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جدول بتعديل قرارالنائب العام رقم ( )38لسنة2020
بشأن تطبيق الئحة ضبط املخالفات والجزاءات اإلدارية للحد من إنتشار فيروس كورونا (كوفيد  )19نوفمبر2020
رقم البند

()1

املخالفة
خمالفة قرار االستشفاء اإللزامي إلخضاع املصابني

▪ مخالفة قرار االسـشفـفاا اإللمامإل إلاعـامل امليـافي ال الة ر عـاش م اوـرة بو متاععة العرر املمرر لاش راش ما ار ش
فعرورة ذلك.
(ويجوز للمختيي االستعانة فالسل ة العامة لتنفيذ ذا المرار).

( )2

خمالفات عدم االلتزام بتعليمات احلجر الصحي املنزيل وفى املنشآت اخلاصة باحلجر

1/2

ً
▪ عدم اإللتزام فتعليمات الحجر املنزلل و ما لدليل الحجر املنزلل وإعادة الفحص س ــب اإلارااات ال ،ــايةت بو االمتنامل
عن تنفيذ ا.

2/2

الغرامة املقررة

▪ عدم اإللتزام فتعليمات الحجر ال املنفـ ـ ـ ــجة اللاجـ ـ ـ ــة فمجاه الحجر الي ـ ـ ـ ـ ل وال تحدد ا الجاات ا لتيـ ـ ـ ــة وإعادة
الفحص سب اإلارااات ال،ايةت بو اإلمتنامل عن تنفيذ ا.

 50000درهم

 50000درهم
 50000درهم

1
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3/2
مضافة

( 2مكرر)
مستبدلة

 2مكرر1/

▪ التحايل فجي جورة من اليور عغرض التهرب بو عدم اللعومل إلارااات وتعليمات الحجر الي ل ال تحدد ا الجاات
ا لتية ويفمل ذلك:
 -1الغش بو مع اا فيانات كاذفة.
ً
 -2امتنامل المادم من اارر الدولة عن اإل ياح عن قدومه من السفر بو عدم اعوعه إلارااات الحجر الي ل و ما
ملا تحدده الجاات ا لتية فإمارات الدولة.
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 20000درهم
مع ماعامل ا لالف
ملدة الحجر الي ل بو
استكمالاا بو معادة
الفحص وتحميله
النفمات

خمالفة إجراءات العزل أو احلجر املنزيل بنظام التتبع اإللكرتوني بارتكاب أي من األفعال اآلتية

 10000درهم
▪ (ب) االمتنامل عن تثبيت بو تس ــجيل الت يك الذكإلت بو مل الوس ــيلة اإللكت ونية اللاجـ ـة فتش ع االت العمه بو الحجر
مع تحميل ا لالف
الي ل بو الشسبب ال مدانها بو متر اا بو تع يل الف كة بو االتياه.
فميمة الوسيلة
االلكت ونية اه مد ا
بو تلفاا.
▪ (ب) تسبب امل الوسيلة االلكت ونية ال مد بو مترف بي من مستلمماتها املسلمة مليه.

 1000درهم
مع تحميل ا لالف
فميمة املستلممات
املفمودة بو املتلفة

2
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 2مكرر2/

▪ مات اق بنظمة الت يمات بو الوسـ ـ ــائل االلكت ونية الذةية اللاجـ ـ ــة فتش ع االت العمه بو الحجر الي ـ ـ ـ ل بو تدمي بو
ذف بو مترف بو تغيي الب نامج بو النظام بو املوقع اإللكت ونإل بو الايـ ـ ـ ــوه ع ال يانات بو املعلومات اللاج ـ ـ ـ ــة ها

 20000درهم
مع تحميل ا لالف
فميمة االضرار.

▪ االمتنامل دو عذر مم وه عن مفرغ مرةم االتي ــاه املعحا فحاالت الفمد بو التلف بو االع اه ال الوس ــيلة اإللكت ونية بو
الف كة اره  24ساعة من وقت مد االتياه فاللاضع للعمه بو الحجر الي ل.

