
 التخلص العام
 

 تنفیذ تدابیر قانون حمایة العدوى بمناسبة قیود خروج جائحة كورونا
 

 إعالن من وزارة والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي
 :10/  5422-15، المرجع. 2020مارس  22المؤرخ بتاریخ 

 
 

قانون حمایة العدوى  1الفقرة.  28§) على أساس SMSتصدر وزارة والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي (
)IfSG 54§ ) باالقتران مع IfSG  مرسوم حكومة والیة ساكسونیا ووزارة والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة  2. 1الفقرة  1§ و

االجتماعي لتنظیم المسؤولیات بموجب قانون حمایة العدوى وتسدید تكالیف اللقاحات وتدابیر الوقایة األخرى المؤرخة في والتماسك 
 ما یلي 2020مارس  13، المعدلة بمرسوم  2019ینایر  9

 
 التخلص العام

 
 یحظر مغادرة المنزل دون سبب وجیھ. .1

 
 األسباب الوجیھة على وجھ الخصوص: .2

 
 باشر على الحیاة واألطراف والممتلكات،تجنب الخطر الم .2.1

 
 أداء األنشطة المھنیة (وھذا یشمل أیًضا الطریق من وإلى مكان العمل المعني)، .2.2

 
ھناك والعودة إلى رعایة األطفال في حاالت الطوارئ وفقًا للتوجیھ العام للرسائل القصیرة فیما یتعلق بمراكز الرعایة  .2.3

 وإلى مرافق الرعایة النھاریة وفقًا للتوجیھ العام للرسائل القصیرة من 2020مارس  18النھاریة والمدارس في 
 أو رعایة بدیلة لألطفال مرتبة بشكل احترافي ، 2020مارس  20

 
 ضمان أمن اإلمدادات للسكان، بما في ذلك خدمات الجمع والتوصیل (أیًضا كجزء من العمل التطوعي)، .2.4

 
 لبرید وطلب البرید،تصور حركة التسلیم الالزمة ، بما في ذلك ا .2.5

 
 الرحالت التي تقوم بھا فرق اإلطفاء أو أفراد اإلنقاذ أو السیطرة على الكوارث إلى القاعدة أو الموقع المعني، .2.6

 
استخدام خدمات الرعایة الطبیة والنفسیة والبیطریة (مثل زیارة الطبیب، والعالجات الطبیة والمشورة المتخصصة اإللزامیة ،  .2.7

رع بالدم والبالزما)، وكذلك زیارة أقارب المھن الطبیة والمھن الصحیة، بقدر ما ھو مطلوب على وجھ باإلضافة إلى التب
السرعة من وجھة نظر طبیة (مثل األطباء النفسیین والمعالجین الفیزیائیین أیًضا في دور رعایة المسنین) أو في سیاق 

 الرعایة الرعویة التي تمس الحاجة إلیھا،
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طرق التورید للعناصر الیومیة (التجزئة لبیع المواد الغذائیة، وتجارة الجملة، وأسواق المشروبات ، وأسواق مستلزمات  .2.8
الحیوانات األلیفة، والصیدلیات، ومخازن األدویة ، ومخازن اإلمدادات الطبیة، وأخصائیي البصریات، وأخصائیي السمع، 

ھزة الصراف اآللي، ومكاتب البرید، ومحطات البنزین، والسیارات وورش والبنوك، وبنوك التوفیر، باإلضافة إلى أج
الدراجات الھوائیة ، والتنظیف الجاف، ومغاسل المالبس، ومبیعات الصحف وما شابھ ذلك من تقدیم وثائق التصویت 

 البریدیة)،
 

 تصور التعیینات المؤجلة مع السلطات والمحاكم والمحضرین والمحامین وكتاب العدل، .2.9
 

یارة األزواج وشركاء الحیاة وكذلك شركاء المعاشرة على المدى الطویل واألشخاص الذین یحتاجون إلى المساعدة ز .2.10
 والمرضى أو األشخاص ذوي اإلعاقة (خارج المؤسسات) وممارسة الحضانة في المجال الخاص المعني،

