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قیود االختالط باألشخاص
 المقابالت الشخصیة سواًء في األماكن العامة أو

 الخاصة ال تكون إال في إطار أفراد األسرة الواحدة
 باإلضافة إلى شخص آخر فقط من خارج أفراد

 األسرة، وال تُحتسب األطفال حتى سن 14 عاًما من
 األسرتین، وھذا اإلجراء یھدف إلى الكشف عن

 .حاالت االشتباه بشكل خاص
 الالئحة التنظیمیة لرعایة األطفال: یجوز تقدیم

 الرعایة لألطفال من أسرتین معًا بحٍد أقصى في
.مجموعة ثابتة عائلیة أو بالتنظیم مع الجیران

+

اللوائح التنظیمیة لعملیة اإلغالق العام في والیة بادن فورتمبرج للفترة منمن 11 ینایر إلى 14 فبرایر 2021

حدیث

التعلیم والرعایة
. تظل دور الرعایة النھاریة لألطفال مغلقة، وفي حالة

 لن تُقام حصص في المدارس االبتدائیة تستلزم الحضور،
 ویوفر المعلمون المواد الدراسیة الضروریة للتالمیذ، وفي

 لن تُقام حصص في جمیع المدارس الثانویة تستلزم
.الحضور، ولكن تُقام الحصص عن بُعد على اإلنترنت

 قد تصدر لوائح تنظیمیة خاصة للصفوف النھائیة وتُحدد
.بشكل فردي

 یجري تنظیم برامج رعایة اضطراریة، والمدارس ودور
.الرعایة النھاریة لألطفال ھي المسؤولة عن تنظیمھا

 تغلق مدارس الموسیقى والفنون ومدارس الفنون الشبابیة
 أبوابھا أمام زیارة العامة، ویمكن تنظیم إقامة الحصص

.الدراسیة على اإلنترنت
 تُغلق مدارس تعلیم الكبار وغیرھا من المؤسسات

.والمراكز المماثلة
 تُغلق مدارس تعلیم القیادة، ویمكن تنظیم إقامة الحصص

 التدریبیة على اإلنترنت. (باستثناء أغراض التدریب
(المھني والحمایة من الكوارث

قیود الخروج من المسكن
 ال یُسمح بالمكوث خارج المسكن الخاص إال ألسباب

:منطقیة وقویة؛ مثل
:(أثناء اللیل (من الساعة 20:00 إلى 05:00

 .مباشرة عمل مھني أو ألغراض تدریبیة مھمة •
 الحصول على خدمات طبیة بشریة وبیطریة •

 مرافقة أشخاص محتاجین إلى الدعم وقُصَّر وأطفال •
 .خاضعین للحضانة أو رؤیة أبناء قصر بعد االنفصال

 مرافقة أشخاص على وشك االحتضار وأشخاص لدیھم •
 .ظروف صحیة خطیرة

 إجراءات التعامل مع الحیوانات األلیفة مثل التمشي معھا •
 .أو إطعامھا

 .حضور فعالیات دینیة •
 .حضور فعالیات المحافظة على النظام العام •

 حضور جلسات الجمعیات بموجب المادة 8 من القانون •
 .األساسي األلماني

 ممارسة أنشطة الحمالت االنتخابیة مثل توزیع •
 المنشورات وتعلیق الالفتات أو تجھیز أركان للتزوید
 بالمعلومات، ولكن یلزم الحصول على موافقة رسمیة

.بذلك
:أثناء النھار (من الساعة 05:00 إلى 20:00) أیًضا

 الذھاب إلى المدارس ودور الرعایة النھاریة لألطفال •
 .للمشاركة في برامج الرعایة االضطراریة

 ممارسة الریاضة أو المشي في الھواء الطلق ، بمفردك •
 .، مع أفراد العائلة ، ومع شخص خارج األسرة

 .التسوق •
 .الحصول على خدمات •

تخلیص إجراءات لدى جھات رسمیة •
الذھاب للتبرع بالدم •

إلزاٌم ُموسَّع بارتداء األقنعة بدًءا من 01.25
 یجب ارتداء قناع طبي في المناطق التالیة بدًءا من 25

