مرسوم عام
لتنظيم تشغيل مرافق الرعاية النهارية والمدارس فيما يتعلق بمكافحة جائحة فيروس سارز-كوف2 -
إعالن من وزارة ساكسونيا للشؤون االجتماعية والترابط االجتماعي
بتاريخ  14يوليو  ،2020رقم الملف4 / 5422-15 .
على أساس الفقرة  )1( 28الجملة  1من قانون حماية العدوى المؤرخ بتاريخ  20يوليو ( 2000ب ج ب ل إ
اعتبارا من  27مارس ( 2020ب ج ب ل إ ص  ،)587تصدر
ص  ،)1045الذي تم تعديله آخر مرة بموجب المادة  3من القانون
ً
وزارة ساكسونيا للشؤون االجتماعية والترابط االجتماعي بالتنسيق مع وزارة ساكسونيا للثقافة ما يلي

المرسوم العام:
.1

.2

موضوع المرسوم العام
.1.1

 1ينظم هذا المرسوم العام تشغيل المدارس الممولة من القطاعين العام والخاص ومرافق الرعاية النهارية
(الحضانات ورياض األطفال والرعاية بعد المدرسة ومراكز الرعاية النهارية العالجية) ومراكز الرعاية النهارية
في والية ساكسونيا الحرة استجابة للوباء الذي تسبب فيه بالفيروس التاجي الجديدسارس-كوف2 .2-يتم تشغيل
هذه المرافق ضمن اإلطار ووف ًقا لألحكام التالية.

.1.2

يستمر سريان األحكام العامة لقانون الحماية من العدوى والئحة ساكسونيا لوزارة الشؤون االجتماعية والترابط
االجتماعي في ساكسونيا للحماية من فيروس كورونا سارس-كوف 2-وكوفيد( 19-الئحة حماية كورونا) المؤرخ
 14يوليو  ،2020والتي بموجبها يُحتمل إغالق مرافق األطفال والمدارس إقليميا ً دون تغيير.

شروط الوصول واإلخطار والنظافة العامة
.2.1

ال يُسمح بالوصول إلى المرافق على النحو المحدد في  1.1لألشخاص إذا كانوا
 .2.1.1ثبتت إصابتهم بفيروس سارس-كوف،2-
 .2.1.2تظهر عليهم األعراض التي تشير إلى اإلصابة بسارس-كوف ،2-أو
 .2.1.3اتصلوا خالل الـ  14يو ًما الماضية بشخص ثبتت إصابته بفيروس سارس-كوف 2-بالمعنى المقصود
في قانون الحماية من العدوى ،ما لم يكن هذا االتصال حتمي ألسباب مهنية وحدث أثناء مراقبة تدابير
الحماية النموذجية في هذه المهنة.

.2.2

.
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 1األشخاص الذين يعانون من مرض تشبه أعراضه أعراض التهاب سارس-كوف2-

يجب أن يثبت عدم ضرر هذه األعراض من خالل تقديم شهادة طبية أو وثيقة طبية أخرى2 .ال تنطبق النقطة
 .2.1.2في حالة تقديم ما يثبت عدم الضرر.
.2.3

المتخصصون التربويون والمعلمون وغيرهم من األشخاص الذين يعملون مؤقتًا أو يعملون في مدرسة أو مرفق،
ال سيما في إطار فرصة تعليمية خاصة ،الذين يظهرون أعراض عدوى سارس-كوف 2-وليسوا مرضى مسبقًا
بمعنى يجب أن تبلغ النقطة  2.2بذلك على الفور إلى إدارة المدرسة أو المؤسسة التي يعملون فيها ،ويجب السماح
لنفسهم باالختبار لـ سارس-كوف.2-

.2.4

األشخاص العاملون في أو من يعمل في مبنى لمنشأة من المنشآت المشار إليها في  ،.1.1يُلزم والتالميذ الذين
يعدهم القانون بالغين وأوصياء األطفال دون السن القانونية الذين يتم تدريبهم أو رعايتهم في مثل هذه المنشأة
ملزمون بإبالغ إدارة هذا المرفق على الفور إذا كانوا هم أو أطفالهم الذين يتم تدريبهم أو رعايتهم في المنشأة قد
ثبتت إصابتهم بفيروس سارس-كوف2-

.2.5

1في حالة االلتهابات التي تسببها سارس-كوف ،2-تحدد السلطة الصحية المسؤولة تدابير الحجر الصحي للشخص
المصاب واألشخاص الذين اتصلوا بهم ،بما في ذلك إعادة قبولهم ،وفقًا لقانون حماية العدوى2 .إذا كان األطفال
يعانون من األعراض كما هو محدد في القسم  ،2.1.2ال يتم منح الوصول إلى المرفق إال بعد إثبات التخليص
الطبي أو بعد يومين فقط من ظهور األعراض3 .تظل أحكام قانون الحماية من العدوى سارية.