 
 مرافقة األشخاص والقصر الذین یحتاجون إلى الدعم، .2.11

 
 شخًصا، 15ازات في أقرب دائرة عائلیة، حیث ال یجوز أن یتجاوز العدد مرافقة الموتى والجن .2.12

 
الریاضة وممارسة الریاضة في الھواء الطلق بالقرب من منطقة المعیشة باإلضافة إلى زیارة حدیقة التخصیص الخاصة بك  .2.13

حیاتك أو مع أفراد أسرتك و على النحو المحدد في قانون حدیقة التخصیص الفیدرالي، ولكن فقط بمفردك أو بصحبة شریك 
 دون أي تشكیل مجموعة أخرى أكبر من خمسة أشخاص و

 
 إجراءات ال غنى عنھا لرعایة الحیوانات. .2.14

 
في حالة قیام الجھات المكلفة بتنفیذ ھذا األمر بالتحقق من ذلك، یجب إثبات األسباب ذات الصلة بالشكل المناسب من قبل الشخص 

المصداقیة على وجھ الخصوص من خالل تقدیم شھادة صاحب العمل أو بطاقة ھویة الشركة أو الخدمة أو من المعني. یمكن تحقیق 
 خالل الوثائق الشخصیة المصاحبة.

 
یحظر في المستشفیات ومرافق الرعایة الوقائیة والتأھیلیة زیارة منازل المسنین ودور العجزة والمرافق والمجتمعات السكنیة  .3

من قانون رعایة  2والمجموعات السكنیة لألشخاص ذوي اإلعاقة ، والتي یتم تضمینھا في نطاق القسم للمرضى الخارجیین 
 3و  1رقم  3الفقرة.  23الساكسون وجودة السكن. أیھما مشابھ للرعایة الطبیة في المستشفیات یتم توفیره (المرافق وفقا للفقرة 

IfSGت رعایة األمومة والطفولة ووحدات العنایة التلطیفیة، فضالً عن ). ویستثنى من ذلك زیارات أقرب األقرباء لوحدا
زیارات دور اإلیواء وزیارات األقارب المقربین للمساعدة في الموت. یقتصر عدد األقارب الحاضرین في نفس الوقت على 

ك االمتثال للنظافة. ال خمسة أشخاص. یجب إخطار إدارة المرافق المذكورة أعاله أو الشخص المعین من قبلھم بشكل خاص بسلو
یعتبر الدخول إلى المرافق المذكورة أعاله لألغراض العالجیة أو الطبیة وكذلك اإلجراءات الھیكلیة في المبنى الذي ال یمكن 

 تأجیلھ زیارة في إطار معنى ھذه الالئحة.
 

ج أسرتھم إلى الحد األدنى الضروري بالمناسبة، یُطلب من الجمیع تقلیل االتصاالت االجتماعیة الجسدیة ألشخاص آخرین خار .4
 متر. 1.5للغایة. حیثما أمكن، یجب أال تقل المسافة بین شخصین عن 

 
 مشار إلیھ صراحة. IfSG 1رقم  1الفقرة. 75§ من ھذا األمر وفقا ل 3و  1بشأن المسؤولیة الجنائیة عن التعدي على الفقرتین  .5
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 تزال األوامر المشددة من قبل السلطات الصحیة المحلیة للحد من جائحة كورونا غیر متأثرة.ال  .6
 

 واجبة التنفیذ على الفور. IfSG 8من الفقرة.  16§فیما یتعلق ب 3الفقرة.  28§ ھذا النظام العام وفقا ل .7
 

 صباًحا. 00:00، 2020مارس  23یدخل ھذا المرسوم العام حیز التنفیذ في  .8
 ساعة، منتھیة الصالحیة. 24.00، 2020أبریل  .5

 
 بقدر ما

 
-15، أز:  2020مارس  20المرسوم العام لوزارة والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي المؤرخ  -

 حظر األحداث)، -تدابیر بمناسبة جائحة كورونا -(تنفیذ قانون حمایة العدوى  5/  5422
 

، رقم الملف:  2020مارس  20كسونیا للشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي المؤرخ المرسوم العام لوزارة والیة س -
 ، SARS-CoV-2التدابیر الالزمة الحتواء فیروس كورونا ( -(إنفاذ قانون حمایة العدوى  58/  33-5421.50