 10000درهم

فدو واه ك بو الفرومل ال بي من تلك األ عاه.

 2مكرر3 /

()3
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خمالفة عدم التقيد بضوابط فتح وإغالق املنشآت وإيقاف الرحالت البحرية السياحية

▪ مخالفة التعليمات اللاجة فاستمرار الك بو بوقات تح بي مؤسسة تعليمية بو دار من دور السينما والرياضة واملرهل
بو املراةم التجارية ومراةم الشسـ ـ ـ ــوق بو األسـ ـ ـ ــواق املفتو ة بو ا ااه التجارية ف ا ة بنواعاا واو ـ ـ ـ ـ الاا بو الادائك بو
املنتز ات بو املماهل بو امل اعش بو الفـ ـ ـ ــوا ا بو مراةم التدريب الريا ـ ـ ـ ـ وامل سـ ـ ـ ــافح العامة ومسـ ـ ـ ــافح الفنادق بو ما ال
كماات بو استم اه زائرين ال بي منها فا لالفة للتعليمات والعوافط ا اددة ف ل ممارة من ممارات الدولة.

1/3
مستبدلة
▪ تس ــري ب ام الفمرة الس ــافمة ع املنف ــات واألرا ـ ـ اه تغيي نف ــا اا ال اي الغرض ا لي ــص لاات ودو اإلاره
فجي عموبة بو تدفي منيوص عليه ال قواني بو قرارات بارى.

 50000درهم
للمراكزالتجارية
 30000درهم
لغيرها من املنشآت
تفرض الغرامة على
الشخص االعتباري أو
املسئول عن اإلدارة إذا
كانت املنشأة فردية.
مع الغلق اإلداري مدة ال
تزيد عن شهر.

3
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▪ عدم االلتزام فوضـ ـ ـ ــع ال امي ات الارارية بو اتخاذ بي من اإلارااات بو التدافي اال ت ازية بو العـ ـ ـ ــوافط اللاج ـ ـ ـ ــة ال
تمرر ا الجاات ا لتية ف ل ممارة من ممارات الدولة عند تح بي من املنفات املذكورة فال ند السافك.

 20000درهم
تفرض الغرامة ع
الشلص االعت اري بو
املسئوه عن اإلدارة مذا
كانت املنفجة ردية.

▪ عدم االلتزام فإيماف اميع الر رت ال حرية السـ ـ ـ ــيا ية ً
مؤقتا بو تنظيش اوقاتهات او مخالفة اإلارااات بو التدافي ال
ً
تمرر ا الجاات ا لتية فإعادة استئنا اات وذلك و ما للعوافط ا اددة ف ل ممارة من ممارات الدولة.

 10000درهم

2/3

3/3

4/3
مضافة

( )4
مستبدلة
1/4
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▪ عدم التزام ج ــا ب املنف ــجة بو المائش ع مدارة الف ــرةة فاإلفرغ عن مج ــافة ب د العاملي لديه ففي و كو يد  19راش
علمه فذلك بو عدم ملتزامه فالمرارات اليادرة من الجاات ا لتية عفج تنظيش بماةن الحجر ال املنفات اللاجة.

