
قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد 

نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

ً

وبدًءا من يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020 في تمام الساعة السابعة مساًء
حتى يوم الخميس الموافق 7 مايو 2020   االستمرار في:

إغالق دور السينما وكل صاالت العرض التابعة لها، المراكز الرياضية الخاصة وصاالت التربية البدنية الخاصة وبرك 
السباحة الخاصة واأللعاب الترفيهية الخاصة، مقاهي الشيشة واقتصار أنشطتها على تقديم األطعمة فقط من خالل 

الطلبات الخارجية والتوصيل، والصالونات.

داعين المولى عز وجل أن يبلغنا صيام شهر رمضان المبارك، ومملكة البحرين تنعم 
باألمن واألمان وكافة المواطنين والمقيمين بكامل الصحة والعافية

اختصار تجمعات اإلفطار على التجمعات العائلية الصغيرة

االلتزام
بعدم إقامة:

موائد إفطار الصائم في األماكن العامةالمجالس الرمضانيةالغبقات الرمضانية

تجمعات الوداع

استبدال أكشاك زكاة الفطر وتوزيعاتها بالمنصات عدم توزيع إفطار الصائم في الطرقاتالحرص على:
والتطبيقات اإللكترونية 

تجمعات القرقاعون

االســـتمرار في فتح:   الهايبر ماركت، الســـوبر ماركت، البرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألســـماك واللحوم 
الطازجة | المخابز اليدوية واآللية | محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي | المستشفيات والعيادات والصيدليات 
ومحال النظارات | البنوك والمصارف ومحال الصرافة | المصانع | المكاتب اإلدارية للمؤسسات والشركات، والتي ال يتصل 
نشـــاطها بشكل مباشر مع الزبائن | المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها | ورش وكراجات تصليح وصيانة 

المركبات ومحال قطع الغيار | قطاع اإلنشاءات والصيانة.

كما تقرر ما يلي:

اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم األطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل.

وقف بعض اإلجراءات والخدمات الصحية غير الطارئة بالمؤسسات الصحية الخاصة.

تخصيص أول ساعة من فتح محالت األغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط لتقليل المخالطة.

منع التجمعات ألكثر من 5 أشخاص في األماكن العامة واستمرار االلتزام بالبقاء في المنزل بقدر المستطاع والخروج 
للضرورة فقط.

إلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء األقنعة وكمامات الوجه في األماكن العامة.

اقتصار أنشطة المحال التجارية والصناعية التي تقدم سلع أو خدمات مباشرة للزبائن على عمليات البيع بالطرق 
اإللكترونية ومن خالل خدمة توصيل البضائع مع إغالق هذه المجاالت خالل هذه الفترة.

السماح لمراكز الخدمات الخاصة بشركات االتصاالت بتقديم خدمات الزبائن بشكل مباشر للضرورات القصوى مع األخذ 
بتدابير التباعد االجتماعي.

مـــن أجل الحفـــاظ على صحة وســـالمة الجميع خالل شـــهر رمضـــان وبناًء على 
توصيـــات الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي لفيروس كورونـــا (COVID-19)، تم 

التأكيد على ضرورة االلتزام بعدد من التدابير االحترازية المتمثلة في:


