العامة التي ستظل مفتوحة ؛



وزارة الصحة وموظفو الصحة ، وزارة المالية وموظفوها ، المستشفيات ، الشرطة ، إدارة اإلطفاء ، البلديات ، الدفاع 

سلطة الحليب ، واإلدارات   المحاكم المناوبةالمدني ، مكاتب المقاطعات ، سلطات شرطة المنطقة ، الحراس ، المختار ، 

األساسية للجامعات الحكومية ، وإدارات الوزارات المفتوحة حاليًا ، باإلضافة إلى الموظفين اآلخرين الذين قد يتم 

 استدعاؤهم للعمل في حالة الضرورة الملحة

 ،BRTK  ،TAK  ،TÜK  ،KIBTE 

.يحملوا معهم قسائم اإلذن / التوجيه مع إثبات هويتهميجب على الموظفين من جميع القطاعات أن   

وبصرف النظر عن أولئك الذين غادروا منازلهم / مبانيهم لغرض االستفادة من إحدى الخدمات المستمرة أو لديهم 

أو احتياجات طبية خاصة أو حصلوا على إذن خاص ، يُمنع الخروج ، أو التنزه في الحدائق ، أو التنزه ، أو الشواء ، 

الكباب الحفالت ، وتنظيم التجمعات الترفيهية في مجموعات ، والتجول في مجموعات ، والقيام بالرياضات في الهواء 

.الطلق أو التدريب الرياضي ، وقيادة على مهل في السيارات ، وكذلك أداء أنشطة مماثلة  

ذا القرار مرتكباً لجريمة ويخضع لعقوبة سجن وقد سمح هذا المرسوم لموظفي إنفاذ القانون. ويعتبر من ارتكب مخالفة له

.تصل إلى سنة أو غرامة أو كليهما  

يحتفظ مجلس الوزراء بالحق في إعادة تقييم فتح وإغالق الشركات / المؤسسات على أساس االحتياجات. يمكن فرض 

متر في األسواق والصيدليات  2فة عقوبات على أولئك الذين ال يلتزمون بقواعد األماكن المفتوحة. يجب االلتزام بقاعدة مسا

ومحطات البنزين والجزارين والمخابز وأماكن العمل المماثلة المفتوحة لتقديم السلع والخدمات الحيوية. يجب على أصحاب 

متر ويجب عليهم االلتزام بقواعد النظافة والتطهير عند نقاط الدخول  2األعمال إعادة ترتيب مبانيهم للسماح بتطبيق قاعدة 

الخروج من أماكن عملهم. باإلضافة إلى ذلك ، يجب على أصحاب العمل في القطاع الخاص التأكد من أن موظفيهم و

متر من بعضهم البعض )على سبيل المثال: عمال التعبئة والتغليف الذين يتركون مساحة فارغة  2يحافظون على مسافة 

.ن للعمل في إداراتهم الحيويةبينهم( ويجب عليهم فقط استدعاء العدد الالزم من الموظفي  

سوف يقوم ضباط الشرطة بالتحقق من تصريح العمل / قسائم التوجيه المقدمة إلى العاملين في القطاع الخاص من قبل 

.أرباب العمل مع وثائق الهوية الخاصة بهم  

ساعة القادمة.  48ن الـ يجب إعداد واستكمال جميع قسائم اإلذن / التوجيهات لموظفي القطاعين العام والخاص في غضو

.وقد تم إخطار سلطات الشرطة وتكليفها في هذا الصدد  

إذا لم يكن ضباط الشرطة راضين عن قسائم اإلذن / التوجيه الموجه ، فسيتم توجيه األشخاص المعنيين إلى مكاتب 

.المقاطعات أو مراكز الشرطة ذات الصلة للحصول على إذن  

ستمر في العمل على الرغم من عدم السماح لها صراحة بذلك بموجب قرارات مجلس فيما يتعلق بأماكن العمل التي ت

الوزراء السابقة: يُحظر الذهاب إلى المنازل للتنظيف ، ومع ذلك ، فإن أولئك الذين يقومون برعاية المرضى / كبار السن ، 

ا الغرض ، إذا قرر مسؤولو الشرطة أثناء وكذلك أولئك الذين يعملون إلصالح أعطال المياه والكهرباء سيسمح للعمل. ولهذ

عمليات الفحص أن هذه الخدمات تلبي االحتياجات الحيوية ، فسيكون بإمكانهم منح اإلذن. فيما يتعلق بالخدمات المستمرة / 

.طويلة األجل ، يجب الحصول على إذن من مكاتب المقاطعات أو مراكز الشرطة ذات الصلة  



ورة أعاله ، يجب على أولئك الذين يجب أن يغادروا منازلهم / مبانيهم ألغراض غير بصرف النظر عن األمثلة المذك

تجارية إنسانية أو تتعلق بالصحة أو الذين يحتاجون إلى خدمات عامة أساسية لتحقيق هذه الغاية )مثل إصدار إعالنات 

تي تندرج تحت هذه الفئة هي: تناول رسمية( الحصول على إذن من مكتب المقاطعة المعني أو سلطات الشرطة. الحاالت ال

األدوية والغذاء واإلمدادات وغيرها لألطفال تحت الحجر الصحي والمسنين الذين ال يستطيعون مغادرة منازلهم والمرضى 

.أو المعاقين  

ة يمكن ألوامر المحكمة التي تتطلب من المثول شخصيا في مراكز الشرطة مغادرة منازلهم خالل ساعات محددة. بالنسب

.لزيارات حضانة األطفال ، يكفي تقديم أمر المحكمة ذي الصلة  

فيما يلي أرقام الهاتف التي يجب استخدامها للوصول إلى مكاتب المقاطعات للحصول على قسائم اإلذن. يمكن أيًضا منح 

.قسائم األذونات عبر اإلنترنت أيًضا في شكل قسائم أذونات عبر اإلنترنت  

 

ليفكواسامكتب منطقة نيقوسيا /   

84 71 0548863هاتف:   

 مكتب منطقة فاماغوستا / غازيماوزا

69 07 0533869هاتف:   

 مكتب مقاطعة كيرينيا / جيرني

01 29 0548859هاتف:   

 Morpou / Güzelyurt مكتب منطقة 

56 05 0533871هاتف:   

 مكتب منطقة اسكيله

79 11 0542855هاتف:   

 مكتب منطقة ليفكا / ليفكا

07 02 054250هاتف:   

 مكتب المقاطعة المركزي

45 17 0542853هاتف:   

 