 10000درهم
عن كل مخالفة
مع تحميل ا لالف
نفمات عرر امليافي
لديه

خمالفة منع أو تقييد التجمعات أو االجتماعات أو إقامة االحتفاالت

▪ مخالفة المرارات بو التعليمات ال تي ــدر ا الجاات ا لتي ــة ف ل ممارة من ممارات الدولة واللاج ــة فمنع بو تمييد بو  10000دره ممم مل ــن قـ ــام
وض ـ ــع ض ـ ــوافط للتجمعات بو االاتماعات داال املنازهت بو االس ـ ــت ا ات بو املمارمل اللاج ـ ــة بو العمب بو الف ـ ــال هات بو فـ ــالـ ــدعــوة بو الـتـنـظـيــشت
 5000درهم ممم ل ـ ـ ـ ــل مـ ــن
املرة ات ال حرية بو اي ا بو املنا ك املفتو ة داال منا ك ا جمعات السكنية بو نحو ا.
وارك( .ال ند)1
4
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 50000درهم
▪ مخالفة المرارات بو التعليمات ال تي ـ ـ ــدر ا الجاات ا لتي ـ ـ ــة ف ل ممارة من ممارات الدولة واللاج ـ ـ ــة فالتجمعات ال ملن قام فالدعوة بو
التنظيشت
املناس ات االاتماعية (مناس ات األ راحت والعماات والافرتت والندواتت بو نحو ا).
 15000درهم
ل ل من وارك( .ال ند)2
 20000درهم
▪ مخالفة مقامة مجموعة من األشلاص ال عمار بو و دة سكنية وا دة فما ال يشناسب مع مسا تها بو مس ا العماه ال
األمــاةن اي املسـ ـ ـ ــموح او اي املراص هــا من الجاــات املعنيــة فمــا يخــل فــالتــدافي اال ت ازيــة والتعليمــات بو العـ ـ ـ ــوافط تفرض الغرامة ع مالك
اليـ ـ ـ ــادرة من الجاات ا لتيـ ـ ـ ــة ال كل ممارة من ممارات الدولةت ودو االاره فجي عموبة بو تدفي منيـ ـ ـ ــوص عليه ال العمار بو املسئوه عن
قواني بو قرارات بارى.
مدارته سواا كا شلص
يعل بو اعت اري.

( )5
مستبدلة

خمالفة التدابري الوقائية جتاه القادمني للدولة

▪ مخالفة التدافي اليـ ـ ــادرة من وزارة ال،ـ ـ ــاة ووقاية ا جتمع بو الجاات ال،ـ ـ ــاية ا لتيـ ـ ــة بو الجاات املعنية فإمارات
الدولة ا لتلفة تجاه المادمي للدولة من اللارر.

( )6
1/6
مستبدلة

خمالفة االمتناع عن اختاذ اإلجراءات الصحية املناسبة للوقاية من فريوس كورونا

▪ اإلمتنامل عن اتخاذ اإلارااات ال،ــاية املناس ـ ة فخيــوص األســواق املســتغناة من الغلك املؤقت وال تفرضــاا كل ممارة
من ممارات الدولة.

 5000درهم

 3000درهم
تفرض الغرامة ع
الشلص االعت اري بو
5
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املسئوه عن اإلدارة مذا
كانت املنفجة ردية.

2/6
3/6

4/6
مستبدلة

5/6
مضاف الى
الغرامة

▪ االمتنــامل عن تنفيــذ بمر مزالــة بي فنــاا مؤقــت بو مترف بمتعــة بو مرعه بو اي ــات والثــافــت تلوتهــا بو ا تمــاه تلوتهــا فــجي
عامل ممرض دو مم ا ت اي ا فال رق املت عة.

 3000درهم

 20000درهم
▪ مخالفة عدم ملتزام ا لتب ات ال،اية املعتمدة فإاراا الربط الفوري ل يانات اللاضعي الات ارات الفحص مع
ً
للمسئوه عن مدارة
الجاات ذات اليلة و ما لتعليمات الجاات ال،اية ا لتية ف ل ممارة من ممارات الدولة.
ا لتب
 5000درهم
▪ مخالفة التعليمات الي ـ ـ ـ ــادرة من الجاات املعنية ف ل ممارة من ممارات الدولة واللاج ـ ـ ـ ــة عفـ ـ ـ ــروع التنظيف وتعميش
تفرض الغرامة ع
املعـدات واألاامة واالالت دااـل املنف ـ ـ ـ ــاتت بو املعـدات واألدوات املرمس ـ ـ ـ ــة للغـذاات ودو االاره فـجي عموبـة بو تـدفي
الشلص االعت اري بو
منيوص عليه ال قواني بو قرارات بارى.
املسئوه عن اإلدارة مذا
كانت املنفجة ردية.
 1000درهم
▪ مخــالفــة التعليمــات بو اإلارااات الي ـ ـ ـ ــادرة من الجاــات املعنيــة ف ــل ممــارة من ممــارات الــدولــة .واملتعلمــة فــاملمــارس ـ ـ ـ ــات
تفرض الغرامة ع
ال،اية والنظا ة الشليية للعاملي داال املنفات بو بماةن السكن املفت ك للفئات العمالية.
الشلص االعت اري بو
املسئوه عن اإلدارة مذا
كانت املنفجة ردية.
 500در ش للعامل
ا لالف.
6
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▪ مخالفة التعليمات اليـ ـ ـ ــادرة من الجاات املعنية ف ل ممارة من ممارات الدولة واللاجـ ـ ـ ــة فاسـ ـ ـ ــتخدام املواد الكيميائية
(مواد التنظيف والتعميش والت اي وامل يدات) بو نوعية املواد املستخدمة.