COVID -19،( 
 

 حیز التنفیذ لفترة سریان ھذا المرسوم العام. تحتوي على لوائح انحراف، تتوقف ھذه عن التطبیق مع دخول ھذا المرسوم العام
 
 

 ینطبق ما یلي أیضاً:
 

-43، از:  2020مارس  20المرسوم العام لوزارة والیة سكسونیا للشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي المؤرخ  -
المعاقون ومقدمو حظر دخول ورش عمل  -تدابیر بمناسبة جائحة كورونا -(إنفاذ قانون حمایة العدوى  70/  510

 الخدمات اآلخرون وعروض التنظیم الیومي)،
 

-Az: 42،  2020مارس  19المرسوم العام لوزارة والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي من  -
ن حظر الدخول إلى مرافق المرضى الداخلیی -تدابیر بمناسبة جائحة كورونا  -(إنفاذ قانون حمایة العدوى  6928-20

 لرعایة األطفال والشباب وكذلك مساعدة االندماج لألطفال والشباب)،
 

-33، رقم الملف:  2020مارس  20المرسوم العام لوزارة والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي في  -
یة النھاریة من الدخول حظر مرافق الرعا -تدابیر بمناسبة جائحة كورونا -(إنفاذ قانون حمایة العدوى  58/  5421.50

 بمعنى الكتاب الحادي عشر من القانون االجتماعي).
 
 

 التعلیمات القانونیة
 

یمكن رفع دعوى ضد ھذا األمر العام في غضون شھر واحد من إخطاره بھ في محكمة ساكسونیا اإلداریة المحلیة خطیاً، إلى كاتب 
 عن النموذج المكتوب.مكتب المحكمة أو إلكترونیًا في نموذج معتمد بدیالً 

 المحكمة اإلداریة في سكسونیا، التي یقع مقر المدعي أو یقیم فیھا، مسؤولة محلیًا عن:
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 ،Chemnitz، Zwickauer Straße 56، 09112 Chemnitzالمحكمة اإلداریة  -

 درسدن، Hans-Oster-Strass 4، 01099المحكمة اإلداریة في دریسدن، مركز المحكمة المتخصصة،  -

 الیبزیغ. Rathenaustrasse 40، 04179المحكمة اإلداریة في الیبزیغ،  -

درسدن، لدیھا والیة قضائیة محلیة  Hans-Oster-Strasse 4، 01099محكمة دریسدن اإلداریة، مركز المحكمة المتخصصة، 
 للمدعین الذین لیس لدیھم مقعد أو موطن في والیة ساكسونیا الحرة.

الدعوى المدعي والمدعى علیھ (والیة ساكسونیا الحرة) وموضوع الدعوى، ویجب أن تحتوي على طلب محدد. القصد  یجب أن تحدد
من الوقائع واألدلة التي تستند إلیھا اإلشارة إلى أن القرار المطعون فیھ یجب أن یرفق بنسختھ األصلیة أو نسخة عنھ. یجب أن تكون 

 بة بنسخ لألطراف األخرى المعنیة.الدعوى وجمیع الدعاوى المكتوبة مصحو

 مالحظة بشأن اللجوء القانوني

ال یتم التخطیط إلجراء اعتراض ضد اإلجراءات اإلداریة لوزارة والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي. ال  -
 یتم استیفاء الحد الزمني للعمل عن طریق تقدیم اعتراض.

