وزارة الشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي
حكم عام
تطبيق (إنفاذ) قانون الوقاية من العدوى
بسبب جائحة كورونا
ترتيب متطلبات النظافة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا
إعالن صادر عن وزارة الشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي التابعة لوالية ساكسونيا
المؤرخ بتاريخ  12مايو  ، 2020المرجع22 / 5422-15 :
تُصدر وزارة مقاطعة ساكسونيا للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي ( )SMSعلى أساس الفقرة الثانوية § 28
الجملة  1من قانون الوقاية من العدوى ( )IfSGالمؤرخ بتاريخ  20يوليو  .BGBl( 2000ص  )1045التي جرى تعديلها
مؤخرا بموجب المادة  3من قانون  27مارس  .BGBl( 2020أ ص )587 .و قد تم تغيير ما يلي:

حكم عام
يتم العمل على تنفيذ اللوائح التالية للحد من انتشار فيروس كورونا مع التخفيف التدريجي للتدابير المعتمدة بمناسبة جائحة
كورونا :
أوال :
 .1المبادئ العامة
• يجب تنفيذ جميع الوصايا والقواعد التي تطبق حاليًا في الحياة العامة بقدر اإلمكان داخل المؤسسات .يشار إلى
الئحة وزارة مقاطعة ساكسونيا للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي في إصدار  12مايو  2020المتعلقة
بإجراءات الوقاية من فيروس سارس -كوف  "SARS CoV 2" 2 -و فيروس كوفيد "COVID-19" 19
(الئحة الوقاية من فيروس كورونا . )SächsCoronaSchVO -
• يمكن فقط لألشخاص الذين ليس لديهم أعراض اإلصابة بفيروس  COVID 19زيارة المصانع أو المرافق أو
العروض .ال يوصى باستخدام قياسات درجة الحرارة (الحمى) أو ما شابه ذلك للتحقق من اإلصابة بالفيروس.
•

بقدر اإلمكان  ،يجب االحتفاظ بخيارات تسجيل الضيف الطوعي من أجل تسهيل عملية تتبع جهات االتصال.

• يتعين على أرباب العمل تنفيذ تدابير السالمة المهنية الخاصة بنا ًء على تقييم المخاطر الذى جرى تحديثه .يجب
مراعاة معيار السالمة المهنية الخاص بفيروس سارس  -كوف  )SARS CoV 2 ( 2 -المنشور من قبل وزارة
العمل والشؤون االجتماعية االتحادية  ،وإن وجد ،التعديل الخاص بالصناعة الذى تم بواسطة صياغته بواسطة
مؤسسة التأمين ضد الحوادث المسؤولة أو السلطة اإلشرافية.
• وفقا للفقرة الثانوية  2 . 3من مفاهيم  SächsCoronaSchVOالتي سيتم وضعها  ،يجب مراعاة المفاهيم
المتخصصة الحالية الخاصة بالصناعة.
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 .2تكييف الهواء ,تكييف الهواء ; التهوية في المناطق مع متطلبات طبية خاصة
يجب مراعاة متطلبات التدفق وفقًا للمعايير أو التوصيات المعمول بها (مثل الجمعية األلمانية للصحة العامة في
المستشفيات) فيما يخص أنظمة التهوية وتكييف الهواء في المرافق الطبية بالنسبة ألنظمة التهوية في المناطق ذات
المتطلبات الطبية الخاصة ،مثل مرضى العناية المركزة.
 .3تكييف الهواء  ،تكييف الهواء .التهوية في المناطق بدون متطلبات طبية خاصة
ال توجد مطالب إضافية خاصة بتدابير التهوية فيما يتعلق بالوباء بالنسبة للغرف األخرى في قطاع الطب والتمريض .ال
يلزم وضع مرضى فيروس كوفيد  )COVID-19( 19في غرف التهوية القسرية ؛ كما ال يلزم إيقاف تشغيل أنظمة التهوية
الحالية.
وفقًا للمعرفة الحالية  ،احتمالية انتقال فيروس سارس  -كوف  )SARS - CoV 2 ( 2 -عبر أنظمة التهوية وتكييف
الهواء ( )RLTAفي المطاعم والمحالت التجارية وما شابه ذلك معروفة من قبل الدوائر المتخصصة (مثل لجنة التحكم في
تلوث الهواء من  ) VDIحيث تشير التقديرات إلى أنها منخفضة جدًا  ،و عليه ليس هناك حاجة الى إيقاف تشغيل أنظمة
التهوية وتكييف الهواء .تطبق متطلبات المبدأ التوجيهي  VDI 6022؛ و يجب إجراء الصيانة بانتظام .يجب زيادة حجم
الهواء الخارجي من أجل تحقيق تغيير مماثل في الهواء فيما يخص وحدات مناولة الهواء بالهواء الخارجي و يجب أيضا
استخدام التهوية العابرة قدر اإلمكان ،حيث يساهم الهواء النقي في التخفيف السريع لألحمال الفيروسية المحتملة في الغرف
ذات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ( )HVACالتي ال تحتوي على مصدر هواء خارجي وفي الغرف التي ال تحتوي على
نظام تهوية ميكانيكية.
نظرا ألن استخدام
القواعد الخاصة بمسافة التباعد االجتماعي وإجراءات النظافة العامة ال تتأثر بمفهوم التهوية للغرفة,
ً
الغرف ال يمكن أن يعمل على تجديد وتنقية الهواء.
 - ٢اللوائح الخاصة
تطبق اللوائح الخاصة التالية:
 .1قواعد النظافة العامة فيما يتعلق بعروض تذوق الطعام ،وتوصيل األطعمة الجاهزة  /البقالة (بما في ذلك األطعمة
الباردة والساخنة والمشروبات واآليس كريم) باإلضافة إلى تشغيل أماكن إعداد وجبات المدارس ورياض األطفال
ومطاعم الموظفين والمقاصف والمقاهي الجامعية و أماكن االجتماعات والمؤتمرات
•

يجب وضع مفهوم خاص بالنظافة العامة والوقاية من العدوى وتطبيقه في جميع المرافق .كما يجب إدراج لوائح
هذا المرسوم العام ما لم ينظم  AVتشغيل مرافق الرعاية النهارية والمدارس و تنطبق أحدث مفاهيم ومعايير
الصناعة على مؤسسات تقديم الطعام.