:ینایر/كانون الثاني
في المناطق العامة لحركة األشخاص

ق عند التسوُّ
في أماكن العمل والمنشآت وكذلك في مواقع األعمال

في عیادات األطباء والمستشفیات ومنشآت الرعایة
في أثناء فعَّالیات مزاولة الطقوس الدینیة

:یُسمح بارتداء
(قناع وجھ طبي (قناع جراحي

یُقلل القطرات والرذاذ أثناء التحدُّث أو السعال أو العطس
حمایة لآلخرین، ولیس حمایة ذاتیة موثوقة

 منتج یُستعمل لمرة واحدة (یتم التخلُّص منھ في بقایا
(القمامة

DIN EN 14683:2019-10 :الرقم التعریفي
(KN95/N95 أو FFP2) قناع حمایة التنفُّس
یحمي من استنشاق أصغر الجزئیات والقطرات

حمایة لآلخرین وللذات
 منتج یُستعمل لمرة واحدة (یتم التخلُّص منھ في بقایا

 القمامة) ویمكن استخدامھ عدة مرات في ظل اشتراطاٍت
.ُمحدَّدة

 ،DIN EN 149:2001 :الرقم التعریفي
KN95/N95



26.01.2021

اللوائح التنظیمیة لعملیة اإلغالق العام في والیة بادن فورتمبرج للفترة منمن 11 ینایر إلى 14 فبرایر 2021 اللوائح التنظیمیة لعملیة اإلغالق العام في والیة بادن فورتمبرج للفترة منمن 11 ینایر إلى 14 فبرایر 2021

العمل
 أرباب العمل ملزمون قانونًا بالعنایة بصحة •

 .موظفیھم
 .یُباشر العمل من المنزل طالما كان ذلك ممكنًا •

 إجراء اجتماعات في سیاق العمل والخدمة •
 .والعملیات التجاریة

 تلقي تدریبات مھنیة تكمیلیة منصوص علیھا قانونًا •
 وحضورھا شخصیًا طالما كانت ھناك صعوبات في

 .إقامتھا على اإلنترنت
 تطبیق إلزامیة ارتداء الكمامة أثناء العمل إذا كان •
 یصعب اإلبقاء على مسافة التباعد الالزمة التي تبلغ
 1,5 متر مع زمالء العمل اآلخرین (حتى إذا كان

 .(العمل في الھواء الطلق
.تنفیذ متطلبات النظافة المالئمة للشركة •

السفریات
 نناشدكم بالتخلي عن أي سفریات خاصة أو أي

.رحالت أخرى لوجھات سیاحیة
 ھناك أعمال تفتیش مشددة وقیود على دخول

 المزارات السیاحیة النھاریة من قِبل السلطات
.المحلیة

:ال یُسمح باآلتي
 السفر بالحافالت السیاحیة

(عروض اإلقامة السیاحیة (بما في ذلك مواقع التخییم
:ولكن یُسمح باآلتي

رحالت العمل
السفر واإلقامة في حاالت خاصة جًدا

حدیث

:قواعد خاصة
 تستطیع متاجر البیع بالتجزئة المغلقة تقدیم خدمات •

 .توصیل
 تستطیع متاجر البیع بالتجزئة المغلقة تقدیم خدمات •

 & Click) استالم من المتاجر باستخدام خدمة
Collect)، وفي ھذه الحالة یجب االتفاق على 

 فترات ثابتة لالستالم، ویجب االلتزام بقواعد النظافة
داخل المتاجر وتجنب الوقوف في طوابیر االنتظار

 یُسمح لمصانع الحرف الیدویة التي ال تتطلب •
 .التقارب الجسدي بمواصلة العمل

 المتاجر التي تبیع تشكیلة منتجات متنوعة تستطیع •
 بیع جمیع منتجاتھا إذا كانت المنتجات الضروریة

 لالحتیاجات الیومیة تتخطى نسبة 60 % من إجمالي
 المنتجات، أما إذا كانت تشكیلة المنتجات المحظور

 بیعھا حالیًا ذات النصیب األكبر من إجمالي المنتجات
 المعروضة، یستطیع المتجر عندئٍذ بیع المنتجات

