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 وزارة والیة ساكسون
 للتماسك االجتماعي واالجتماعي

 التخلص العام
 تنفیذ تدابیر قانون حمایة العدوى بمناسبة حظر المناسبات بسبب جائحة كورونا

 والتماسك االجتماعيإعالن من وزارة والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة 

-15أز:  2020مارس  20

5422  /5 

ساكسونیا للشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي تصدر وزارة والیة 
)SMS من قانون حمایة العدوى ( 1الفقرة.  28§) على أساسIfSGالتالي ( 

 
 

 التخلص العام
 

تحظر المناسبات العامة وغیر العامة وكذلك التجمعات األخرى حیث یلتقي  .1
 الناس، إضافة إلى التجمعات بغض النظر عن عدد المشاركین. یجب إغالق

 منشآت االستحمام.
 استثناء لھذه القاعدة ھي:

a(  ،مناسبات حكومة والیة ساكسونیا، ووزارات والیة ساكسونیا الحرة
والمحكمة الدستوریة لساكسونیا، والمحاكم والمّدعون العامون في والیة 
ساكسونیا الحرة، وسلطات والیة ساكسونیا الحرة، والسلطات العامة 

االتحادیة) وغیرھا من الھیئات أو األخرى (وال سیما السلطات 
 أداء المھام القانونیة. -المؤسسات المفتوحة للجمھور 

b(  األحداث التي تعمل على الحفاظ على األمن والنظام العام، لتقدیم
الخدمات بموجب القانون العام، لتزوید السكان أو لتوفیر الرعایة 

 الصحیة للسكان.
c( مثل حف) الت الزفاف والجنازات المناسبات الخاصة أو العائلیة

 مشارًكا. 50واألحداث المماثلة) إذا لم یتجاوز عددھم 
ال تزال إمكانیة قیام السلطة المختصة باتخاذ التدابیر بموجب قانون حمایة 

 العدوى غیر متأثرة.
 ألسباب الوقایة من العدوى، یوصى بتأجیل أو إلغاء المناسبات الخاصة.

بیع بالتجزئة أحداثًا بالمعنى المقصود في ھذا ال یعتبر تشغیل وزیارة منافذ ال
 المرسوم العام.

 
یتم إغالق المتاجر والكافیتریات والمقاھي الجامعیة بشكل عام. تنطبق  .2

االستثناءات على تجارة التجزئة للبقالة واألسواق األسبوعیة وخدمات االستالم 
یة والتوصیل وأسواق المشروبات والصیدلیات ومخازن اإلمدادات الطب

ومخازن األدویة ومحطات البنزین والبنوك وبنوك التوفیر ومكاتب البرید 
 والتنظیف الجاف والمغاسل،

 مبیعات الصحف، أسواق مستلزمات الحیوانات األلیفة ومبیعات الجملة.
 یتم تعلیق حظر مبیعات یوم األحد بشكل عام لھذه المناطق حتى إشعار آخر.

متطلبات النظافة، ومراقبة الوصول وتجنب یتم فتح ھذه المرافق مع مراعاة 
طوابیر االنتظار، والتي یتم تضمینھا كمرفق. یمكن لمقدمي الخدمات 
والحرفیین غیر المنفتحین على الجمھور مواصلة العمل. تظل جمیع مرافق 

 الرعایة الصحیة مفتوحة، مع مراعاة المتطلبات الصحیة المتزایدة.
 

فبرایر  22باللوائح التجاریة في نسخة إعالن الشركات بالمعنى المقصود  .3
1999 )GewO، BGBl. I S. 202 من  15، آخر تعدیل بموجب المادة
) األنواع التالیة ال یجوز BGBl. I p. 1746، 2019نوفمبر  22قانون 

 فتحھا للجمھور:
a(  مثل النوادي والمراقص ونوادي الموسیقى، وھذا) المالھي الراقصة

بدون عروض الرقص، حیث ال یمكن استبعاد یشمل أیًضا الحانات 
 حشود األشخاص الذین لدیھم مساحة محدودة أثناء التشغیل العادي)،

b( ،حانات 
c( المعارض التجاریة & الفعالیات 
d( ،األسواق والمعارض الخاصة 
e( ،مھرجانات شعبیة 
f( ،مرافق األلعاب 

g( ،الكازینوھات 
h(  األسواق األسبوعیة وكاالت المراھنة والشركات المماثلة. یشار إلى أن

 بمفھوم اللوائح التجاریة ال یشملھا الحظر.
عالوة على ذلك، یمكن استخدام العروض اللیلیة من مزودي الفنادق وأماكن 
اإلقامة في ألمانیا فقط لألغراض الضروریة ولیس لألغراض السیاحیة بشكل 

ن قبل صریح. إذا لزم األمر، یتم إعطاء متطلبات الفنادق ومرافق اإلقامة م
السلطات الصحیة لتقلیل خطر انتشار فیروس كورونا، على سبیل المثال من 

 خالل تنظیم عدد الزوار، وتدابیر النظافة والتعلیمات.
 

 2011یولیو  3المطاعم بمعنى قانون مطاعم سكسونیة في نسخة إعالن  .4
)SächsGVBl من  27، بصیغتھ األخیرة المعدلة بموجب المادة 198. ص

 .SächsGVBl، 2018بریل أ 26قانون 
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) یجب إغالقھ. یتم استبعاد المطاعم والمقاصف الشخصیة من 198ص 
مساًء إذا كانت تتوافق مع الشروط  6:00صباًحا حتى  6:00الساعة 

 المدرجة في الملحق.
صباًحا  6:00الساعة یُسمح أیًضا بالمبیعات خارج المنزل بین المطاعم من 

 مساًء أو خدمة توصیل واستالم مماثلة دون حد زمني. 8:00حتى 
 

أماكن التسلیة بالمعنى المقصود في قانون استخدام المباني في نسخة اإلشعار  .5
) ال یجوز فتحھ BGBl. I p. 3787( 2017نوفمبر  21المؤرخ بتاریخ 

 للجمھور.
 

 للجمھور:ال یجوز فتح المرافق أو العروض التالیة  .6
a( (بما في ذلك المسرح الموسیقي) المسرح 
b( ،(دور السینما) مسرح السینما 
c( ،قاعات الحفالت الموسیقیة وأماكنھا 
d( ،مسارح األوبرا 
e( ،المتاحف 
f( ،المعارض 

g( ،عروض في المراكز الثقافیة المحلیة والمراكز المدنیة 
h( ،عروض العمل المفتوح لألطفال والشباب 
i( ،المكتبات العامة 
j(  السماویة،القبة 

k( ،معارض علم الحیوان في غرف مغلقة 
l( ،عروض من مراكز تعلیم الكبار 

m( ،عروض دورات اللغة واالندماج من قبل مقدمي دورة االندماج 
n( ،عروض من مدارس الموسیقى 
o( ،عروض في البیوت األدبیة 
p( ،عروض من المؤسسات التعلیمیة العامة والخاصة 
q( ،حمامات البخار والساونا 
r( وریاضة، استودیوھات لیاقة 
s( ،ساحات لعب 
t( ،أماكن اجتماعات والتقاء كبار السن 

u( .السفر بالحافالت 
 

 ویحظر القیام بما یلي: .7
a(  تجمعات في الكنائس والمساجد والمعابد الیھودیة وتجمعات الطوائف

 الدینیة األخرى كذلك
b( .اجتماعات في النوادي والمرافق الریاضیة والترفیھیة األخرى 

 
یحظر ممارسة الریاضة في جمیع المنشآت الریاضیة العامة والخاصة. ینطبق  .8

ھذا على كل من المرافق الریاضیة الخارجیة والداخلیة (مثل قاعات كرة القدم 
والتنس، ونطاقات الرمایة، وما إلى ذلك) والمالعب الداخلیة. یمكن السماح 

الحاالت الفردیة المبررة  باالستثناءات من ھذا، وال سیما لكبار الریاضیین، في
بشكل خاص بموافقة خطیة من وزارة الداخلیة في والیة سكسونیا. یجب أن 

تشارك وزارة والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي بشكل 
 احترافي.

 
 .BGBl. I p( 2016أكتوبر  21البغایا بمعنى قانون حمایة البغایا في  .9

 . 20من قانون  57معدلة بموجب المادة ، بصیغتھ األخیرة ال2372
 

)، ال یجوز فتحھا للجمھور. BGBl. I S. 1626، 1661، 2019نوفمبر 
یجب وقف وساطة البغاء بالمعنى المقصود في قانون حمایة البغایا. ال یجوز 

 تنفیذ أحداث البغاء بالمعنى المقصود في قانون حمایة البغایا.

 
 باالشتراك مع 3فقرة ال 28§ تتوافق ھذه األوامر مع  .10

 قابلة لإلنفاذ على الفور. IfSG 8الفقرة  16§ 
 

یدخل ھذا المرسوم العام حیز التنفیذ في الیوم التالي إلعالنھ في الجریدة  .11
الرسمیة الساكسونیة. في الوقت نفسھ، إعالن وزارة والیة ساكسونیا للشؤون 

/  5422-15، از: 2020مارس  18االجتماعیة والتماسك االجتماعي من 
 -تدابیر بمناسبة جائحة كورونا -إنفاذ قانون حمایة العدوى  -(مرسوم عام  5

 حظر األحداث) معطل.
 

 ضمناً. 2020أبریل  20ینطبق ھذا المرسوم العام مبدئیًا حتى  .12
 

 وال بد من التمییز بین انتھاكات ھذا المرسوم العام: .13
a( آت االستحمام مخالفات الحظر على األحداث / التجمعات وإغالق منش

 ،IfSG 2 1الفقرة. الجملة  28§طبقًا للمادة 
b(  1الفقرة. الجملة  28§ انتھاكات تدابیر الحمایة بموجب IfSG و 
c(  الفقرة. الجملة  28§ االنتھاكات التي ارتكبت عمدا لتدابیر الحمایة وفقا

1 IfSG  74§ باالقتران مع IfSG. 
ذلك، یعاقب على االنتھاكات یعاقب على انتھاك الفقرات أ) وج). وبخالف 

 كجریمة إداریة.
 
 

 التعلیمات القانونیة
 

یمكن رفع دعوى ضد ھذا األمر العام في غضون شھر واحد من إخطاره بھ 
في محكمة ساكسونیا اإلداریة المحلیة خطیاً، إلى كاتب مكتب المحكمة أو إلكترونیًا 

 في نموذج معتمد بدیالً عن النموذج المكتوب.
 

اإلداریة في سكسونیا، التي یقع مقر المدعي أو یقیم فیھا، مسؤولة المحكمة 
 محلیًا عن:

 Chemnitz، Zwickauer Straße 56، 09112المحكمة اإلداریة  –
Chemnitz، 

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

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

 
-Hans-Osterمحكمة دریسدن اإلداریة، مركز المحكمة المتخصصة، 

Strasse 4، 01099  درسدن، لدیھا والیة قضائیة محلیة للمدعین الذین لیس
 لدیھم مكان سكن أو موطن في والیة ساكسونیا الحرة.

 
اكسونیا الحرة) یجب أن تحدد الدعوى المدعي والمدعى علیھ (والیة س

وموضوع الدعوى، ویجب أن تحتوي على طلب محدد. القصد من الوقائع واألدلة 
التي تستند إلیھا اإلشارة إلى أن القرار المطعون فیھ یجب أن یرفق بنسختھ األصلیة 
أو نسخة عنھ. یجب أن تكون الدعوى وجمیع الدعاوى المكتوبة مصحوبة بنسخ 

 لألطراف األخرى المعنیة.
 