 1000درهم

7/6

▪ مخالفة التعليمات ال ،ـ ــاية بو الوقائية الي ـ ــادرة من الجاات املعنية ف ل ممارة من ممارات الدولة واللاج ـ ــة ععرض بو
نمل بو تخمين املواد الغذائية بو ال،اية بو ال ي رية بو الدوائية بو مواد التجميل بو امل يدات بو اي ا.

 1000درهم

8/6

▪ مخالفة بي من المرارات بو التعليمات الي ـ ــادرة من الجاات املعنية ف ل ممارة من ممارات الدولة فالافاظ ع ال ،ـ ــاة
والسرمة والوقاية من انشفار االمراض السارية.

 2000درهم

( )7

خمالفة عدم إختاذ اإلجراءات االحرتازية لطاقم سفن املأوى

▪ االمتنامل عن متخاذ اإلارااات اال ت ازية ل اقش سفن املجوى من قائد السفينة بو الوةيل املرحل فحسب األ واه.

( )9

خمالفة قواعد دفن او نقل جثة املتوفني باملرض الساري

()10

خمالفة جتاوز عدد الركاب املسموح به يف املركبة الواحدة

▪ مخالفة ا ام الرئحة التنفيذية لمانو م ا حة االمراض السارية عفج د ن او نمل اثة بي شلص متوا فج د
األمراض السارية.

 10000درهم

 5000درهم

7
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1/10
مستبدلة

2/10

()11

▪ تجاوز عدد الركاب املسموح فه ال املرة ة الوا دة ألةث من ثرثة اشلاص( .قائد املرة ة وراة ا )
ويسشثحا من ذلك:
 -1ب راد االسرة الوا دة وعماه اللدمة املساعدة لديها.
 -2األقارب ا الدراة الثانية.
ً
▪ اسـ ـ ـ ــتخدام املرة ات ال نمل ال ع ـ ـ ـ ــافع بو األوـ ـ ـ ــياا بو اي ا ار ا للغرض املراص فه وبا لالفة لتعليمات ال،ـ ـ ـ ــاة
والسرمة.
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 3000درهم
لمائد املرة ة.

 5000درهم
لمائد املرة ة
مع حجم املرة ة ملدة ال
تميد ع وار

خمالفات عدم ارتداء الكمامات أو عدم مراعاة مسافات التباعد.

▪ مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية او اللثام في األحوال اآلتية:

1/11

ب  -عند ارتياد األماةن العامة املغلمة بو مراةم الشسوقت وا وسائل النمل العام.

 3000درهم

ً
ب  -عند التجوه سي ا بو الت ال ال االماةن العامة املفتو ة ذات الكثا ة بو املمد مة.

 3000درهم

مستبدلة

ر  -ال وسائل النمل اللاص ويسشثحا من ذلك:
 -1مذا كا يستمل املرة ة قائد ا مط.
 -2ب راد االسرة الوا دة وعماه اللدمة املساعدة لديها.
 -3األقارب ا الدراة الثانية.

 3000درهم

8
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د  -ال بماةن العملت وال بماةن السكن املفت ك للفئات العمالية.