 الالزمة لالحتیاجات الیومیة فحسب مع فصل
.المنتجات األخرى عنھا
:قواعد دخول المتاجر المفتوحة

 المتاجر التي تقل مساحتھا عن 10 أمتار ُمربَّعة من مساحة البیع:  
.عمیل واحد بحد أقصى

 المتاجر التي تصل مساحتُھا حتى 800 متر مربع: عمیٌل واحد لكل  
.10 أمتار مربعة من مساحة البیع

 للمتاجر ذات المساحات األكبر: عمیٌل واحد لكل 20 متٍر مربَّع (ال  
.(ینطبق ذلك على محالت بیع المواد الغذائیة بالتجزئة

.یجب االلتزام بارتداء الكمامة في المتاجر وفي مواقف السیارات  
.یجب االلتزام بالدخول المنظم   
.یلزم تجنب طوابیر االنتظار  

 

حدیث

تجارة التجزئة
.سیتوقف البیع بالتجزئة حتى 14 فبرایر

 ولكن تظل المتاجر التي تبیع منتجات االحتیاجات الیومیة
:مفتوحة

أسواق مستلزمات األطفال
المخابز ومحالت الحلویات

البنوك
الصیدلیات

محالت المشروبات
متاجر الجملة

أخصائي السماعات الطبیة
ورش السیارات والدراجات ومتاجر بیع قطع الغیار

متاجر المواد الغذائیة
الجزارات

أخصائي البصریات
 أخصائي تقویم العظام

 مكاتب البرید ومتاجر توصیل الطرود، ولكن بدون بیع منتجات
أخرى

متاجر البقالة ومنتجات العنایة الشخصیة
صالونات التنظیف ومغاسل المالبس

مراكز السفر وخدمة العمالء للنقل العام
متاجر المستلزمات الصحیة

بنوك الطعام
محطات التزود بالوقود

محالت إصالح الھواتف واستبدالھا وإصالح أعطالھا
أسواق مستلزمات وطعام الحیوانات األلیفة

األسواق األسبوعیة
أكشاك الجرائد والمجالد



:الصحة والشئون االجتماعیة
 االلتزام باإلجراءات االحترازیة في المستشفیات،  

 ووحدات الرعایة الصحیة، ودور الرعایة لكبار السن،
.ولذوي االحتیاجات الخاصة

.ال عزل للمتضررین  
ل تكالیف االختبارات الدوریة للكشف السریع    تحمُّ

.(سارس-كوف 2) للمرضى والزوار
 یلزم إجراء اختبارات دوریة لطاقم تمریض دور كبار  

.السن ووحدات الرعایة الصحیة
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حدیث

قطاع المطاعم
 تظل المطاعم والحانات واألندیة والبارات بجمیع أنواعھا

.مغلقة
 باستثناء الوجبات التیك أواي (حتى الساعة 20:00) أو •

 .توصیلھا
یُمنع تقدیم أو تناول أي مشروبات كحولیة في األماكن •

.العامة 
 تُغلق المقاصف إذا كانت إجراءات العمل تسمح بذلك،

.ولكن یمكن أخذ األطعمة أو المشروبات تیك أواي
 یُسمح ببیع المشروبات المحتویة على الكحول في أوعیٍة

.محكمة الغلق

الفعَّالیات
عات والفعَّالیات في األماكن العامة .تُحظر التجمُّ

:باستثناء اآلتي
.جلسات االستماع التي تُعقد أمام المحكمة  
.االجتماعات، التي تتعلَّق باألمن والنظام العام  
.اجتماعات العمل  
.إجراء االمتحانات وإعدادھا  
.عقود الزواج  
 الفعَّالیات، التي تقدم الرعایة االجتماعیة مثل  

(رعایة األطفال والشباب
 فعالیات الترشح والحملة االنتخابیة وكذلك •(

 االجتماعات المرتبطة بھا للحصول على توقیعات
..تأیید

الخدمات
:المغلقة

صالونات الحالقة وتصفیف الشعر  

صالونات التجمیل  
صالونات تجمیل القدمین  
مراكز التدلیك واالستجمام  
صالونات تقلیم األظافر  
صالونات ثقب الجسد  
أنشطة الدعارة  
صالونات التشمُّس  
صالونات رسم الوشم  