 حظة بشأن اللجوء القانوني:مال
ال یوجد حكم على تقدیم اعتراض ضد اإلجراءات اإلداریة لوزارة والیة  –

ساكسونیا للشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي. عن طریق تقدیم 
 اعتراض، لم یتم استیفاء فترة المطالبة.



 2020مارس  21 5طباعة خاصة رقم  مجلة ساكسون الرسمیة

S 304 

 

 

 
 

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

إذا تم رفع الدعوى إلكترونیاً، فیجب أن یتم تزوید المستند اإللكتروني بتوقیع  –
إلكتروني مؤھل للشخص المسؤول أو أن یتم توقیعھ من قبل الشخص 

قانون المحكمة اإلداریة  ) من4أ ( 55المسؤول وتقدیمھ بشكل آمن وفقًا للقسم 
)VwGO وتنجم األحكام اإلضافیة المتعلقة بنقل الوثیقة اإللكترونیة من .(

من المرسوم المتعلق بشروط اإلطار التقني للمعامالت القانونیة  2الفصل 
اإللكترونیة وبصندوق برید السلطات اإللكترونیة الخاصة (قانون المعامالت 

 ).ERVV -القانونیة اإللكترونیة 
بموجب القانون االتحادي، ھناك رسوم إجرائیة مستحقة في التقاضي أمام  –

 المحاكم اإلداریة نتیجة لرفع الدعوى.
 
 

 السبب
 

الغرض من قانون حمایة العدوى ھو منع األمراض المعدیة في البشر، 
 1الفقرة  28والتعرف على العدوى في مرحلة مبكرة ومنع انتشارھا. وفقا للقسم 

الفقرة  28، یمكن للسلطة المختصة اتخاذ تدابیر وقائیة. وفقًا للقسم IfSG 1الجملة 
أو التجمعات األخرى لعدد كبیر ، یمكنھا تقیید أو حظر األحداث IfSG 2الجملة  1

 من األشخاص الذین یفضلون انتشار مسببات األمراض.
 

(الرذاذ)، على سبیل المثال من  CoV-2بسبب المسار السائد النتقال السارس 
خالل السعال أو العطس أو مرض جزئیًا أو المصابین بأعراض خفیفة، یمكن أن 

ملیات االنتقال في البیئة الخاصة یحدث االنتقال من شخص آلخر. یمكن أن تحدث ع
والمھنیة، ولكن أیًضا في المناسبات وتجمعات الناس. تم وصف تفشي المرض 
األكبر فیما یتعلق بالمؤتمرات (سنغافورة) أو أحداث الكرنفال (ألمانیا). یمكن أن 

في األحداث أو تجمعات  CoV-2 -یحدث عدد كبیر من عملیات انتقال السارس 
 الناس.

 
ضروریة من أجل حمایة  9إلى  1القیود الواردة تحت األرقام من  تعتبر

-CoV -الفئات الضعیفة من األشخاص بشكل خاص من اإلصابة بفیروس سارس 
وفقًا للحالة الحالیة للمعرفة الطبیة. بسبب االنتشار الدینامیكي الذي شوھد في  2

طبیة والوبائیة بعین األسابیع واألیام القلیلة الماضیة، یجب أن تؤخذ النتائج ال
االعتبار عند تقریر وجود خطر كامن ومتزاید للعدوى بین الناس. القیود المذكورة 

تأخذ في االعتبار حمایة السكان، ألنھا یمكن أن تؤخر على  9إلى  1في األرقام من 
األقل االنتشار إلى عدد كبیر من الناس. إن التأخیر الناتج في حدوث المزید من 

وري من أجل عدم التحمیل الزائد على نظام الرعایة الصحیة اإلصابات ضر
والحفاظ على القدرات الالزمة المتاحة لعالج المرضى، ولكن أیًضا لألمراض 

 األخرى.
 