•

تعيين شخص مسؤول من أجل االمتثال لمتطلبات النظافة والوقاية من العدوى.

• يجب وضع شروط لتغطية فم وأنف الموظفين الذين يتواصلون مع العمالء ضمن مفاهيم النظافة العامة الخاصة
بالمنشآت.
•

يجب على مؤسسات تقديم الطعام إمداد الزوار في منطقة المدخل عن طريق لوحات إعالمية أو صور توضيحية
بمعلومات عن قواعد النظافة العامة وفقًا لمفهوم النظافة العامة والوقاية من العدوى.

• يجب على مؤسسات تقديم الطعام ،ومطاعم الموظفين والمقاصف ،وكافيتريا الجامعة ،ومرافق المدارس
والمدارس النهارية ،ومرافق االجتماعات والمؤتمرات التأكد من وجود مسافة التباعد االجتماعي التي ال تقل عن
 1.5متر بين الطاوالت المشغولة .إذا كان ذلك ممكنًا  ،يجب تقليل أحجام الطاولة ،ويجب تصميم أماكن الجلوس
والوقوف بحيث يتم ضمان مسافة التباعد االجتماعي التي ال تقل عن  1.5متر بين الضيوف .األفراد وفقا للفقرة
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الثانوية  .2إحدى جهات اتصال ( SächsCoronaSchVOمثل العائالت)  ،حيث يسمح للعائالت أيضًا بالجلوس
م ًعا في المطعم دون حد أدنى من المسافة.
•

يجب الحرص بشكل خاص على االمتثال لمعايير النظافة الصحية عند تنظيف وغسل األطباق والكؤوس وأدوات
المائدة ويجب أن تكون األطباق والكؤوس وأدوات المائدة جافة تما ًما قبل إعادة استخدامها.

•

ينطبق ما يلي على الخدمة الذاتية :يجب أن يتم تسليم أدوات المائدة بشكل فردي من قبل موظفي الخدمة و حماية
نقاط فصل األدراج وأدوات المائدة من عطس وسعال العمالء .ال يسمح بإزالة الوجبات المفتوحة في الخدمة
الذاتية وأيضا عروض البوفيه للوجبات المفتوحة وتجنب قوائم االنتظار (الطوابير).

• ال يسمح بتشغيل البار.
• يحظر تدخين الشيشة في مؤسسات تذوق الطعام والمؤسسات المماثلة.
• يوصى بالدفع غير النقدي ألسباب تتعلق بالصحة العامة.
• يجب أن تظل غرف اللعب أو زوايا لعب األطفال في مؤسسات تقديم الطعام مغلقة.
•

يجب مراعاة القواعد العامة للصحة الغذائية عند إعداد الطعام وتوزيعه و نقله وأيضا النظافة اليومية عند التعامل
مع الطعام في هذه المؤسسات و ضمان غسل اليدين بانتظام.

•

غسل اليدين والتعقيم المتكرر ،و إذا لزم األمر ،يفضل ارتداء القفازات التي تستخدم لمرة واحدة.

• يجب تركيب أجهزة تعقيم في منطقة الدخول المؤدية الى غرفة الطعام وفي مناطق تناول الطعام في الهواء الطلق
وفى المراحيض.
• يحظر على األشخاص الذين يعانون من أعراض إصابة تشبه فيروس كوفيد  )COVID 19( 19أو الذين ثبت
إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا من العمل في المرافق المذكورة .يجب فرض الحجر الصحي لمدة  14يو ًما على
األقل وأيضا التخلص من األعراض مدة  48ساعة على األقل قبل استئناف العمل إذا كانت اإلصابة بالفيروس
إيجابية .تظل النشاطات األخرى وحظر التوظيف وفقًا لـ  IfSGغير متأثرة.
•

يجب تدريب الموظفين وإرشادهم على سجل االمتثال لقواعد النظافة العامة أثناء جائحة كورونا.

 .2قواعد النظافة لجميع أنواع المتاجر ،بما في ذلك الصيدليات ومحالت األعمال الحرفية وما شابه ذلك
•

يجب على الموظفين ،ما لم يتم اتخاذ تدابير وقائية أخرى (مثل ألواح الزجاج الشبكي) والعمالء ارتداء كمامات
الفم و األنف عند المكوث في المتجر طبقا للقسم  9الفقرة  2رقم  1من .SächsCoronaSchVO

