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التجمعات والفعاليات

أبيدجان، جمهورية ساحل العاج

يحضر المسلمون في حي أدجامي الصلوات لالحتفال بنهاية شهر رمضان.

إعداد: تيري جويجنون/رويترز

وضع إشارات أو حواجز في نقاط المداخل 
للتنبيه على "المرور في المنطقة فقط" أو 
"الطريق مغلق" أو إشارات االلتفاف عند 

الضرورة

وضع عالمات أرضية لإلشارة إلى متطلبات 
التباعد الجسدي حسب الضرورة في حالة 

التجمعات الكبرى

1
1

2

2

استخدام أنماط اإلغالق الكلي أو الجزئي لتوفير ساحات 
خارجية للتجمعات الثقافية أو الدينية أو المدنية.

السياق 
شوارع سكنية أو حارات أو شوارع للمشاة منخفضة الكثافة السكانية.  •

شوارع تجارية أو ممرات أخرى دون وسائل نقل.  •
شوارع متعددة الحارات بأحجام سيارات منخفضة  •

مواقف سيارات مملوكة للمدينة أو الهيئة وأماكن انتظار سيارات في   •
الهواء الطلق.

الخطوات الرئيسية
وضع حواجز حركة المرور المؤقتة والفتات "المرور في المنطقة   •

فقط" أو "الطريق مغلق" التي تتوافق مع نوع اإلغالق.
تحديد الوكاالت والمنظمات المحلية لتركيب الحواجز ومراقبتها خالل   •

الفعاليات.
ضمان الوصول إلى عمليات التسليم األساسية ومركبات الطوارئ.  •

الجدول الزمني: أيام ألسبوع واحد.
المدة: ساعات أو أيام أو أسابيع.
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لونغفيو، والية تكساس، الواليات المتحدة األمريكية

قام فصل مدرسة سانت ماري الكاثوليكية لعام 2020 بتخريج طالب السنة 
األخيرة في احتفال محدود. 

إعداد: مايكل كافازوس / صور المجالت اإلخبارية

إنشاء/تغيير التطبيقات البسيطة ونشرها للسماح للمؤسسات الثقافية والدينية والمدنية بتنفيذ عمليات اإلغالق حسب   •
الضرورة. استخدام التطبيقات للتوقع بحاجات إدارة الشوارع. إدراج أي حاجات أو مسؤوليات أو تكاليف صحية وفًقا 

لخطط إدارة الفعاليات النموذجية.
وضع معايير اإلغالق ونشرها بما في ذلك: الحجم والسرعة والسلطة القضائية وإتاحة المساحات الخارجية األخرى ووجود   •

حارات وسائل النقل أو الدراجات واستخدام األرض المتاخمة وتكرار ووقت ذلك. ويجب أن نتسم بالوضوح تجاه أنماط 
المؤسسات المؤهلة لالستخدام المؤقت للشوارع. 

نشر خيارات اإلغالق والفعاليات عبر المجموعات الثقافية والكنائس وجمعيات األحياء أو جمعيات األحياء السكنية األخرى   •
ومجموعات األعمال.

التشاور المسبق مع فعاليات الفنون المحلية والثقافية وفعاليات األحياء وجدول العطالت الرسمية إلشراك المجموعات   •
المعنية.

الشراكة مع الجهات المعنية والمؤيدين ومنظمات المساعدة المتبادلة لتوزيع الرسائل.   •
االتصال بمجموعات المجتمع المحلي للتعرف على العوائق أو المشكالت الرئيسية التي قد تؤثر في الخصوصيات الثقافية   •

أو التصميمات أو البرامج أو اختيار قطاع الشارع.

استخدام المعايير المحددة خالل التخطيط لتأكيد القطاعات/الشوارع القريبة كليا أو جزئيا من حركة مرور المركبات.  •
وضع فواصل خفيفة إلغالق الشوارع جزئيا وتوضيح االستخدام المقيد والسرعات المنخفضة عند حدوث إغالق جزئي   •

)5-10 ميل/الساعة / 10-15 كم/الساعة(.
استخدام الفتات مؤقتة "المرور في المنطقة فقط" أو "الطرق مغلق" أو "نمط حركة مرور لألمام" التي يمكن ربطها   •

بالحواجز أو اإلطارات على شكل حرف A إن لزم األمر. 
وضع عالمات سطحية لتحديد التباعد الجسدي )حيثما أمكن ذلك(.  •

دراسة المواد وعناصر التحكم في المرور التي قد تؤدي إلى نوع من التجمع )مناطق الركوب والنزول، ومناطق انطالق   •
الفعاليات وغير ذلك(.

المعايير الرئيسية: إجراء اإلحصاءات الدورية "لساعة الذروة" والمالحظة التجريبية لضمان مراعاة التباعد الجسدي اآلمن.  •
مراقبة أي أوجه قصور في التحكم في المرور واإلبالغ عنها )اإلشارات، محددات الطرق وغيرها(.  •

ضمان امتثال التصميم والتوجيهات التشغيلية مع المعايير والتوجيهات الصحية المحلية والحكومية والوطنية عامة.  •

التخطيط

المشاركة

التصميم + التنفيذ 

المراقبة 

مدينة نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية

يقف ضيوف حفل الزفاف على مسافات تباعد جسدي مناسبة في حفل الزفاف 
المنعقد في الهواء الطلق خالل فترة إغالق قاعة األفراح بالمدينة.

إعداد: كيشا بوينغ