وفقًا للحالة الراھنة للمعرفة، یجب افتراض أنھ، كقاعدة عامة، ال یمكن 
لمذكورة تحت لمشغلي أو منظمي األحداث أو المؤسسات التجاریة أو المرافق ا

اتخاذ أي تدابیر وقائیة تكون فعالة بنفس القدر ولكنھا أقل تدخًال  9إلى  1األرقام من 
 مكثف. ویدعم ذلك عوامل الخطر العالیة لعدد كبیر من الناس، مثل

 
مدة خیارات االتصال وعددھا وكثافتھا، وتتبع المشاركین، وھو أمر غیر مضمون 

 دائًما.
 

 :1فیما یتعلق بالفقرة 
 

ً إلى التطورات والنتائج الحالیة، وال سیما االنتشار السریع للـ  واستنادا
SARS-CoV-2 1000، یُفترض اآلن بشكل عام أن األحداث والتجمعات بین 

مشارك متوقع لن تؤدي إلى تدابیر وقائیة فعالة بنفس القدر، ولكنھا أقل كثافة في 
الضروریة لحكومة والیة  التدخل من عدم عقد الحدث أو التجمع في األحداث

ساكسونیا، ووزارات والیة ساكسونیا الحرة، والمحكمة الدستوریة لساكسون، 
والمحاكم والمدّعون العامون في والیة ساكسونیا الحرة، وسلطات یتم استبعاد والیة 
ساكسونیا الحرة (بما في ذلك الشرطة وخدمة اإلطفاء) والسلطات العامة األخرى 

على األحداث (وال سیما السلطات الفیدرالیة) وكذلك الھیئات  من الحظر المفروض
أو المؤسسات األخرى التي تؤدي مھام القانون العام. كما یستثني الحظر األحداث 
التي تخدم الحفاظ على األمن والنظام العام، وتوفیر الخدمات العامة، وتوفیر السكان 

تناسب، یمكن إجراء مناسبات أو الرعایة الصحیة للسكان. من أجل الحفاظ على ال
مشارًكا. ال تزال إمكانیة قیام  50عائلیة خاصة بعدد مشاركین یصل بحد أقصى إلى 

السلطة المختصة باتخاذ التدابیر بموجب قانون حمایة العدوى غیر متأثرة. لغرض 
 (راجع. GG 8التوضیح، اجتماعات بالمعنى المقصود في المادة 

 من األمر. 1) مذكورة صراحة في القسم IfSG 3الجملة  1الفقرة  28§ 
 

 :2فیما یتعلق بالفقرة 
 

االستثناءات للمحالت التجاریة ویتیح متطلبات النظافة، للتحكم  2یحدد القسم 
 في الوصول وتجنب طوابیر االنتظار.

 
 :3فیما یتعلق بالفقرة 

 
 3ة في المؤسسات التجاریة المتضررة من حظر الفتح للجمھور وفقًا للفقر 

المعارض  -مثل النوادي والمراقص ونوادي الموسیقى  -(المالھي الراقصة 
التجاریة والمعارض واألسواق الخاصة واألروقة والكازینوھات ومحالت الرھان 
والشركات المماثلة) ھنالك مخاطر عالیة لإلصابة بانتظام بسبب قرب األشخاص 

مدة إقامتھم. لذلك، من  الحاضرین في العمل العادي من بعضھم البعض ومتوسط
الضروري والمالئم إغالق الشركات المذكورة أعاله لحركة المرور العامة في 

. لھذا السبب، یتم أیًضا تسجیل الحانات بدون عروض 12الوقت المحدد في الفقرة 
الرقص، حیث ال یمكن استبعاد حشود األشخاص الذین لدیھم مساحة محدودة أثناء 

ألسواق المتخصصة التي یغطیھا رمز التجارة ھي أحداث التشغیل العادي. إن ا
منتظمة ومتكررة بمرور الوقت یبیع فیھا عدد كبیر من الموردین سلعًا معینة. ھذا ال 
یشمل صراحة متاجر البیع بالتجزئة (المتخصصة). المعرض بمعنى اللوائح 