2/11
مستبدلة

3/11
استبدال قيمة
الغرامة
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 5000درهم
للمسئوه عن الفرةة
بو املنفجة.
 500درهم للمستخدم
بو العامل.
 3000درهم

▪ عدم مراعاة مسا ة الت اعد الجسدي في األشلاص وال تحدد ا الجاات ا لتية.
 10000درهم للمرةم
التجاري
 5000درهم لغي ا من
املنفات
▪ مخالفة عدم متخاذ اإلارااات الرزمة ملراعاة مسـ ـ ــا ة الت اعد بو السـ ـ ــماح فاالةتظاظ واإلزد ام داال املراةم التجارية وتفرض الغرامة ع
ومراةم الشسـ ـ ـ ــوق بو ا اــاه التجــاريــة ف ــا ــة بنواعاــا واو ـ ـ ـ ـ ــالاــا بو املمــاهل بو امل ــاعش بو الفـ ـ ـ ــوا ا بو مراةم التــدريــب الشلص اإلعت اري بو
املسئوه عن اإلدارة مذا
الريا واملسافح العامة ومسافح الفنادق بو ما ال كماا.
كانت املنفجة ردية.
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▪ مخالفة االو ــت ا ات الوقائية بو ض ــوافط الاد األقا ـ ا لصش ــلاص ال تي ــدر ا الجاات املعنية ف ل ممارة من ممارات
الدولة عند ممارســة األنفـ ة الرياضــية بو الت هية ال االماةن املفتو ة بو الفــوا ا اللاجــة فالفنادقت وعند التنزه بو
التجمع ال املتنز ات بو الادائك العامة.

▪ مخالفة عدم االلتزام فمعده اإلوغاه داال املنفجة بو الفرةة فالنس ة لعدد العاملي داال املنفجة بو الفرةة.
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 3000درهم
وتفرض الغرامة ع
ا لالف إذا تعلمت
ا لالفة فمنفجة
تفرض ع الشلص
االعت اري بو املسئوه
عن اإلدارة مذا كانت
املنفجة ردية.
 3000درهم
وت ـف ــرض ال ـغ ـرامـ ــة ع ـ ـ
الشـ ـ ـ ــلص االعت ــاري بو
املس ـ ـ ــئوه عن اإلدارة مذا
كانت املنفجة ردية.

خمالفة عدم تعقيم وسائل النقل

 5000درهم
▪ عدم اتخاذ مارااات التعميش لوسائل النمل العام واللاجة (األارة)

وتفرض الغرامة على
الشخص االعتباري أو
املسئول عن اإلدارة إذا كانت
املنشأة فردية.
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خمالفة الرتدد على املنشآت الصحية يف غري األحوال املقررة

▪ مرااعة بو الت دد ع املنفات ال،اية ال اي األ واه املمررة من وزارة ال،اة ووقاية ا جتمع بوا اي
العرورة.

()14
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االت

 1000درهم

رفض إجراء الفحص الطبي أو إساءة استعمال احلق يف الفحص

▪ مخالفة ر ض بو االمتنامل عن ماراا الفحص ال ب عند ال لب من الجاات ا لتية.

 5000درهم

▪ مخالفة معادة الفحص ا لتب ي لفي و كورونا لدى ا لتب ات ال،اية املعتمدة اره بس وعي دو ممتض ا.

 1000درهم

خمالفة اخلروج يف أوقات احلظر املعلن

 3000درهم
▪ مخالفة و ـ ــروع التنمل ال بوقات الاظر املعلن عنها من الجاات ا لتي ـ ــة ويس ـ ــشثحا من ذلك ئات الم اعات الايوية
وتعد ال وادر ال ية
ال ييدر قرار فاستغنائها من الاظر.
والفنية واإلدارية
العاملي ف ا ة املنفات
11
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ال،اية الا ومية
واللاجة من ئات
الم اعات الايوية
املستغناة.
 5000درهم
▪ مخالفة اس ــتخدام وس ــائل النمل ف ا ة بنواعاا ال نمل األش ــلاص فا لالفة لف ــروع النمل بو بوقات التنمل املعلن عنها
قائد املرة ة
من الجاات ا لتية.
مع حجم املرة ة مدة ال
تميد عن وار
خمالفة حظر نقل الفئات العمالية بني أمارات الدولة أو عدم مراعاة اإلجراءات االحرتازية عند النقل.

