
 

OFFICIAL 

 

 

 

 2021تموز / یولیو  12التاریخ: 

                                                                     

  Dear All,          
   اعزائي جمیعا 

The Prime Minister, Boris Johnson has announced today that the government will be lifting the 
remaining COVID-19 legal restrictions in England from Monday 19 July 2021 onwards.  The 
balance is to move away from legal restrictions towards individuals taking personal responsibility 
for their and other people’s safety.  The government is of the view that it is the right time to make 
this change, now that most of the adult population have had at least their first dose of the 
COVID-19 vaccine. 

 

في إنكلترا اعتباًرا من یوم  COVID-19القیود القانونیة لـ  ما تبقى من بوریس جونسون الیوم أن الحكومة سترفع أعلن رئیس الوزراء    

األفراد المسؤولیة الشخصیة عن سالمتھم تحمل فصاعًدا. التوازن ھو االبتعاد عن القیود القانونیة تجاه  2021یولیو  / تموز 19االثنین 

وسالمة اآلخرین. ترى الحكومة أن ھذا ھو الوقت المناسب إلجراء ھذا التغییر ، بعد أن حصل معظم البالغین على جرعتھم األولى على 

 .COVID-19األقل من لقاح 

However, the Prime Minister has said that we must still proceed with caution as the pandemic is 
not over and so it carries risks for us all still.  Consequently, although we will no longer be 
required to wear a facemask by law in crowded public spaces and on public transport, the 
government is expecting and advising us to still do so. 

ي ، لومع ذلك ، قال رئیس الوزراء إنھ ال یزال یتعین علینا المضي قدًما بحذر ألن الوباء لم ینتھ وبالتالي یحمل مخاطر لنا جمیعًا. وبالتا   

ومة إال أن الحكعلى الرغم من أننا لم نعد مطالبین بارتداء قناع الوجھ بموجب القانون في األماكن العامة المزدحمة وفي وسائل النقل العام ، 

 تتوقع وتنصحنا باالستمرار في القیام بذلك.

 

Please note the timing of the removal of legal restrictions in Scotland, Wales and Northern 
Ireland will happen later than in England.  If you are going to be travelling to those countries 
shortly you should familiarise yourself with what the requirements are there. 

 

كنت  ایرجى مالحظة أن توقیت إزالة القیود القانونیة في اسكتلندا وویلز وأیرلندا الشمالیة سیحدث في وقت متأخر عما ھو علیھ في إنكلترا. إذ

 المتطلبات الموجودة ھناك.ستسافر إلى تلك البلدان قریبًا ، فیجب أن تتعرف على 

 

What rules and guidance will be relaxed in England on 19 July 2021? 
 

 ؟2021تموز /یولیو  19ما ھي القواعد واإلرشادات التي سیتم تخفیفھا في إنكلترا في 
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• Social distancing/face coverings: 
 (الكمامات)التباعد االجتماعي / ارتداء اقنعة الوجھ  -

   
- There will be no limits on social contact indoors or outdoors.  (This means that social 

gatherings outdoors will no longer be restricted to a maximum of 30 people.  Social 
gatherings indoors will no longer be restricted to groups of up to six people or up to two 
different household meeting indoors together). 

- The requirement to keep at least one metre apart from people not in your household will 
be removed (except in some settings, such as ports of entry into the country (airports etc.) 
and medical settings). 

- There will be no legal requirements for face coverings (although you are still expected to 
wear face coverings in hospitals, healthcare settings and enclosed, crowded public 
spaces and on public transport). 

 
 

االجتماعي في الداخل أو الخارج. (ھذا یعني أن التجمعات االجتماعیة في الخارج لن تقتصر بعد اآلن على لن تكون ھناك حدود للتواصل  -

شخًصا كحد أقصى. ولن تكون التجمعات االجتماعیة في الداخل مقتصرة على مجموعات تصل إلى ستة أشخاص أو حتى تجمع  30

 منزلیین مختلفین في الداخل معًا).

االحتفاظ بمسافة متر واحد على األقل بعیًدا عن األشخاص غیر الموجودین في منزلك (باستثناء بعض األماكن ، مثل منافذ ستتم إزالة شرط  -

 الدخول إلى البلد (المطارات وما إلى ذلك) واإلعدادات الطبیة).

ي أغطیة الوجھ في المستشفیات وأماكن الوجھ (على الرغم من أنھ ال یزال من المتوقع أن ترتد القنعةلن تكون ھناك متطلبات قانونیة  -

 الرعایة الصحیة واألماكن العامة المغلقة والمزدحمة وفي وسائل النقل العام).