.2.6

 1إذا ظهرت على شخص يسعى للدخول أو البقاء في منشأة مشار إليها في النقطة  1.1األعراض على النحو
المحدد في النقطة  ،2.1.2فقد يتم رفض دخوله إلى المرفق أو طرده منه2 .يجب استيعاب أطفال المدارس أو
الحضانات الذين تظهر عليهم أعراض أثناء الفصل أو حدث مدرسي آخر ،وال سيما فرصة تعليمية خاصة ،أو
خالل فترة الرعاية ،في غرفة منفصلة؛ يجب ترتيب استالم من قبل الوصي أو الشخص المصرح له على الفور.
3تستمر واجبات اإلشراف حتى يتم التقاط الطفل.

.2.7

1من يدخل منشأة على النحو المحدد في النقطة  . 1.1يجب عليه غسل يديه أو تعقيمهما على الفور2 .يجب أن
يضمن المرفق إمكانية الوصول إلى التركيبات المناسبة لغسل اليدين والتطهير3 .يجب على الشخص المسؤول
عن المنشأة التأكد من أن اإلمداد ات الصحية الضرورية ،وال سيما مواد تنظيف وتعقيم اليدين ،يمكن االحتفاظ بها
بكميات كافية4 .يجب إخطار األشخاص المقيمين في المنشأة باالمتثال لتدابير النظافة هذه بطريقة مناسبة ومناسبة
للسن 6 .على وجه الخصوص ،يجب عرض اإلشعارات المناسبة في منطقة مدخل المنشأة.

.2.8

 1يجب تنظيف األسطح واألشياء والغرف المستخدمة بانتظام بشكل كامل كل يوم ،ويجب تهوية الغرف عدة مرات
في اليوم 2 .يجب عدم استخدام معدات الوسائط التقنية التي يتطلب تشغيلها االتصال الجسدي المباشر من قبل عدة
أشخاص في نفس الوقت.
3 .يجب تنظيفها جيدًا بعد كل استخدام.
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.2.9

.3

توجد "خطة النظافة العامة وفقًا للمادة  36من قانون حماية العدوى للمدارس والمؤسسات التعليمية األخرى التي
يتم فيها رعاية األطفال والمراهقين" في المدارس و "خطة النظافة العامة وفقًا للمادة  36من قانون حماية العدوى
لمرافق األطفال (دور الحضانة ،دور الحضانة ،دور الحضانة ،وكذلك دور الحضانة المتكاملة) ،يجب مراعاتها
وتنفيذها في مرافق الرعاية النهارية.

اللوائح الخاصة بالعمليات المدرسية
.3.1

1يُسمح بإقامة األحداث المدرسية وفقًا للوائح الصحية العامة ووفقًا لألنظمة التالية2 .تشمل األحداث المدرسية على
وجه الخصوص الدروس والفرص التعليمية الخاصة واالمتحانات والمشاورات وأمسيات اآلباء والمناقشات مع
أولياء األمور والمؤتمرات واجتماعات اللجان بشأن المسائل المدرسية األساسية واألسبوع التحضيري وكذلك
األحداث لقبول مبتدئين المدرسة في  29أغسطس .2020

.3.2

1يُسمح لألطراف الخارجية في المدرسة بدخول مباني المدرسة بموافقة إدارة المدرسة2 .وهم ملزمون بارتداء
غطاء للفم واألنف أثناء وجودهم في مبنى المدرسة 3 .إذا كان هناك سبب تربوي مهم ،ال سيما إذا قام الشخص
الخارجي للمدرسة بمهام تعليمية خاصة ،خاصة في إطار فرصة تعليمية خاصة ،يتم التنازل عن االلتزام وف ًقا
للحكم  ،2مشرو ً
طا بالنقطة  3.3الجملة  ،3لكامل مباني المدرسة.