• يجب دائ ًما إبقاء أبواب الدخول والخروج التي ال تفتح وتغلق تلقائيًا مفتوحة أثناء ساعات العمل .قد يتم إغالق
األبواب بشكل استثنائي في حاالت خاصة ،مثل البرد أو غيرها من الظروف الجوية غير المواتية ،ألسباب تتعلق
بالصحة الغذائية (على وجه الخصوص الوقاية من انتشار اآلفات) وبشكل أساسي لتجنب مصادر اإلزعاج و يجب
بعد ذلك تطهير مقابض األبواب بانتظام.
• يجب توفير المطهرات للعمالء الستخدامها في منطقة المدخل و وجود العالمات التي تشير إلى طريقة استخدامها.
يتم إبالغ العمالء عن طريق إشعار بأن دخول المتجر بأعراض يشتبه في كونها فيروس كوفيد COVID ( 19
 )19وال سيما أعراض البرد ،غير مسموح به .يجب أن تكون آالت تسجيل اإليرادات النقدية التي يستخدمها
الموظفين محمية بواسطة أدوات مثل الزجاج لشبكي .تضمن العالمات الموجودة على األرض مراعاة الحد األدنى
للفراغات في منطقة المحاسبة و يفضل بقدر اإلمكان من الناحية الفنية استخدام طريقة السداد غير النقدي .يجب
تنظيف األسطح واألشياء التي يلمسها العمالء باستمرار ،بما في ذلك المقابض على سالل التسوق والعربات،
وتعقيمها بانتظام  -مرتين على األقل في يوم العمل وإن أمكن بعد كل استخدام من قبل العميل .لهذا الغرض ،تقوم
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المحال ت بتطوير خطط النظافة العامة مع مراعاة الظروف الفردية والمعايير الحالية المعتادة في الصناعة ،والتي
سوف يتم تقديمها للعمالء والسلطات للتفتيش عند الطلب.
• وفقًا لـ  ،SächsCoronaSchVOيقتصر الحد األقصى لعدد العمالء في المتجر على عميل واحد لكل  20متر
مربع من منطقة المبيعات .يحدد األشخاص المسؤولون ,اعتمادًا على حجم المتجر والظروف المكانية ,الحدود
القصوى لعدد العمالء المسموح به في المتجر في نفس الوقت ،مما يضمن الحفاظ على الحد األدنى من مسافة
التباعد االجتماعي .يجب أن تضمن لوائح الدخول عدم تجاوز العدد المسموح به ("واحد في الداخل و واحد في
الخارج") عند بلوغ هذا العدد.
• يجب التحقق من إدخال "نظام شارع ذو اتجاه واحد".
•

غسل اليدين والتعقيم المتكرر ،و إذا لزم األمر ،يفضل ارتداء القفازات التي تستخدم لمرة واحدة.

• يحظر على األشخاص الذين يعانون من أعراض إصابة تشبه فيروس كوفيد  )COVID 19( 19أو ثبت إيجابية
إصابتهم بفيروس كورونا من العمل في المرافق المذكورة .يجب فرض الحجر الصحي لمدة  14يو ًما على األقل
والتخلص من األعراض مدة  48ساعة على األقل قبل استئناف العمل إذا كانت اإلصابة بالفيروس إيجابية .تظل
النشاطات األخرى وحظر التوظيف وفقًا لـ  IfSGغير متأثرة.
•

يجب تدريب الموظفين وإرشادهم على سجل االمتثال لقواعد النظافة العامة أثناء جائحة كورونا.

•

تجنب استخدام مفاهيم تفاعلية يمكن الوصول إليها بشكل عام مع جهات اتصال إضافية (التشغيل الرئيسي
وشاشات اللمس وما إلى ذلك).

•

متطلبات إضافية في تجارة المواد الغذائية بالتجزئة
يجب على العميل استخدام ملقط إزالة أو أدوات مماثلة أو القفازات التي تستخدم لمرة واحدة في حالة تقديم الخدمة
الذاتية لألطعمة السائبة التي لم يتم غسلها أو تقشيرها قبل االستهالك .يجب تنظيف وتطهير المالقط أو األدوات
المساعدة المماثلة بشكل منتظم ،على األقل كل ساعة.

•

متطلبات إضافية عند بيع مستحضرات التجميل:
ال يجب تجربة مستحضرات التجميل مثل أحمر الشفاه أو المكياج قبل الشراء لتجنب استخدامها من قبل عدة
أشخاص .ال يمكن إزالة الكريمات من علب الكريمات المفتوحة إال بغسل اليدين جيدًا واستخدام ملعقة نظيفة.
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 .3قواعد النظافة للنصب التذكارية والمكتبات المتخصصة والمكتبات والمحفوظات والمتاحف والقبة السماوية
والمعارض وصاالت العرض وبيوت العرض والعروض في البيوت األدبية والملهى والثقافة االجتماعية
والمرشد السياحي ونقاط االلتقاء العليا وكذلك في األروقة ومحالت الرهان والشركات المماثلة.
• يجب على المشغل التأكد من خالل قيود الدخول واللوائح التنظيمية من أنه يمكن الحفاظ على الحد األدنى لمسافة
التباعد االجتماعي في جميع المناطق.
•

اعتمادًا على حجم المنشأة والظروف المكانية  ،يجب تحديد الحد األقصى لعدد الضيوف الحاضرين  ،مما يضمن
الحفاظ على الحد األدنى من المسافة.

•

يجب تعيين شخص مسؤول عن االمتثال للقواعد في الموقع لتقديم المعلومات أثناء عمليات الفحص.

•

يجب إعادة تصميم المناطق الضيقة أو تقييد الدخول بحيث يمكن الحفاظ على الحد األدنى لمسافة التباعد
االجتماعي.

• يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان غسل جميع األشخاص أيديهم و تعقيمها بعد دخول المبنى.
•

يجب تجنب اإلجراءات التفاعلية مع جهات االتصال اإلضافية (التشغيل الرئيسي ،وشاشات اللمس ،وما إلى ذلك).