 قانوني عن طریق البرید اإللكتروني البسیط وال یؤدي إلى أي آثار قانونیة.ال یُسمح بتقدیم طلب تعویض  -

إذا تم رفع الدعوى إلكترونیاً، فیجب أن یتم تزوید المستند اإللكتروني بتوقیع إلكتروني مؤھل للشخص المسؤول أو أن یتم توقیعھ  -
). وتنجم VwGO) من قانون المحكمة اإلداریة (4(أ  55من قبل الشخص المسؤول وتقدیمھ عبر وسیلة إرسال آمنة وفقًا للقسم 

من المرسوم المتعلق باإلطار التقني للمعامالت القانونیة  2األحكام اإلضافیة المتعلقة بنقل الوثیقة اإللكترونیة من الفصل 
 ).ERVV -اإللكترونیة وبصندوق برید السلطات اإللكترونیة الخاصة (قانون المعامالت القانونیة اإللكترونیة 

 بموجب القانون االتحادي، ھناك رسوم إجرائیة مستحقة في التقاضي أمام المحاكم اإلداریة نتیجة لرفع الدعوى. -
 
 

 األرضیات
 

المستجد والمرض الناتج  SARS-Cov-2، صنفت منظمة الصحة العالمیة انتشار فیروس كورونا  2020مارس  11في 
COVID-19 ھو ضغط دینامیكي وخطیر للغایة على النظام الصحي. یمكن توقع زیادة حادة  على أنھ جائحة. انتشار ھذا الفیروس

 أخرى في عدد الحاالت. كما سیزداد عدد األشخاص المصابین بأمراض خطیرة والذین یحتاجون إلى العنایة المركزة وفقًا لذلك.
 

أنھ مرتفع. یتأثر كبار السن على وجھ الخصوص یقیم معھد روبرت كوخ حالیًا الخطر اإلجمالي على صحة السكان في ألمانیا على 
واألشخاص الذین یعانون من أمراض أساسیة موجودة مسبقًا بأمراض شدیدة ویمكن أن یموتوا بسبب المرض دون الحاجة إلى أي 

اإلضافي للفیروس. تدابیر عالجیة. نظًرا لعدم توفر التطعیم أو العالج المحدد حالیًا، یجب اتخاذ جمیع التدابیر لتأخیر االنتشار 
 الطریقة الوحیدة لضمان بقاء النظام الصحي یعمل ھي إبطاء العدوى بسرعة.
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حتى اآلن، تم اتخاذ العدید من اإلجراءات من قبل حكومة الوالیة لتأخیر االنتشار. باإلضافة إلى ذلك، ھناك حاجة إلى مزید من 
 ى.التدابیر على أساس قانون حمایة العدو

الغرض من قانون حمایة العدوى ھو منع األمراض المعدیة بین البشر، والتعرف على العدوى في مرحلة مبكرة ومنع انتشارھا. وفقا 
یمكن لـ  2. 2الجملة  1الفقرة.  28، یمكن للسلطة المختصة اتخاذ تدابیر وقائیة. بموجب القسم IfSG 1الجملة  1الفقرة  28للقسم 
IfSG  المسؤولة بعدم مغادرة المكان الذي ھم فیھ أو الدخول إلى أماكن معینة منھ حتى یتم تنفیذ تدابیر الحمایة الالزمة.إلزام السلطة 

(الرذاذ)، على سبیل المثال من خالل السعال أو العطس أو من مرض بسیط جزئیًا  CoV-2بسبب الطریقة السائدة النتقال السارس 
یحدث االنتقال من شخص آلخر. لذلك من الضروري الحفاظ على االتصاالت االجتماعیة أو المصابین بأعراض خفیفة، یمكن أن 

 الجسدیة بین الناس إلى الحد األدنى.

ضروریة للحمایة ، وفقًا لحالة المعرفة الطبیة ، وال سیما الفئات الضعیفة من األشخاص من  3و  1تعتبر القیود الواردة في الفقرتین 
تأخذ في االعتبار حمایة السكان،  3إلى  1بسبب العدوى الدینامیكیة. القیود المذكورة في األرقام من  CoV - 2 -اإلصابة بالسارس 

ألنھا یمكن أن تؤخر على األقل االنتشار إلى عدد كبیر من الناس. إن التأخیر الناتج في حدوث المزید من اإلصابات ضروري من 
یة والحفاظ على القدرات الالزمة المتاحة لعالج المرضى، ولكن أیًضا لألمراض أجل عدم التحمیل الزائد على نظام الرعایة الصح

 األخرى.