-  

• Events/hospitality/businesses: 
 الضیافة / األعمال التجاریة:اماكن /  النشاطات  -

- Nightclubs will be able to reopen. 
- Restaurants, cafes, bars etc. will no longer be required to provide table service only 
- There will be no limits on the number of people able to attend weddings and funerals. 
- There will no restrictions on communal worship and singing. 
- There will be no limits on the number of people attending concerts, theatres or sports events. 

 سوف یتم إعادة فتح النوادي اللیلیة. -

 لن تحتاج المطاعم والمقاھي والحانات وما إلى ذلك الى تقدیم خدمة المائدة فق -

 لن تكون ھناك حدود لعدد األشخاص القادرین على حضور األعراس والجنازات. -

 ناء.لن تكون ھناك قیود على العبادة الجماعیة والغ -

 لن تكون ھناك حدود لعدد األشخاص الذین یحضرون الحفالت الموسیقیة أو المسارح أو األحداث الریاضیة. -

 

• Travel: 
 السفر: -

- The guidance recommending against travel to countries on the ‘amber list’ will be removed.  
However, people should still not travel to countries on the ‘red list’ after 19 July 2021.  The up-
to-date list can be found at: 
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https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england    
- Adults who have been fully vaccinated in the UK will no longer have to quarantine for 10 days on 

their return from amber list countries. 
- People aged below the age of 18 years travelling with fully-vaccinated adults won't need to 

quarantine. 
- UK passengers can prove their vaccination status to their travel operator before departure via 

the NHS App or an NHS Covid Pass letter, and include the details in their passenger locator 
form. 

ستتم إزالة اإلرشادات التي توصي بعدم السفر إلى البلدان المدرجة في "القائمة البرتقالیة". ومع ذلك ، ال یزال یتعین على   -

. ویمكن االطالع على القائمة 2021تموز / یولیو  19األشخاص عدم السفر إلى البلدان المدرجة في "القائمة الحمراء" بعد 

 المحدثة على:

https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england 

أیام عند عودتھم من بلدان القائمة  10 لن یضطر البالغون الذین تم تطعیمھم بالكامل في المملكة المتحدة إلى الحجر الصحي لمدة  -

 البرتقالیة.

 عاًما والذین یسافرون مع بالغین تم تطعیمھم بالكامل إلى الحجر الصحي. 18لن یحتاج األشخاص الذین تقل أعمارھم عن  -

 NHS عبر تطبیق یمكن للمسافرین في المملكة المتحدة إثبات حالة التطعیم الخاصة بھم لموظف السفر الخاص بھم قبل المغادرة  -

 .، وتضمین التفاصیل في نموذج تحدید موقع الركاب NHS Covid Passأو خطاب 

-  

Guidance on working from home will also end, although it will be up to employers to decide 
about the number of their staff returning to the workplace.   Any return to workplaces is likely to 
be gradual for those who can still carry out their job working from home. 

 

اب العمل لتحدید عدد موظفیھم العائدین إلى ستنتھي أیًضا اإلرشادات الخاصة بالعمل من المنزل ، على الرغم من أن األمر متروك ألصح
 ل.زمكان العمل. من المرجح أن تكون أي عودة إلى أماكن العمل تدریجیة بالنسبة ألولئك الذین ال یزالون قادرین على القیام بعملھم من المن

Most COVID-19 restrictions in schools - including ‘bubbles’ - will come to an end on 16 August 
2021.  This is in recognition that it is very disruptive to a child’s education to have to self-isolate 
at home if they have not tested positive for COVID-19 but another child in their year group has. 

. وھذا اعترافًا بأنھ مربك جدا 2021اب/ أغسطس  16في  -بما في ذلك `` الفقاعات ''  -في المدارس  COVID-19ستنتھي معظم قیود 
ب اصابة طفل اخر في بسب COVID-19لتعلیم الطفل أن یضطر إلى عزل نفسھ في المنزل إذا لم تكن نتیجة اختباره إیجابیة بالنسبة لـ 

 مجموعتھ.

Testing for people with symptoms of COVID-19 and contact tracing (identifying, assessing, 
and managing people who have been exposed to COVID-19 to prevent further infections) will 
continue - and it will remain a legal requirement to self-isolate at home if you test positive for 
COVID-19.   