• قد يلزم تخزين وسائط اإلعالم المرتجعة مؤقتًا في درجة حرارة الغرفة لمدة  3إلى  5أيام قبل إعادة إصدارها.
•

يجب الحفاظ على الحد األدنى من مسافة التباعد االجتماعي وتغطية الفم و األنف في الغرف المغلقة من النصب
التذكارية والمكتبات المتخصصة والمكتبات واألرشيفات والمتاحف والمعارض وصاالت العرض وبيوت
المعارض .

• يجب الحفاظ على الحد األدنى من مسافة التباعد االجتماعي وتغطية الفم في المنازل األدبية اثناء عروض المالهي
والثقافة االجتماعية وكذلك مع الجوالت المصحوبة بمرشدين في الغرف المغلقة والقبة السماوية وفي النوادي
الكبرى وكذلك في أروقة التسلية ومحالت الرهان والشركات المماثلة.
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 .4قواعد النظافة العامة للمدارس ومراكز الرعاية النهارية والمؤسسات التعليمية وفقا للفقرة لثانوية  2 .6رقم 7-5
 ،SächsCoronaSchVOباإلضافة إلى مرافق المشورة المتخصصة في المجال االجتماعي والنفسي
االجتماعي
• يطبق هذا ما لم ينظم  AVتشغيل مرافق الرعاية النهارية والمدارس.
•

بقدر اإلمكان ،يجب مراعاة متطلبات المسافة المطبقة بشكل عام ،إذا لزم األمر من خالل مجموعات صغيرة
وثابتة مع مسافة أكبر بين الناس .هذا ينطبق أيضًا على البقاء في الهواء الطلق.

• يجب إجراء االختبارات في غرف أكبر بمسافة كافية.
• يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان غسل جميع األشخاص أيديهم و تعقيمها بعد دخول المبنى.
• يجب تحديد خيارات غسل اليدين المناسبة بشكل كاف ومجهزة مثل الصابون السائل؛ و المناشف التي تستخدم
لمرة واحدة بحيث تكون متاحة بشكل مثالي لتجفيف اليدين .مجففات األيدي الكهربائية أقل فاعلية ،ولكن يمكن
تركها إذا كانت مثبتة بالفعل.
• يجب شرح جميع متطلبات النظافة العامة التي سوف تنطبق في المنشأة بإيجاز ووضوح على الفتات  /ملصقات
المعلومات و إذا لزم األمر باستخدام الصور التوضيحية.
ضا اإلشارة إلى لوائح مسافة
• يمكن أن تكون عالمات المسافة على األرض مفيدة كتوجيه .إذا لزم األمر ،يجب أي ً
التباعد االجتماعي أمام المبنى.
• يجب الحفاظ على التنظيف الروتيني لألسطح واألشياء وتواترها و ال ينصح بتطهير السطح بعد ذلك .ال توجد
التزامات تنظيف خاصة للغرف المستخدمة.
• يجب االنتباه الى ملصق السعال والعطس وااللتزام به.
• سيتم تجنب ا ستخدام المفاهيم التفاعلية مع جهات اتصال إضافية (التشغيل الرئيسي  ،الشاشات التي تعمل باللمس ،
وما إلى ذلك) في الوقت الحالي.
• غالبًا ما يجب تهوية الغرف المستخدمة جيدًا.
• يجب االستفادة من جميع الفرص للبقاء في الهواء الطلق.
•

يوصى بارتداء كمامات الفم واألنف في مراكز الرعاية النهارية والمدارس االبتدائية ،اذا لم يكن هناك امكانية
لتلبية متطلبات مسافة التباعد االجتماعي .يجب إحضار كمامات األنف والفم من قبل زوار المنشأة و ينبغي أن
يوضح المرفق طريقة المعالجة الصحيحة لكمامات األنف و الفم (ارتداء وخلع ،عدم التالعب أثناء االرتداء).

•

يجب تعيين شخص مسؤول عن االمتثال للقواعد في الموقع لتقديم المعلومات أثناء عمليات الفحص.

صفحة 6من 14

قواعد النظافة الخاصة بمدارس الموسيقى
• يسمح بتلقي الدروس فقط كدروس فردية أو في مجموعات صغيرة تتكون من أربعة أشخاص كحد أقصى و ال
يسمح بفصول األوركسترا والكورال.
• يجب الحفاظ على مسافة تباعد اجتماعي تبلغ  3أمتار آلالت النفخ والمطربين.
• يجب جمع الماء المكثف في حالة اآلالت الهوائية .كما يتم جمع المناديل المستعملة والتخلص منها في أكياس
القمامة المقاومة للتمزق .يجب أيضا غسل األقمشة النسيجية بعد االستخدام.
• ضرورة التهوية الجيدة بعد الدرس.

صفحة 7من 14

 .5قواعد النظافة العامة لعروض رعاية األطفال والشباب بدون اإلقامة الليلية وفقًا للفقرات الثانوية من  11إلى  14و
 16من الكتاب الثامن من القانون االجتماعي ()SGB XIII
تنطبق المفاهيم البلدية المقابلة ،والتي يجب أن تشمل تدابير لتوجيه الزائرين والحفاظ على مسافة التباعد
االجتماعي و تدابير النظافة األساسية التي تستند إلى قواعد النظافة العامة المعمول بها في هذا التوجيه العام.
 .6قواعد النظافة العامة الخاصة بالمالعب (ساحات اللعب)
• يجب تحديد حد دخول لعدد أقصى من األطفال وفقًا لحجم الملعب أو عدد معدات اللعب و يجب تحديد مناطق
اللعب الرملية بحيث يمكن الحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي بين العائالت  /المجموعات.
•

يجب تجنب أي اتصال جسدي باألشخاص الذين ال ينتمون لبعضهم البعض.