▪ مخالفة ظر نمل الفئات العمالية في ممارات الدولة فجي وسيلة يما عدا الفئات ال ييدر قرار فاستغنائها.

1/16
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 10000درهم
 للمسئوه عن الفرةةبو املنفجة
 قائد املرة ة مذا كانتاملرة ة ااجة.
مع حجم املرة ة ملدة ال
تميد عن وار.
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 5000درهم
▪ عـدم مراعـاة اإلارااات اال ت ازيـة عنـد نمـل الفئـات العمـاليـة املسـ ـ ـ ــتغنـاة في ممـارات الـدولـة بو عنـد نمـل بي من الفئـات
العمالية في منا ك ومد اإلمارة الوا دة وال تفرضاا كل ممارة من ممارات الدولة من يث:
ل ل مخالفة للمسئوه
عن الفرةة او املنفجة.
• مخالفة السعة االسشيعافية (نيف السعة – نيف عدد املماعد) عند استخدام وسيلة النمل.

2/16
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 5000درهم
ل ل مخالفة للمسئوه
• مخالفة عدم ارتداا الكمامات بو عدم االلتزام فت ك مسـ ـ ــا ة بما فنحو مت ين عند اليـ ـ ــعود بو النزوه من وسـ ـ ــيلة عن الفرةة او املنفجة
النمل.
 500درهم للعامل

خمالفات التدريس اخلاص (الدروس اخلصوصية)
 30000درهم
للقائم بتقديمها أو
▪ مماولة نفـ ــاع التدريه اللاص (الدرو الليـ ــوجـ ــية) فتمديماا عن ريك االتيـ ــاه امل اوـ ــر (اللماا الشـ ــلا ـ ـ ) ال تنظيمها أو التوسط فيها.
 20000درهم
األماةن العامة بو اللاج ـ ــة بو الميارات املنزلية فممافل بو فدو ممافلت لجميع املرا ل التعليميةت بو الس ـ ــماح فتمديماا
للمسئول عن االماكن
بو تنظيماا بو التوسط ها.
الخاصة الذي سمح
بتقديمها أو تنظيمها.
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خمالفة محاية البيانات الشخصية للمصابني بفريوس كورونا واخلاضعني للعالج أو للفحص

▪ مخالفة امع بو نســأ بو مذاعة بو م فــاا بو نفــر بو نمل بو تداوه ال يانات بو املعلومات ال،ــاية اللاجــة فامليــافي بو
اللاض ــعي للعرر بو الفحص لدى الجاات ال ،ــايةت بو ملغاا بو ذف بو مترف بو تغيي بو تدمي بيا من تلك ال يانات
بو املعلومات.

 20000درهم

▪ عدم االلتزام فمعايي بمن املعلومات املعتمدة ال املنفات ال،اية الا ومية بو اللاجةت بو االاره ها.

 5000درهم

▪ تغيي بو تعديل بو منف ــاا فيانات بو معلومات ال رس ــائل بو تمارير بو نتائج تتعلك ففحص ي و كو يد  19املنس ــوبة ال
الجاات ال،ـ ــاية العامة بو اللاجـ ــة املراص لاات بو اسـ ــتعماه بي منها فميـ ــد التحايل ع قرارات الاظر بو التدافي
والتعليمات املعموه ها ف ل ممارة من ممارات الدولة.

 10000درهم
وتعاعف الغرامة ال
الة تكرار ا لالفة

خمالفات عدم االمتثال ألوامر مأموري الضبط القضائي او اهلروب عند االستيقاف أو التسلل بغرض التهرب من اإلجراءات
والتدابري الوقائية.

