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 .مانويل بينيدا كوينكا ، عمدة هون. مجلس مدينة رافال (أليكانتي)

 :هل تعرف

COVID-19 إن مجلس مدينة رافال ، الذي يواجه تطور الوضع الوبائي الناجم عن انتشار فيروس ريد نقل رسالة الهدوء والثقة في ، ي 
 .اإلجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية في بلدنا

كالة األمن والمحلية ، بطريقة تكميلية ووقائية ، نقل المعلومات بوضوح وحديثة عن الوضع ، باتباع توصيات تعتزم الحكومة 
 . .والطوارئ ، ووزارة الصحة ، ووزارة الصحة واالستهالك

"التوصيات: أسئلة وأجوبةة أوالً ، من الضروري اتباع تدابير الحماية الذاتية الوقائية المشار إليها في الحملة اإلعالمية لوزارة الصح  

COVID-19". 

نصح بالبقاء ألطول اذكر أنه من الضروري أيًضا أن نتجنب جميعًا الزحام واألنشطة ، وكذلك التنقل ، للتخفيف من انتشار المرض. ي
 .فترة ممكنة في منازلنا ، سواء كبار السن أو األطفال

 :ونتيجة لذلك ، سيتم اعتماد التدابير التالية

تم تعليق أنشطة ما بعد يمارس ستغلق المراكز التعليمية.  16جرد معرفة تعليق النشاط التدريسي اعتباراً من يوم االثنين الموافق بم .1
 .المدرسة من يوم االثنين

هامارس ، وبالتالي سيتم تعليق جميع األنشطة المنفذة في 13سيتم إغالق المباني البلدية التالية يوم الجمعة  .2 : 

ة المعرضأ. قاع  

 ب. مكتبة البلدية

 ج. متحف إثنولوجي

 د. مركز تدريب الشباب

 "ه. قاعة "الفن الموسيقي

 و. منزل المتقاعدين

 "ز. جناح "أنطونيو غارسيا ، إل كريستو

 "ح. ملعب كرة القدم البلدي "خواكين باستور

 ط. مالعب فرونتينيس ، المجذاف والتنس في المركز الرياضي البلدي

مارس 13مع قيود على االستخدام حتى يوم الجمعة  األماكن .3 . 

مستخدم بحد أقصى 2أ. غرفة انتظار قسم الخدمات االجتماعية ، سيتم قبول  . 

مستخدمين كحد أقصى 4ب. غرفة االنتظار للخدمات اإلدارية في دار البلدية ، سيتم قبول  . 

تزه الزيتون. يحظر استخدامهج. مالعب رياضية خارجية تقع في المركز الرياضي البلدي وفي من . 

في المركز الرياضي البلدي. يحظر استخدامه 8د. يقع ملعب كرة القدم  . 

مارس 26مارس والخميس  18تم تعليق السوق األسبوعي ليوم األربعاء  .4 . 

 ، ونطلب . من السكان فهم ومسؤولية ومتابعة التوصيات التي تقدمها وسائل اإلعالم الرسمية

تدابير الوقاية المشار إليها على أساس الوضع الوبائي بواسطةيضطر مجلس مدينة رافال إلى وضع   COVID-19  

و 966752267رقم الهاتف   WhatsApp 696719378 البلدي متاحان للمواطنين 

هاتف: ى التذكر أنه في وجود األعراض (الحمى والسعال والشعور بضيق التنفس) ، ابق في المنزل واتصل بالخدمات الصحية عل
نين. باإلضافة إلى ذلك ، مّكنت الوزارة االختبار الذاتي وفًقا لمعايير وزارة الصحة لتوجيه المواط900.300.555 . 

http://coronavirusautotest.san.gva.es/autotest_es.html 

 .اعتماًدا على تطور الوضع في البلدية ، يمكن اعتماد تدابير إضافية

 .موقع إلكتروني