• الحد األدنى لمسافة التباعد االجتماعي بين األشخاص الذين ال ينتمون لبعضهم البعض هو  1.5متر ،إن أمكن.
• يجب غسل اليدين أو تعقيمها في الموقع بعد استخدام الملعب.
• ال يسمح بلقيام بنزهة أو ما شابه في الملعب.
• ضرورة اإلشراف على األطفال تحت سن  8سنوات.
• يجب شرح جميع متطلبات النظافة العامة التي سوف تطبق في المنشأة بإيجاز ووضوح على الفتات  /ملصقات
المعلومات ،إذا لزم األمر باستخدام الصور التوضيحية.
 .7قواعد النظافة للمناطق الخارجية من حدائق الحيوان والنباتات وحدائق الحيوان
• يجب شرح جميع متطلبات النظافة العامة التي سوف تطبق في المنشأة بإيجاز ووضوح على الفتات  /ملصقات
المعلومات  ،إذا لزم األمر باستخدام الصور التوضيحية.
• سيتم تطبيق حد دخول لعدد أقصى من الناس و يجب اختيار هذا بحيث يمكن مالحظة متطلبات مسافة التباعد
االجتماعي العامة التي ال تقل عن  1.5متر .قد تكون عالمات المسافة على األرض مفيدة كتوجيه في مناطق يتم
التردد عليها بشكل خاص .تجنب المناطق الضيقة ،و إذا لزم األمر إعادة تصميمها .ينبغي اتخاذ تدابير لتوجيه
الزوار.
•

يجب تجنب المفاهيم التفاعلية مع جهات االتصال اإلضافية (التشغيل الرئيسي ،وشاشات اللمس ،وسماعات الرأس
 ،وما إلى ذلك) واستخدام األدلة الصوتية( .قد تكون الموافقة ممكنة فقط في حالة استخدام سماعات الرأس الخاصة
أو السماعات الشخصية المتاحة تجاريًا).

• تظل المباني والدفيئات ....إلخ ,مغلقة أمام الزوار.
 .8قواعد النظافة العامة للمسارح والمسارح الموسيقية ودور السينما وقاعات الحفالت الموسيقية وأماكن الحفالت
ودور األوبرا والمتنزهات الترفيهية والمتنزهات
• سيتم تطبيق حد دخول لعدد أقصى من الناس و يجب اختيار هذا بحيث يمكن مراعاة متطلبات مسافة التباعد
االجتماعي العامة .قد تكون عالمات المسافة على األرض مفيدة كتوجيه في مناطق يتم التردد عليها بشكل خاص.
تجنب المناطق الضيقة ،و إذا لزم األمر إعادة تصميمها .ينبغي اتخاذ تدابير لتوجيه الزوار.
•

يجب تجنب المفاهيم التفاعلية مع جهات االتصال اإلضافية (التشغيل الرئيسي ،وشاشات اللمس ،وسماعات الرأس
 ،وما إلى ذلك) واستخدام األدلة الصوتية( .قد تكون الموافقة ممكنة فقط في حالة استخدام سماعات الرأس الخاصة
أو السماعات الشخصية المتاحة تجاريًا).
صفحة 8من 14

• يجب شرح جميع متطلبات النظافة العامة التي سوف تطبق في المنشأة بإيجاز ووضوح على الفتات  /ملصقات
المعلومات ،إذا لزم األمر باستخدام الصور التوضيحية.
• يجب وضع مفهوم النظافة الفردية لكل مرفق بنا ًء على توصيات الجمعيات المهنية ذات الصلة والشروط اإلطارية
المحددة للمنشأة .كما يجب أن تتم الموافقة على مفهوم النظافة من قبل السلطة المحلية المسؤولة.
 .9قواعد النظافة الخاصة بمرافق الرعاية الصحية وفقا للفقرة الثانوية  2 .6رقم  10والمرافق حسب11 § .
 SächsCoronaSchVOبتاريخ  12مايو 2020
•

يجب مراعاة التوصيات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة المسؤولة عن النظافة العامة للمستشفيات والوقاية من
العدوى و  .RKIالمستشفيات والمرافق الوقائية أو التأهيلية التي توفر رعاية طبية مماثلة للمستشفيات وجميع
مرافق الرعاية الصحية األخرى ،بما في ذلك الممارسات الطبية وخدمات رعاية المرضى الخارجيين ومرافق
المرضى الداخليين كليًا أو جزئيًا لرعاية وإقامة المسنين واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أو المحتاجين
للرعاية وأيضا المنازل الخاصة بالقاصرين وفقًا للفقرتين الثانويتين  23و  36من قانون الوقاية من العدوى
( )IfSGالذى حدد اإلجراءات الداخلية الخاصة بضرورة النظافة للحد من العدوى في خطط النظافة وهذا يشمل
أيضًا اللوائح المقابلة للوقاية من عدوى من فيروس سارس -كوف .)SARS-CoV-2( 2-