.3.3

1يلتزم المعلمون والتالميذ واألشخاص الخارجيون إلى المدرسة على النحو المحدد في  3.2الجملة  3بحماية الفم
واألنف أثناء وجودهم في مبنى المدرسة 2 .ال يوجد التزام بارتداء مثل هذا الغطاء في غرفة الدرس أو الفصل
الدراسي ،ما لم يأمر المدرب أو قائد المجموعة بارتدائه ألسباب مهمة .إن اإللزام على وجه الخصوص باألشخاص
الذين يوفرون فرصة تعليمية خاصة له ما يبرره3 .يمكن إلدارة المدرسة أن تأمر بارتداء غطاء الفم واألنف خارج
الفصول المدرسية.

.3.4

من أجل ضمان تتبع سالسل العدوى المحتملة ،يجب توثيقها بطريقة مناسبة على أساس يومي حيث كان الناس من
خارج المدرسة في مبنى المدرسة ألكثر من خمسة عشر دقيقة خالل ساعات المدرسة أو حدث مدرسي.

.3.5

يمكن إلدارة مدارس العيادات والمستشفيات ،باالتفاق مع إدارة العيادة ،تزويد الطالب بدروس فردية أو فرص
تعليمية خاصة ،مع مراعاة الوضع الصحي للطالب وضمان الحماية ضد العدوى.

.3.6

يمكن إجراء االمتحانات التكميلية الشفوية للحصول على جرايكوم وهيبرايكوم والالتيني للممتحنين في جامعة
دريسدن التقنية وجامعة اليبزيغ.

.3.7

1يمكن للمدارس الداخلية وف ًقا للفقرة  )1( 2من الئحة خدمات سكن الطالب في ساكسن (ساكس شولوليست فو)
أن تبدأ التشغيل المنتظم بد ًءا من  18يوليو 2 .2020يجب مراعاة وتنفيذ خطة النظافة العامة وف ًقا للفقرة  36من
قانون حماية العدوى للمدارس والمؤسسات التعليمية األخرى التي يتم فيها رعاية األطفال والشباب.

.
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.4

.5

لوائح تشخيص االحتياجات الخاصة وتشخيص اضطرابات القراءة والكتابة (ل ر س)
.4.1

1يمكن إجراء التشخيص التربوي الخاص كجزء من إجراء تحديد االحتياجات التعليمية الخاصة وفقًا للفقرتين 13
و 15من الالئحة المدرسية للمدارس الخاصة في المدارس الخاصة والمدارس االبتدائية ،بما في ذلك لجان الدعم،
بموافقة أمين الحفظ2 .وينطبق نفس الشيء على األطفال الذين سيتم تسجيلهم في العام الدراسي .2021/2020

.4.2

يمكن إكمال التشخيصات التي ال تزال مفتوحة ضمن إجراءات تقييم ل ر س في مدارس ل ر س األساسية.

اللوائح الخاصة بتشغيل مراكز الرعاية النهارية ورعاية األطفال
.5.1

1يجب تنفيذ مرافق الرعاية النهارية لألطفال بالمعنى الوارد في النقطة  1.1ورعاية األطفال وفقًا للمفهوم التعليمي
المعني وف ًقا للوائح الصحية العامة ووف ًقا لألنظمة التالية2 .يُسمح بأمسيات اآلباء ،والمناقشات مع اآلباء ،واالستشارة
من المتخصصين ،والفحوصات الطبية وطب األسنان أو فرص الرعاية الصحية الوقائية باإلضافة إلى األحداث
األخرى التي تتوافق مع المفهوم التعليمي للمؤسسة المعنية3 .يجب الحفاظ على مسافة كافية بين األشخاص البالغين
على أساس المنشأة.

.5.2

إقرارا كتابيًا كل يوم قبل
1يجب على األوصياء القانونيين أو األشخاص المفوضين منهم أن يقدموا للمرفق
ً
الدخول إلى مرفق الرعاية بأن ال طفلهم وال أحد من أفراد أسرتهم تظهر عليه أي أعراض تشير إلى اإلصابة
بفيروس سارس-كوف2 .2-لهذا ،فإنه
يجب استخدام نموذج تأكيد الصحة3 .إذا لم يتم تقديم ذلك ،فلن يتم استقبال الطفل في الرعاية النهارية في ذلك
اليوم4 .بعد المعاينة تبقى االستمارة مع من قدمها.