▪ الاروب بو عدم االمتثاه بو الوقوف دو عذر مم وه ملجمور الع ط المعافإل ا لتص بو معاونيه عند االسشيماف
للتجةد من مراعاة اإلارااات اال ت ازية والتدافي بو عند ض ط بي من ا لالفات املنيوص عل ها ال ذا المرار.

 10000درهم
حجم املرة ة
املستخدمة ملدة ال تميد
ع وار
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 5000درهم
للمخالف
 10000درهم
ل ل قائد وسيلة من
▪ الشسـ ـ ـ ــلل بو الداوه ف ريمة اي مفـ ـ ـ ــروعة ال املنا ك ال تفرض عل ها الجاات ا لتيـ ـ ـ ــة ال ممارة من ممارات الدولة وسائل النمل ساعد ع
ارت اب ا لالفة وكل من
ضوافط معينة لداولاا بو العودة ال ها وذلك عغرض التهرب من اإلارااات والتدافي الوقائية.
توسط ها.
مع حجم املرة ة
املستخدمة ملدة ال تميد
ع وار.
خمالفة تعليمات الدخول املؤقت بوسائل النقل ألغراض جتارية

ً
▪ مخالفة تعليمات الجاات ا لتيـ ـ ــة لصشـ ـ ــلاص امليـ ـ ــرح لاش فداوه الدولة مؤقتا فوسـ ـ ــائل النمل ألاراض تجاريةت بو
االمتنامل عن املغادرة اره املدة ا اددة دو عذر مم وه.

درهم 5000
ألي من املخالفتين
مع حجزاملركبة املستخدمة
في ارتكاب املخالفة ملدة ال
تجاوزشهر.
وتضاعف الغرامة في حالة
تكراراملخالفة.
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خمالفة نشر أو إذاعة أخبار أو معلومات او اشاعات مضللة عن اإلجراءات أو التدابري االحرتازية

▪ نفـ ـ ـ ــر بو مذاعــة با ــار بو معلومــات بو مو ـ ـ ـ ــاعــات معـ ـ ـ ــللــة عن اإلارااات بو التــدافي اال ت ازيــة ال تتخــذ ــا الجاــات
ا لتي ـ ـ ـ ــةت بو التحريض ع عدم االنمياد لاا بو ما من و ـ ـ ـ ــجنه السـ ـ ـ ــلرية منهات بو نفـ ـ ـ ــر بو مذاعة با ار بو معلومات
صايحة عن تلك اإلارااات بو التدافي لش تيرح ها الجاات ا لتية.

 20000درهم.
وتضاعف في حال تكرار
املخالفة
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❖ مالحظات:
ً
أوال :يجوزإزالة الكمامات في األحوال اآلتية :
 -1أثناء تناول الطعام أو الشراب في املطاعم واملقاهي وما في حكمها.
 -2تو افرإحدى حاالت االمراض الصدرية والتنفسية الثابتة بموجب تقريرطبي.
 -3عند ممارسة الرياضة بصورة منفردة.
 -4عند العمل داخل املكاتب بصورة منفردة.
 -5عند الخضوع للكشف الطبي الذي يتطلب إزالة الكمامات .
 -6ألصحاب الهمم ممن يعانون اإلعاقة الشديدة.
ً
ثممانيمما :تفرض الغرامممة املنص م م م ممو عليهمما بممالبنود ( 12 ،)5/11( ،)4/11( ،)3/11( ،)5/6( ،)4/6( ،)1/6( ،)2/3( ،)1/3على الش م م م ممخص اإلعتبمماري أو
املسئول عن اإلدارة إذا كانت املنشأة فردية.
ً
ثالثا :يتعين أن ال تزيد مدة حجزاملركبات في أي من املخالفات املنصم م ممو عليها في هذا القرارعن مدة شم م ممهر ،وحسم م مممح باسم م ممتبدال ال جز للمركبات
بمبلغ مالي قدره مائة درهم عن كل يوم ،مع تسليم املركبات امل جوزة بعد اتخاذ إجراءات تعقيمها على نفقة املخالف.
األصل موقع من
املستشار د .محـــد ســـيف الشامسي
النائب العام للدولة
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