وتتبع االتصال (تحدید وتقییم وإدارة األشخاص الذین تعرضوا لـ  COVID-19ر اختبار األشخاص الذین یعانون من أعراض سیستم
COVID-19  (وسیظل شرًطا قانونیًا للعزل الذاتي في المنزل إذا كانت نتیجة اختبار  -لمنع المزید من العدوىCOVID-19 .إیجابیة 

 
Aren't COVID-19 cases on the rise? 

https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.bbc.co.uk/news/business-52567567
https://www.bbc.co.uk/news/education-51643556
https://www.bbc.co.uk/news/health-51943612
https://www.bbc.co.uk/news/explainers-52442754
https://www.bbc.co.uk/news/explainers-54239922
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 في ارتفاع؟ 19-ألیست حاالت اإلصابة بفیروس كوفید 

 
Yes, and they are expected to continue to rise sharply as restrictions ease. 

 نعم ، ومن المتوقع أن تستمر في االرتفاع بشكل حاد مع تخفیف القیود.

The Prime Minister has warned that England is “very far from the end of dealing with this virus”, 
with expectations that 50,000 new cases could be detected each day by the time restrictions 
ease.  Scientists advising government predict infections could peak after August – with 1,000 to 
2,000 people admitted to hospital each day. 

ألف حالة جدیدة  50وحذر رئیس الوزراء من أن إنكلترا "بعیدة جًدا عن نھایة التعامل مع ھذا الفیروس" ، مع توقعات بإمكانیة اكتشاف 
مع  - سكل یوم بحلول الوقت الذي یتم فیھ تخفیف القیود. یتوقع العلماء الذین ینصحون الحكومة أن تصل العدوى إلى ذروتھا بعد أغسط

 شخص في المستشفى كل یوم. 2000إلى  1000إدخال 

However, because of the success of the vaccination programme in the UK, the link between 
infections leading to serious illness and death has weakened.  88% of adults aged from 18 years 
upwards have had at least one dose of the COVID-19 vaccine and 65% have had both doses.  

 ٪88ومع ذلك ، وبسبب نجاح برنامج التطعیم في المملكة المتحدة ، فقد تراجعت العالقة بین العدوى المؤدیة إلى مرض خطیر والوفاة. 
حصلوا على  ٪65و  COVID-19واحدة على األقل من لقاح  عاًما وما فوق تناولوا جرعة 18من البالغین الذین تتراوح أعمارھم بین 

 الجرعتین معًا.

For people who have had both doses of the vaccine, scientists say that they have over a 70% 
chance of not getting infected by COVID-19, apart from people who have poorer immune 
systems. 

-COVIDفي عدم اإلصابة بفیروس  ٪70بالنسبة لألشخاص الذین تناولوا جرعتین من اللقاح ، یقول العلماء إن لدیھم فرصة تزید عن 
 ، باستثناء األشخاص الذین یعانون من ضعف في جھاز المناعة. 19

More than ever though, it will remain very important for people - especially adults - who have not 
had their first and second jabs of the vaccine, to be careful.  They will be at greater risk of being 
infected by COVID-19 after 19 July 2021 because of the relaxation in the rules than they are at 
present.  The Delta variant, first detected in India, is now the most dominant form of COVID-19 in 
the UK and is more infectious than previous variants. 

الذین لم یتلقوا اللقاح األول والثاني من اللقاح ،  -وخاصة البالغین  -أكثر من أي وقت مضى ، سیظل من المھم جًدا بالنسبة لألشخاص 
بسبب االسترخاء في القواعد أكثر مما ھم  2021تموز / یولیو  19بعد  COVID-19أكثر عرضة لإلصابة بـ  توخي الحذر. سیكونون

في المملكة  COVID-19علیھ في الوقت الحاضر. ساللة دلتا ، الذي تم اكتشافھ ألول مرة في الھند ، ھو اآلن الشكل األكثر انتشاًرا لـ 
 ابقة.المتحدة وھو أكثر عدوى من المتغیرات الس

To help speed up the vaccine programme yet further, the government has announced that the 
time between first and second jabs for people under 40 years of age will reduce from 12 weeks 
to eight weeks. 

الحكومة أن الوقت بین الجرعات األولى والثانیة لألشخاص الذین تقل أعمارھم عن للمساعدة في تسریع برنامج اللقاح بشكل أكبر ، أعلنت 
 أسبوًعا إلى ثمانیة أسابیع. 12من عاًما سینخفض  40
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If you have the opportunity to get the first or second dose of the vaccine as soon as possible, 
then the advice is to take it to protect you, your family and other people you meet. 

إذا أتیحت لك الفرصة للحصول على الجرعة األولى أو الثانیة من اللقاح في أقرب وقت ممكن ، فإن النصیحة ھي أن تأخذھا لحمایتك أنت 
 وعائلتك واألشخاص اآلخرین الذین تقابلھم.

 
 

 