.5.3

1يُسمح لألشخاص غير المؤسسين ،وال سيما اآلباء أو األوصياء القانونيين أو األشخاص اآلخرين المفوضين
بإحضار الطفل أو جمعه ،بدخول المؤسسة 2 .إنهم ملزمون بارتداء غطاء األنف والفم أثناء اإلقامة في المنشأة
والحفاظ على مسافة كافية من األشخاص اآلخرين.

.5.4

يُسمح بالفعاليات في المنشأة بما يتوافق مع اللوائح العامة للنظافة العامة وعلى مسافة كافية بين المشاركين في
الموقع بموافقة إدارة المنشأة.

.5.5

1يجب أن يوثق يوميا ً األطفال الذين تم االعتناء بهم في المنشأة والذين تم تكليفهم بالرعاية2 .يجب أن يتم توثيقه
أيضًا إذا بقي شخص غريب على المنشأة في مبنى المنشأة ألكثر من خمسة عشر دقيقة3 .يجب أن يتم التوثيق
بطريقة يمكن من خاللها متابعة أي سالسل إصابة تحدث ويمكن تحديد األشخاص المصابين الذين كانوا أو كانوا
على اتصال مباشر بالمنشأة بالمعنى السالف الذكر.

.
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مفعول المرسوم العام

.6

سيصبح هذا المرسوم العام ساري المفعول في  18يوليو  2020والخروج من المفعول في نهاية  30أغسطس .2020
المرفقات:
•

نموذج تأكيد الصحة

تعليمات االستئناف القانوني
يُمكن رفع دعوى ضد هذا األمر العام في غضون شهر واحد من اإلخطار به في محكمة ساكسونيا اإلدارية المحلية خطياً ،في محاضر
كاتب المحكمة أو إلكترونيًا عن طريق نموذج معتمد بديالً عن النموذج المكتوب .ال يمكن رفع دعوى قضائية عبر البريد اإللكتروني
البسيط.
ويجب أن يكون المستند اإللكتروني ُمرفقًا بتوقيع إلكتروني مؤهل للشخص المسؤول أو أن يتم توقيعه من قبل الشخص المسؤول وتقديمه
عبر وسيلة إرسال آمنة وفقًا للمادة  55أ فقرة ( )4من قانون المحكمة اإلدارية (ف وج ؤ) إذا تم رفع الدعوى إلكترونياً .يمكن العثور
على متطلبات أخرى إلرسال المستند اإللكتروني في الفصل 2
⇤ الالئحة التنفيذية بشأن اإلطار الفني للمعامالت القانونية اإللكترونية وصندوق البريد اإللكتروني الخاص للسلطات (إلكتروني -
معامالت قانونية  -تنظيم  -ٱ ر ف ف).
المحكمة المحلية هي المحكمة اإلدارية في والية ساكسونيا الحرة  ،التي يقيم المدعي في مقاطعتها بصفة اعتيادية أو يقع فيها محل اقامته.
تتمتع المحكمة اإلدارية في دريسدن بالوالية القضائية المحلية للمدعين الذين ال يقيمون اعتياديًا أو ليس لهم محل إقامة في والية ساكسونيا
الحرة .المحاكم اإلدارية المسؤولة محليا هي محكمة كيمنتس اإلدارية ،زويكاوير شارع  09112 ,56كيمنتس ،محكمة درسدن اإلدارية
هانز-أوستر-شارع  01099 ,4درسدن ،ومحكمة اليبزيغ اإلدارية ،شارع راتهيناو 04179 ,40اليبزيغ.
يجب أن تُحدد الدعوى المدعي والمدعى عليه (والية ساكسونيا الحرة) وموضوع الدعوى ،ويجب أن تحتوي على طلب محدد .يجب
ذكر الحقائق واألدلة التي استندت إليها األسباب ،ويجب إرفاق نسخة من المرسوم العام المطعون فيه .يجب أن يرفق الطلب وجميع
المرافعات بنسخ للجهات األخرى.
ونود أن نشير إلى أن إجراءات االعتراض على المراسيم العامة لوزارة الشؤون االجتماعية والترابط االجتماعي في ساكسونيا غير
متوقعة .ال يتم استيفاء المهلة الزمنية للدعوى عن طريق تقديم اعتراض .بموجب القانون االتحادي ،هناك رسوم إجرائية ُمستحقة في
التقاضي أمام المحاكم اإلدارية نتيجة لرفع الدعوى.
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المبررات