صفحة 9من 14

 .10قواعد النظافة لشركات الخدمات مثل مصفقي الشعر ومقدمي الخدمات ذات الصلة (مثل العناية بالقدم
وصالونات األظافر وصالونات التجميل  ،ولكن أيضًا استوديوهات الثقب أو الوشم أو التدليك)
• يمكن فقط للعمالء الذين ال يعانون من أعراض االصابة بـفيروس كرونا  )COVID 19( 19وبحالة صحية عامة
جيدة زيارة المصانع .يجب على الشركات توضيح ذلك .كما ال يوصى باستخدام قياسات درجة الحرارة (الحمى)
أو ما شابه ذلك للتحقق من اإلصابة بالفيروس.
• يجب مراعاة لوائح مسافة التباعد االجتماعي التي ال تقل عن  1.5متر للعمالء والموظفين فيما بينهم وبين أماكن
العمل .يمكن أن تكون عالمات المسافة على األرض مفيدة كتوجيه.
• ألسباب موضوعية ،ال يمكن مراعاة الئحة مسافة التباعد االجتماعي بين العميل والممارس المعني أثناء العالج.
لذلك ،مطلوب على األقل كمامة واحدة للفم واألنف للموظفين والعمالء طوال فترة العالج و يجب على العمالء
إحضار الكمامة الخاصة بهم .كما يجب أن يوضح المرفق طريقة المعالجة الصحيحة لكمامات األنف و الفم
(ارتداء وخلع  ،عدم التالعب أثناء االرتداء).
نظرا ألنه ال يمكن للعميل ارتداء كمامة الفم واألنف عند معالجة الوجه ،في هذه الحالة ,يجب على الموظفين
•
ً
ارتداء قناع  FFP2بدون صمام زفير والعمل على حماية العينين ،على سبيل المثال باستخدام النظارات الواقية.
•

يجب اتخاذ االحتياطات التنظيمية لضمان قيام جميع األشخاص بغسل أو تطهير أيديهم فور دخولهم المنشأة و يجب
توفير خيارات مناسبة بشكل كاف لغسل اليدين (على مسافة مناسبة من بعضها البعض)  ،ومجهزة بصابون سائل
وتجفيفها باستخدام مناشف يمكن التخلص منها .مجففات األيدي الكهربائية أقل فاعلية ،ولكن يمكن تركها إذا كانت
مثبتة بالفعل.

• يجب تهوية الغرف المستخدمة بشكل متكرر وشامل.
•

يجب الحفاظ على التنظيف الروتيني لألسطح واألشياء وتواترها .يجب معالجة المعدات المستعملة (المقص ،
األمشاط ،مقصات شَعر ،العباءات ،إلخ) كالمعتاد بعد االستخدام من قبل العميل و ال ينصح بتطهير السطح بعد
ذلك .ال توجد التزامات تنظيف خاصة للغرف المستخدمة أو التزامات لتوفير المطهرات .يجب إزالة جميع
مصادر التلوث على الفور و باألخص من أسطح العمل فيما يتعلق بحركة الزوار.

• يجب شرح جميع متطلبات النظافة العامة التي سوف تنطبق في المنشأة بإيجاز ووضوح على الفتات  /ملصقات
المعلومات ،إذا لزم األمر باستخدام الصور التوضيحية.
•

باإلضافة إلى ذلك ،تتم اإلشارة إلى األحكام ذات الصلة من مرسوم وزارة والية ساكسونيا للشؤون االجتماعية
للوقاية من األمراض المعدية (مرسوم ساكسونيا للنظافة  )SächsHygVO -المؤرخ  7أبريل  ، 2004المعدل
اعتبارا من  28ديسمبر .2009
قانونيًا
ً

صفحة 10من 14

 .11قواعد النظافة للفنادق والنزل:
• يسمح في األساس بإشغال غرف النوم فقط بالمعنى الوارد في الفقرة الثانوية  2من الفقرة .1
• مع ذلك ،يجب استخدام مناطق في السكن من قبل أشخاص مختلفين في حاالت فردية مبررة ،على سبيل المثال,
المناطق المشتركة وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمطابخ .يجب اتخاذ تدابير تنظيمية لتجنب االتصال
بين األشخاص في حالة عدم امكانية ضمان الحد األدنى لمسافة التباعد االجتماعي  1.5متر .أوقات االستخدام
المختلفة مناسبة ،على سبيل المثال و التي يتم تحديدها مسبقًا .باإلضافة إلى ذلك ،يجب توفير فواصل زمنية بين
االستخدامات ذات الصلة لتجنب التواصل باستمرار والعمل على تهوية المساحات بين االستخدامات بالدرجة
الكافية.
• يجب مراعاة القواعد الخاصة بمنشآت تقديم الطعام طبقا ً للقسم  ,1فيما يتعلق بإمدادات الغذاء.
• يجب وضع شروط لتغطية الفم واألنف الخص بالموظفين الذين يتواصلون مع العمالء ضمن مفاهيم النظافة العامة
الخاصة بالمنشآت.
• ال يسمح بتشغيل منشآت االستحمام في الغرف المغلقة و أيضا الساونا وحمامات البخار.
 .12قواعد النظافة للمراحيض العامة والمرافق الصحية في مواقع المخيمات
•

يجب تقديم معلومات عن الحد األقصى لعدد األشخاص المسموح به في غرف مقدمي خدمات الرعاية الصحية
للتمكن من االمتثال للوائح مسافة التباعد االجتماعي للمستخدمين بين بعضهم البعض .كما يجب اإلشارة إلى تنظيم
المسافة أمام غرف مقدمي خدمات الرعاية الصحية و إمكانية أن تكون عالمات المسافة على األرض مفيدة
كتوجيه.

•

إذا تعذر تلبية متطلبات المسافة ،فمن الضروري أن يرتدي األفراد والمستخدمون كمامة الفم واألنف و يجب على
المستخدم إحضار الكمامة.