و  1للتبریر بالتفصیل: بخصوص الرقمین 

3: 

یجب تقلیل االتصاالت االجتماعیة الجسدیة إلى الحد األدنى في المناطق العامة وغیر العامة. ھذا یجعل مساھمة حاسمة في إبطاء 
لھذا الغرض، یمكن تمدید األمراض الخطیرة المتوقعة لفترة أطول من الزمن، وبالتالي یمكن منع الحمل الزائد  انتشار الفیروس أكثر.

للنظام الصحي. التدبیر مناسب وضروري ومتناسب أیًضا. ال توجد وسیلة أخف لتحقیق الھدف المقصود من احتواء العدوى، كما ھو 
 موضح أعاله.

 :3فیما یتعلق بالفقرة 

الحالة، إنھ لیس فعًال للحرمان من الحریة، ولكنھ مجرد تقیید للحریة الشخصیة للتنقل. لھذا السبب، یُسمح بمغادرة المنزل في ھذه 
. یجب إثبات وجود ھذه األسباب عن طریق 2ألسباب التناسب إذا كانت ھناك أسباب وجیھة، والتي تم سردھا بالتفصیل في القسم 

 المسؤولة.عملیات التحقق من قبل السلطات 

 :3فیما یتعلق بالفقرة 

وبمعنى الحد من االتصاالت  CoV - 2 -نظًرا للتطورات والنتائج الحالیة ، ال سیما االنتشار السریع االنتشار لفیروس كورونا سارز 
ایة وكذلك وقطع الطرق المحتملة للعدوى، خاصة بین الفئات الضعیفة مثل المرضى والمسنین واألشخاص الذین یحتاجون إلى الرع

األشخاص ذوي اإلعاقة وحظر الزیارات داخل المنشآت المناسبة والضروریة. في المرافق المذكورة، غالبًا ما یتم االعتناء 
باألشخاص الذین سیكونون معرضین لخطر الصحة بشكل خاص إذا أصیبوا بممرض جدید. باإلضافة إلى ذلك ، یتم تقلیل خطر 

قم التمریض، بحیث یمكن الحفاظ على العملیة. في المواقف والمواقف الخاصة بمجموعة المرض وفشل الطاقم الطبي أو طا
 ، مثل الدعم الشخصي للمصابین بأمراض خطیرة3األشخاص المذكورة في القسم 
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 الوصول إلى األشخاص المقربین بشكل خاص في الحاالت الفردیة، مع مراعاة سلوك النظافة.
 

 :4بالفقرة  فیما یتعلق

) ھو االنخفاض الھائل في SARS-CoV-2إن التدبیر الوقائي األساسي لمنع المزید من انتشار فیروس كورونا المستجد (
 االتصاالت االجتماعیة الجسدیة.

 :5فیما یتعلق بالفقرة 
 

 .IfSGیعاقب  1رقم  1الفقرة. 75§ وفقا  IfSG 2الجملة   1الفقرة.  28§ انتھاك أمر واجب التنفیذ بموجب 

 :6فیما یتعلق بالفقرة 

تظل أوامر السلطات الصحیة المحلیة، التي یتم من خاللھا تشدید اللوائح الحالیة لھذا األمر، غیر متأثرة، حیث ال یمكن استبعاد وجود 
 مجموعات من الحاالت التي ال یشملھا ھذا األمر.

 :7فیما یتعلق بالفقرة 

قابل للتنفیذ على الفور. االعتراضات  IfSG 8الفقرة  16باالقتران مع القسم  3الفقرة  28القسم كتدبیر وبائي ، فإن األمر بموجب 
 واالستئنافات لیس لھا أي أثر إیقافي.

 :8فیما یتعلق بالفقرة 

صباًحا ألسباب تتعلق بالوضوح  0.00، 2020مارس  23نظًرا لضرورة االستعجال، سیصبح المرسوم العام ساري المفعول في 
 والتي تتعارض مع ھذا المرسوم ستتوقف عن التطبیق. 8قانوني، یشار إلى أن أحكام المراسیم العامة المذكورة في القسم ال
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 وزارة والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي
 
 
 
 
 

وزیر الدولة بترا 
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