 .Aالجزء العام
وف ًقا للمادة  28فقرة ( )1بند  1من قانون الحماية من العدوى (إ ف س ج) ،تتخذ السلطة المختصة تدابير الحماية الالزمة ،وال سيما
تلك المذكورة في المواد من  29إلى  31من قانون الحماية من العدوى ،في حالة اكتشاف أشخاص مرضى أو مشتبه في مرضهم أو
إصابتهم بالعدوى أو يفرزون عوامل مسببة للمرض أو إذا ثبت أن شخص متوفى مريض ،أو مشتبه في مرضه أو إفرازه لعوامل مسببة
للمرض ،طالما كان ذلك ضروريًا لمنع انتشار األمراض المعدية وبالقدر المناسب.
سارس-كوف 2-هو من مسببات المرض بالمعنى المقصود في المادة  2رقم  1إ ف س ج ،والذي انتشر في ساكسن وخارجها في جميع
أنحاء ألمانيا ويواصل تهديد صحة السكان .وبالفعل تم التعرف على أشخاص مشتبه في إصابتهم بالمرض في العديد من المقاطعات
والمدن المستقلة في والية ساكسونيا الحرة.
 .Bجزء خاص بالنسبة لـ
:1
:1.1
ينظم هذا التوجيه العام الشروط والمتطلبات العامة التي بموجبها يمكن تشغيل مرافق الرعاية النهارية والمدارس مرة أخرى .بالنسبة
للحضانات ورياض األطفال ،يتيح هذا المرسوم العام التشغيل الطبيعي بموجب مقتضيات النظافة .بموجب هذا المرسوم العام ،يمكن
للمدارس أيضًا اتخاذ خطوات نحو التشغيل المنتظم .ومع ذلك ،فإن الوقاية من العدوى مهمة للغاية ،ولهذا السبب يلزم وضع لوائح
محددة ألخذ ذلك في االعتبار .يستفيد هذا المرسوم العام من اإلمكانية الناتجة عن المادة  2فقرة ( )4من الئحة ساكسونيا للحماية من
فيروس كورونا لوضع قواعد بديلة للمدارس ومراكز الرعاية النهارية .إن سبب هذه االنحرافات  -ال سيما في مجال مراكز الرعاية
النهارية والمدارس االبتدائية  -يعتمد على مفهوم إعادة فتح الرعاية النهارية لألطفال والمدارس االبتدائية والمستوى االبتدائي لمدارس
التربية الخاصة في والية ساكسن الحرة ("مفهوم  )" ...تم تطويره من قبل مجموعة عمل مخصصة متعددة االختصاصات باإلضافة
إلى المزيد من االستشارات من قبل هذه المجموعة ،والتي أخذت أيضًا في االعتبار معدل اإلصابة المنخفض حاليًا في والية ساكسونيا
الحرة.
بالنسبة ل :1.2
تستند هذه الالئحة على االتفاق المبرم بين رئيس الوزراء والمستشارة االتحادية بتاريخ  6مايو  2020على أنه يجب استخالص
العواقب اإلقليمية من تطور معين لحدث اإلصابة.
بالنسبة ل :2
بالنسبة ل من  2.1إلى :2.9
لضمان الحماية ضد العدوى ،من الضروري أال يدخل إلى المرافق المجتمعية وفقًا للنقطة  1.1إال أولئك الذين ثبت عدم إصابتهم
بالسارس -كوف 2-أو من دون أي عالمات على اإلصابة بهذا المرض.

..
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جميع األشخاص الذين يقومون بالتدريس أو التدريب أو الرعاية أو اإلشراف أو األنشطة العادية األخرى في المرافق المجتمعية أو
اآلباء واألمهات أو األشخاص اآلخرين الذين يحضرون الطفل إلى مرفق الرعاية النهارية والتالميذ واألطفال الذين تتم رعايتهم.
من أجل مقاطعة السالسل المحتملة للعدوى في المرافق المجتمعية المدرجة في النقطة  ،1.1يوجد شرط
•
•
•

فورا في حالة حدوث عدوى بفيروس سارس -كوف 2-أو حال
بأن تقوم مجموعة األشخاص المذكورة أعاله بإبالغ المنشأة ً
مخالطتهم لشخص مصابًا بفيروس سارس -كوف،2-
فصل األطفال الذين تظهر عليهم أعراض عدوى سارس -كوف 2-أثناء الحصة أو خالل ساعات المدرسة عن المجموعة أو
الفصل وتسليمهم،
حظر دخول المرضى.