•

يجب توفير خيارات مناسبة بما يكفي لغسل اليدين (مع مسافة مناسبة عن بعضها البعض)  ،ومجهزة بصابون
سائل وتجفيفها باستخدام مناشف يمكن التخلص منها .إذا لم يجلب المستخدمون المناشف الخاصة بهم ،فإن
المناشف التي تستخدم لمرة واحدة تعد مثالية للتجفيف .تبطن حاويات المناشف التي يمكن التخلص منها بأكياس
القمامة لغير قابل للتمزق وتفريغها بانتظام.

• مجففات األيدي الكهربائية أقل فاعلية ولكن يمكن تركها إذا كانت مثبتة بالفعل.
•

يتم تشجيع المستخدمين على غسل أيديهم بعد استخدام المرافق الصحية.

• يجب شرح جميع متطلبات النظافة العامة التي سوف تطبق في المنشأة بإيجاز ووضوح على الفتات  /ملصقات
المعلومات ،إذا لزم األمر باستخدام الصور التوضيحية.
• يجب الحفاظ على التنظيف الروتيني لألسطح واألشياء وتواترها و ال ينصح بتطهير السطح بعد ذلك .يجب إزالة
جميع مصادر التلوث على الفور وخاصة من أسطح العمل فيما يتعلق بحركة الزوار  .لهذا الغرض ،قد تكون
عملية إجراء الفحص عدة مرات في اليوم وعملية التنظيف ضرورية في حالة وجود شكاوى.
•

يجب تهوية الغرف المستخدمة بشكل متكرر وشامل.

صفحة 11من 14

 .13قواعد النظافة العامة للمرافق الرياضية واستوديوهات اللياقة البدنية والرياضية و مدارس الرقص
•

يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لكي يغسل جميع األشخاص أيديهم أو يعقموها بعد دخولهم المنشأة أو المرفق
الرياضي.

• ال يوجد الزام بارتداء كمامات الفم و األنف في المرافق أو المنشآت الرياضية.
• يسمح بافتتاح مدارس الرقص للدروس الفردية ولألزواج الدائمين (ال توجد دورات شبابية) وكذلك الراقصين
المنفردين .ال يجب تقديم دورات إضافية للمجموعات عالية الخطورة (مثل رقص كبار).
•

يعتمد عدد الرياضيين أو الراقصين أو أزواج الرقص المقبولين على الرياضة المعنية ويجب أن يضمن االمتثال
للحد األدنى لمسافة التباعد االجتماعي التي ال تقل عن  1.5متر أثناء التدريب ويجب تبريره في مفهوم المنشأة أو
المرفق الرياضي.

•

يجب مراعاة الحد األدنى لمسافة التباعد االجتماعي بين الرياضيين والراقصين أو أزواج الرقص والمدربين في
كل جلسة تدريبية .ال يسمح بجلسات التدريب مع شخصيات اللعبة للفريق .يجب تجنب أي اتصال جسدي ،باستثناء
حالة زوجين الرقص.

• يجب أيضًا مراعاة الحد األدنى لمسافة التباعد االجتماعي في المناطق المتغيرة ومناطق مقدمي خدمات الرعاية
الصحية .يجب أن تكون خيارات غسل اليدين (على مسافة مناسبة من بعضها البعض) مزودة بصابون سائل
وتجفيفها بمن اشف يمكن التخلص منها .مجففات األيدي الكهربائية أقل فاعلية  ،ولكن يمكن تركها إذا كانت مثبتة
بالفعل.
•

يجب إعادة تصميم المناطق الضيقة أو تقييد الدخول بحيث يمكن الحفاظ على الحد األدنى لمسافة التباعد
االجتماعي.

• يجب تنظيف معدات التدريب بعد االستخدام.
• إذا كان ذلك ممكنا ،يجب أن يتم الدفع عن طريق التحويل المصرفي ويجب تزويد الطاولة بطبقة حماية من
الزجاج الشبكي.
•

ربما لن يتم فتح المرافق الرياضية واستوديوهات اللياقة البدنية والرياضية ومدارس الرقص للجمهور (المتفرجين
واألشخاص المرافقين  ،وما إلى ذلك).
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 .14قواعد النظافة العامة للمنشآت الرياضية للرياضيين الذين لديهم عقد عمل يُلزمهم بممارسة الرياضة مقابل
رسوم ويستخدم هذا بشكل أساسي لضمان معيشتهم
•

يتم التدريب والمنافسات وفق متطلبات النقابات المهنية االتحادية.

اعتبارا من  10أبريل  ،2020يتعين على جميع األشخاص الذين قدموا من
• وفقًا لـ ،SächsCoronaQuarVO
ً
الخارج الدخول إلى الحجر الصحي اإللزامي المنزلي مدة  14يو ًما وبالتالي سوف يمنع هؤالء األشخاص من
زيارة المنشآت الرياضية.
 .15قواعد النظافة العامة للمسابح الخارجية
• تنطبق المبادئ وقيود االتصال المطبقة وفقًا للقسمين  1و  2من قانون مقاطعة ساكسونيا للوقاية من فيروس
كورونا الصادر في  12مايو  2020داخل حمامات السباحة الخارجية .ينبغي على وجه الخصوص ،مراعاة الحد
األدنى لمسافة التباعد االجتماعي البالغة  1.5متر من األشخاص اآلخرين.
• يجب على المشغل التأكد عن طريق قيود الدخول واللوائح التنظيمية من أنه يمكن الحفاظ على الحد األدنى من
المسافة في المياه وفي جميع المناطق خارج المياه ،على سبيل المثال في مناطق حمامات الشمس و في غرف
التغيير و غرف مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومنطقة الخروج.
•

اعتمادًا على حجم المنشأة والظروف المكانية ،يجب تحديد الحد األقصى لعدد الضيوف الحاضرين  ،مما يضمن
الحفاظ على الحد األدنى من المسافة.