 تتوفر الخدمات الطبیة الضروریة (حتى دون روشتة
:الطبیب) في التخصصات اآلتیة

العالج الوظیفي  
عالج آالم القدمین والساقین  
عالج النطق والتخاطب  
العنایة باألظافر  
العالج الطبیعي  
التأھیل البدني  

:یُعاد كذلك فتح
 صالونات الكالب والمنشآت المشابھة للعنایة

 بالحیوانات. یجب تسلیم الحیوان دون تواصل وفي إطاٍر
ف .زمنيٍّ ُمعرَّ
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حدیث



:ممارسة العبادات
 إقامة الشعائر الدینیة والجنائز وفقًا لتعلیمات النظافة

.الشخصیة
 االلتزام بقواعد الحفاظ على المسافة، والنظافة،   

.وارتداء الكمامة طوال الوقت
.منع اإلنشاد الجماعي  

 یلزم اإلبالغ عن الفعَّالیات التي تضم أكثر من 10
 أشخاص لدى السلطات المختصة قبل یومّي عمل

.على األقل
.یجب ارتداء أقنعة طبیة

النشاط الثقافیة والترفیھیة
.یستمر غلق المنشآت الثقافیة والترفیھیة

:المنشآت المغلقة
(أتیلیھ (أمام المواطنین  
ه   قوارب التنزُّ
(المكتبات والمحفوظات (عروض االستالم ممكنة  
التخییم وأماكن صف العربات السكنیة المتنقلة  
المالھي اللیلیة والنوادي  
مدن المالھي ومالعب األطفال المغلقة  
السینمات وسینما السیارات  
(حدائق التسلق (المفتوحة والمغلقة  
الحفالت الموسیقیة ودور الثقافة  
تجمعات األمھات مع أطفالھن في سن الحبو   
المعارض التجاریة  
المتاحف والمعارض  
دور األوبرا  
صاالت القمار  
المسارح  
حدائق الحیوان  
المھرجانات الشعبیة وما شابھھا  
مكاتب المراھنات  
السیرك  
حدائق الحیوان والحدائق النباتیة  

:المنشآت المفتوحة
المالعب المفتوحة  
التنزه والتجول  

 تنطبق ھذه القاعدة على الریاضة والحركة في
 األماكن العامة: یُسمح بأسرة واحدة باإلضافة إلى

 شخص آخر ال ینتمي إلى ھذه األسرة. األطفال
 دون 14 عاًما ال یُحتسبون. ومن ناحیة أخرى،
 ال یمكن ممارسة الریاضة في مرافق ریاضیة
 عامة أو خاصة واسعة النطاق إال في حالة أن
 تكون بمفردك أو مع شخص آخر واحد أو مع

.أفراد أسرتك
 تُغلق جمیع المرافق الریاضیة العامة والخاصة

:األخرى أمام المواطنین وھي
الصاالت الریاضیة بجمیع أنواعھا  
حمامات السباحة والحمامات الترفیھیة  
مدارس الرقص والبالیة  
 الحمامات الحراریة وحمامات البخار  

""الساونا
المالعب الریاضیة في النوادي  
 المرافق الریاضیة الخاصة بالمباریات والفرق  

والریاضات ذات التالمس الجسدي
صاالت ممارسة الیوغا  

:المرافق الریاضیة الواسعة المفتوحة
مالعب الجولف  
مالعب خاصة للكالب  
ساحات ركوب الخیل  
مطارات نموذجیة  

مالعب التنس
 ال یُسمح باستخدام غرف تبدیل المالبس أو

.غرف اإلقامة
 یُسمح بالتدریب وإقامة فعَّالیات الدرجات

.المتقدمة واالحترافیة دون جمھور
 یجوز فتح المؤسسات والمنشآت المعنیة لممارسة

.الریاضة المدرسیة والدراسة

ا�بقاء ع�
التباعد ا�جت�عّي 

تطبيق قواعد
النظافة الشخصية 

ارتِد قناًعا طبيًا استخدام
تطبيق كورونا 

التهوية
بانتظام 
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