بالنظر لي أحق التعليم والرعاية في سياق الحماية من العدوى،
وبالنظر إلى انخفاض مستوى اإلصابة ،تم تقليل الفترة الزمنية التي يجب على األطفال الذين يعانون من األعراض أن ينتظروها قبل
أن يتمكنوا من العودة إلى المرفق (.)2.5
من الضروري تطبيق إجراءات وقواعد حماية النظافة الشخصية المدرجة باإلضافة إلى التدابير المحددة األخرى للوقاية من العدوى
والنظافة لتجنب اإلصابة بفيروس سارس -كوف .2-يعد نشر المعلومات المدرجة في منطقة الدخول ضروريًا بشكل خاص من أجل
توفير معلومات مناسبة لسن المدرسة حول تدابير حماية النظافة الشخصية والتدابير العامة للحماية من العدوى ودعم االمتثال لها.
بالنسبة لـ :3
بالنسبة لـ :3.1
بالنظر إلى انخفاض مستوى اإلصابة ،يمكن اآلن اتخاذ خطوة نحو العمليات المنتظمة ،حيث يتم السماح بأحداث المدرسة مرة أخرى.
بعض األحداث المعنية التي قد تكون ذات صلة خالل العطلة الصيفية مدرجة للمساعدة في التوضيح .وهذا ينطبق بشكل خاص على
الفرص التعليمية الخاصة خالل العطلة الصيفية.
من  3.2إلى :3.3
بمعنى االنتقال إلى العمليات المنتظمة ،لم يعد ممنوعًا على األشخاص من خارج المدرسة البقاء في مباني المدرسة .وبدالً من ذلك،
وألسباب الوقاية من العدوى ،يتم إنشاء قواعد متباينة الرتداء غطاء الفم واألنف وتوثيق اإلقامة في المدرسة للمجموعات المعنية من
األشخاص.
بالنسبة لـ :3.4
على الرغم من االنتقال إلى العمليات المنتظمة ،بسبب الوضع الوبائي ،ال تزال هناك حاجة إلى تدابير النظافة وتدابير لجعل تتبع العدوى
ممكنًا .باإلضافة إلى التوثيق في سجل الفصل ،يعد التوثيق اليومي للغرباء الذين كانوا في المدرسة أداة مناسبة .يمكن تفسير القاعدة
التي تنطبق على التزام التوثيق فقط بعد إقامة لمدة  15دقيقة بحقيقة أنه وفقًا للمعرفة السابقة ،يزداد خطر اإلصابة بشكل كبير مع
االتصال المباشر بعد  15دقيقة .تهدف الالئحة أيضًا إلى المساعدة في إبقاء اآلباء في المدرسة أقصر ما يمكن ،على سبيل المثال عند
إحضار والتقاط التالميذ.
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بالنسبة ل:3.5
من أجل معاملة متساوية ،يُمنح أطفال المدارس الفرصة للمشاركة في فرص تعليمية خاصة من العيادة ومدارس المستشفى أثناء اإلقامة
في العيادة.
بالنسبة لـ :3.6
احتياطا ،يتم االحتفاظ بالقاعدة في حاالت المشقة المحتملة .تتبع القاعدة منطق االختبارات التمكينية بشكل عام .تعقد في الجامعات
االمتحانات التكميلية للحصول على عرايچوم وحيبرايچوم والتينومسلطالب جامعة دريسدن التقنية وجامعة اليبزيغ ،التي تكمل
المدرسة الثانوية  .Abiturيمكن تنفيذ تدابير الوقاية من العدوى المقابلة لهذه المجموعة المحدودة من األشخاص في الجامعات.
بالنسبة لـ :3.7
تهدف الالئحة إلى ضمان أن المدارس الداخلية يمكنها أيضًا التحول إلى التشغيل المنتظم مع فترة انتقالية تبدأ من  18يوليو .2020
هذا مسموح بالنظر في خطة النظافة ذات الصلة.
بالنسبة لـ :4
يُصرح أيضًا بتنفيذ إجراءات تحديد احتياجات الدعم التعليمي الخاص في المدارس االبتدائية والخاصة (حتى إذا تم تغيير تركيز الدعم)
كما هو منصوص عليه في األقسام من  4.1إلى  ، 4.2كما هو الحال مع إكمال تشخيصات اضطرابات القراءة والكتابة (ل ر س) التي