•

ينبغي موافـاة السباحين بقواعد السلوك ومتطلبات النظافة و ضمان امتثالهم لها.

•

سيتم إنشاء مفهوم النظافة الفردية بما في ذلك استخدام الواح التزحلق و الغوص لكل حمام سباحة والتي تستند إلى
تو صيات الجمعيات المهنية ذات الصلة ،على سبيل المثال خطة الوباء الخاصة بالحمامات الصادرة عن الجمعية
األلمانية لالستحمام.

•

يجب أن تتم الموافقة على مفهوم النظافة من قبل السلطة المحلية المسؤولة.

.III

بالنسبة للخدمات واألحداث المقابلة (القسم  4الفقرة  2رقم  4من  SächsCoronaSchVOبتاريخ  12مايو
 ، )2020يؤخذ بعين االعتبار تدابير الصحة والوقاية من العدوى أثناء إجراء الخدمات واألفعال الدينية خالل
جائحة كورونا (اتفاق بين المستشار و رؤساء حكومات الواليات االتحادية في  30أبريل  2020مع الكنائس
والطوائف الدينية).

.IV

نحن نحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من تدابير النظافة العامة.

.V

سيدخل هذا المرسوم العام حيز التنفيذ في  24مارس  .2020صالح حتى  5يونيو .2020
على الرغم من ذلك ،فإن قواعد النظافة العامة للمدارس ومراكز الرعاية النهارية وفقًا للقسم الثاني رقم ، 4
سارية في  18مايو .2020
ستنتهي صالحية إنفاذ القانون العام المنبثق من قانون الوقاية من العدوى  -التدابير بمناسبة جائحة كورونا  -األمر
الخاص بمتطلبات النظافة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا الصادر في  4مايو  2020في  14مايو .2020
على الرغم من ذلك ،فإن قواعد النظافة العامة في المدارس ومراكز الرعاية النهارية وفقًا للقسم الثاني رقم  4و 5
سوف تنتهي في  17مايو .2020
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تعليمات متعلقة بسبيل االنتصاف القانوني
يمكن رفع دعوى ضد هذا األمر العام في غضون شهر واحد من اإلخطار به في محكمة ساكسونيا اإلدارية المحلية خطياً،
فى محاضر كاتب المحكمة أو إلكترونيًا عن طريق نموذج معتمد بديالً عن النموذج المكتوب.
المحكمة اإلدارية في سكسونيا ،التي يقع مقر المدعي أو يقيم فيها ،مسؤولة محليًا عن:
 −المحكمة اإلدارية ،Chemnitz، Zwickauer Straße 56، 09112 Chemnitz
 −المحكمة اإلدارية في دريسدن ،مركز المحكمة المتخصصة Hans-Oster-Strass 4، 01099 ،درسدن،
 −المحكمة اإلدارية في اليبزيغ Rathenaustrasse 40، 04179 ،اليبزيغ.
محكمة دريسدن اإلدارية ،مركز المحكمة المتخصصة Hans-Oster-Strasse 4، 01099 ،درسدن ،لديها والية قضائية
محلية للمدعين الذين ليس لديهم مقعد أو مكان إقامة في والية ساكسونيا الحرة.
يجب أن تحدد الدعوى المدعي والمدعى عليه (والية ساكسونيا الحرة) وموضوع الدعوى ،ويجب أن تحتوي على طلب
محدد .تهدف الوقائع واألدلة التي يستندون إليها إلى أن القرار المطعون فيه يجب أن ترفق نسخته األصلية أو نسخة عنه.
يجب أن تكون الدعوى وجميع الدعاوى المكتوبة مصحوبة بنسخ لألطراف األخرى المعنية.

مالحظة بشأن التقاضي
 −ال يتم التخطيط إلجراء اعتراض ضد اإلجراءات اإلدارية لوزارة والية ساكسونيا للشؤون االجتماعية والتماسك
االجتماعي ،وال يتم استيفاء الحد الزمني للعمل عن طريق تقديم اعتراض.
 −ال يسمح بتقديم طلب سبيل انتصاف قانوني عن طريق البريد اإللكتروني البسيط وال يؤدي إلى أي آثار قانونية.
 −إذا تم رفع الدعوى إلكترونياً ،فيجب أن يتم تزويد المستند اإللكتروني بتوقيع إلكتروني مؤهل للشخص المسؤول
أو أن يتم توقيعه من قبل الشخص المسؤول وتقديمه عبر وسيلة إرسال آمنة وفقًا للقسم  55أ ( )4من قانون
المحكمة اإلدارية (.)VwGOوتنجم األحكام اإلضافية المتعلقة بنقل الوثيقة اإللكترونية من الفصل  2من المرسوم
المتعلق باإلطار التقني للمعامالت القانونية اإللكترونية وبصندوق بريد السلطات اإللكترونية الخاصة (قانون
المعامالت القانونية اإللكترونية .)ERVV -
 −بموجب القانون االتحادي ،هناك رسوم إجرائية مستحقة في التقاضي أمام المحاكم اإلدارية نتيجة لرفع الدعوى.
درسدن  12مايو 2020

داجمار نويكيرش
وزير دولة
وزارة والية ساكسونيا للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي
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