
 

 

Stay at home – only leave for work, essential shopping, exercise or medical 
appointments. No household mixing indoors or outdoors, unless in your 
support or childcare bubble (if you are legally permitted to form one). 
This is the law. If you break lockdown rules you could be fined by the police. 
 

 
Schools and colleges are closed except for vulnerable pupils and children 
of critical workers.  All other children will learn remotely. 
Higher education provision is online, with some course exceptions. 
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Hospitality, e.g. pubs and restaurants are closed, but takeaway food is permitted. 
Non-essential shops, leisure and entertainment venues are closed.  
Essential shops, e.g. supermarkets, food shops and pharmacies can open. 
Banks, post offices, places of worship, petrol stations, laundrettes and vets are 
open.  

 

 

Exercise is allowed outdoors once a day, in your local area.   
You can exercise on your own, with your household, support bubble, or 
with one other person. 
 

Get tested if you have symptoms: a high temperature; a new continuous 
cough; a loss of, or change to, your sense of smell and taste.  
If you or anyone you have been in close contact with has symptoms, follow 
the guidance on self-isolation.  

You must only travel for work, education, medical treatment, or caring 
responsibilities.  
If you must travel, stay local and reduce the number of journeys. 
You must not leave your local area or stay overnight away from home. 

 قواعد اإلغالق التام
 19-ديڤوساعد في إيقاف انتشار فيروس ك

ادر المنزل إال للعمل أو لشراء الضروريات أو للتريض أو لموعد طبي.  اجتماعات العائالت تغ ال – إلزم المنزل

مع دائرة الدعم أو دائرة رعاية األطفال الخاصتين بك )إذا كنت مخوال  إالسواء في الخارج أو في الداخل ممنوعة 

 قانونيا لتشكيل إحدى هذه الدوائر(.

 د اإلغالق التام فأنت تعرض نفسك لغرامة توقعها عليك الشرطة. هذا هو القانون.  إذا لم تمتثل لقواع
 

على جميع الطلبة فيما المدارس والمعاهد مغلقة إال للطلبة الضعفاء وأطفال العاملين بوظائف أساسية.  يجب 

 عدا ذلك أن يقوموا بالتعلم عن بعد.

 التعليم العالي سيتم عن طريق اإلنترنت مع بعض االستثناءات لمواد معينة.

( مسموح takeawayولكن البيع عن طريق االستالم للمغادرة ) مغلقة أماكن الضيافة مثل الحانات والمطاعم

 .مغلقةالتسلية والترفيه  به.  المحال التجارية غير األساسية وأماكن

 .تفتحالمحالت التجارية األساسية مثل السوبر ماركت ومحال الطعام والصيدليات يمكنها أن 

 .مفتوحونالبنوك ومكاتب البريد وأماكن العبادة ومحطات الوقود والمغسالت واألطباء البيطريون 

 مسموح بممارسة الرياضة في الهواء الطلق مرة واحدة في اليوم في منطقتك المحلية.

 يمكنك ممارسة الرياضة وحدك أو مع أفراد أسرتك أو دائرة الدعم الخاصة بك أو مع شخص واحد آخر.

الحرارة ، أو كحة جديدة ومستمرة ، أو اختفاء درجة مثل: ارتفاع  قم بعمل االختبار إذا ظهرت لديك أعراض 

 أو تغير حاستي الشم والتذوق لديك.

من هذه األعراض فعليك اتباع إرشادات إذا كانت لديك أو لدى أي من األشخاص الذين خالطهم عن قرب أي 

 العزل الذاتي.
 

 

 يتعين عليك عدم السفر إال للعمل أو التعليم أو العالج الطبي أو لواجب رعاية أحد األشخاص.

 إذا وجب عليك السفر فيتعين عليك البقاء في داخل منطقتك المحلية واإلقالل من عدد الرحالت.

 يجب عليك عدم مغادرة منطقتك المحلية أو قضاء الليل خارج منزلك. 
 

19-يدڤاجعل من نفسك مروجا للرسائل الخاصة بكو   
 

Arabic 