نظرا ألن التشخيص في هذه المجاالت هو شرط مسبق للدعم الكافي.
ال تزال مفتوحةً ،
بالنسبة لـ :5
بموجب هذا المرسوم العام ،أصبحت عمليات رعاية األطفال المنتظمة (دور الحضانة ورياض األطفال ودور الرعاية النهارية ورعاية
األطفال) ممكنة مع اتخاذ تدابير ضد فيروس كورونا.
هذا التغيير ممكن بالنظر إلى المخاوف المختلفة ،والمستوى المنخفض حاليًا للعدوى وتوثيق جميع األشخاص غير المؤسسيين (البقاء
لفترة أطول من  15دقيقة) كما كان من قبل من أجل تأكيد الحق القانوني في الرعاية من جهة وتأخذ بعين االعتبار الحماية من العدوى
من جهة أخرى.
ونظرا ألنه ال يمكن تطبيق الحد األدنى لمسافة التباعد بين
األطفال هم األقل مشاركة في عملية العدوى وف ًقا للمعرفة العلمية الحالية.
ً
األطفال واألخصائي التعليمي في مؤسسة الرعاية النهارية ،توجد لوائح مشددة يجب االلتزام بها للعمل نحو الوقاية من العدوى.
بالنسبة لـ :5.1
يمكن أن تنظم الحضانات ورياض األطفال والرعاية بعد المدرسة ورعاية األطفال النهارية الرعاية اليومية وفقًا للمفهوم التربوي
األساسي مرة أخرى.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن إجراء أمسيات اآلباء ومناقشات مع اآلباء باإلضافة إلى سلسلة من األحداث والفرص في المرافق مع مراعاة
اللوائح العامة للنظافة العامة .وهذا يخلق قابلية للمقارنة مع اللوائح السابقة في قطاع المدارس وفي نفس الوقت يحسن إمكانيات تحقيق
الشراكة التعليمية بين اآلباء والمؤسسات مع الحفاظ على الحماية ضد العدوى .في التشغيل المنتظم بموجب إجراءات الحماية من الهالة،
يجب من حيث المبدأ عدم وجود أي قيود على نطاق الرعاية المتفق عليه تعاقديًا.
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بالنسبة ل :5.2
وهذه النقطة تنص على استمرار الممارسة السابقة المتمثلة في تقديم "تأكيد صحي" كل يوم .وبالنظر إلى انخفاض مستوى العدوى ،فإن
اللوائح تركز اآلن على الطفل المحدد ،وبالتالي أصبح من الممكن توفير راحة معقولة لألسر المعنية.
فبدون هذا اإلقرار ،ال يمكن قبول الطفل في ا لرعاية .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن للموظفين التربويين رفض الرعاية إذا لم يكن إقرار
الوالدين متاحًا أو إذا كان الطفل يعاني من أعراض كوفيد.19-
بالنسبة لـ :5.3
يجب على جميع الغرباء في المنشأة ارتداء غطاء الفم واألنف ألسباب تتعلق بالوقاية من العدوى ،ولكن يمكنهم الدخول إلى المنشأة .يتم
توفير حماية إضافية من خالل الحفاظ على الحد األدنى من المسافة بين البالغين.
بالنسبة لـ :5.4
بموجب هذا الحكم ،يُسمح بالفعاليات المتعلقة بالمنشأة في منشآت المنشأة بموجب الشروط المذكورة.
بالنسبة لـ :5.5
حتى في التشغيل العادي ،توجد حاجة إلى توثيق يومي لألشخاص الذين كانوا في المنشأة من أجل متابعة سلسلة العدوى المحتملة .من
ناحية ،يتم التوثيق اليومي لألطفال والموظفين الحاضرين .من ناحية أخرى ،جميع األشخاص الذين كانوا في المرفق ألكثر من
يجب مالحظة  15دقيقة ..وقد تم ذلك لتعزيز هدف تحديد سالسل العدوى المحتملة.
دريسدن 14 ،يوليو 2020

وزير الوالية أوي
غول
وزارة ساكسونيا للشؤون االجتماعية والترابط االجتماعي
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