كبیر  التجاریة ھو حدث متكرر ومحدود المدة ینظم بشكل متكرر، حیث یبیع عدد
من الموردین سلعًا من جمیع األنواع. المعرض بمعنى اللوائح التجاریة ھو حدث 
متكرر ومحدود المدة، حیث یقوم عدد كبیر من مقدمي الخدمات بأنشطة ترفیھیة 

 وبیع السلع،
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 67(§ األسواق األسبوعیة التي یتم تقدیمھا عادة في أحداث من ھذا النوع. 
GewO.ال یشملھا الحظر ألنھا تعمل على إمداد السكان بالطعام ( 

 
 :4فیما یتعلق بالفقرة 

 
على المطاعم بالمعنى المقصود في قانون  3ینطبق أیًضا تفسیر الفقرة 

المطاعم. سیتم إنشاء قاعدة استثنائیة لمطاعم الموظفین والمقاصف بقدر ما یتم 
متر بین الطاوالت.  1.5الضیوف بطریقة تضمن مسافة ال تقل عن ترتیب مقاعد 

 ینطبق ھذا أیًضا على تصمیم الغرفة الدائمة.
 

 :5فیما یتعلق بالفقرة 
 

. في أماكن التسلیة المذكورة، أي 3وبناًء على ذلك، ینطبق تبریر الفقرة 
ي المؤسسات التجاریة التي تتمیز بطرق مختلفة من خالل نشاط ترفیھي تجار

ومرافق ترفیھیة، ھناك خطر كبیر لإلصابة بالعدوى في عملھا الطبیعي بسبب قرب 
 األشخاص الحاضرین مدة األقامة.

 
 :6فیما یتعلق بالفقرة 

 
. أیضا في المسارح، المسارح 3وبناًء على ذلك، ینطبق تبریر الفقرة 

اكنھا، الموسیقیة، دور السینما (دور السینما)، قاعات الحفالت الموسیقیة وأم
المتاحف، قاعات المعارض، المكتبات العامة، عروض في مراكز الثقافة المحلیة 
والمراكز المجتمعیة، القبة السماویة، معارض الحیوانات في غرف مغلقة، عروض 
في مراكز تعلیم الكبار، الموسیقى المدارس، في عروض المؤسسات التعلیمیة 

ات السباحة الممتعة)، حمامات البخار الخاصة، حمامات السباحة (بما في ذلك حمام
والبخار، في استودیوھات اللیاقة البدنیة والریاضة وكذلك في أماكن االستراحة 
للمواطنین المسنین، ھناك خطر كبیر لإلصابة في وضعھا الطبیعي العملیة بسبب 
قرب الحاضرین وطول إقامتھم. وینطبق الشيء نفسھ على دورات اللغة ودورات 

التي یقدمھا مقدمو دورة التكامل، إلى الكافیتریات والمقاھي التابعة االندماج 
 للجامعات والمؤسسات التعلیمیة األخرى في والیة ساكسونیا الحرة.

 
 :7فیما یتعلق بالفقرة 

 
في االجتماعات المذكورة، ھناك خطر كبیر من اإلصابة بسبب قرب 

الضروري والمالئم اختتام األشخاص الحاضرین ومتوسط مدة إقامتھم. لذلك من 
 .10الجلسات وفقا للوقت المحدد في الفقرة 

 
 :8فیما یتعلق بالفقرة 

 
. تؤدي األنشطة الریاضیة في جمیع 3وبناًء على ذلك، ینطبق تبریر الفقرة 

المرافق الریاضیة العامة والخاصة وفي كل مكان بانتظام إلى التقارب المادي 
صالھم الجسدي. ھذا یؤدي إلى خطر اإلصابة للریاضیین وفي بعض الحاالت ات

بالعدوى. من أجل الحفاظ على التناسب، یمكن السماح باالستثناءات من ذلك في 
الحاالت الفردیة المبررة بشكل خاص بموافقة خطیة من وزارة الداخلیة في والیة 
سكسونیا. یجب أن تشارك وزارة والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة والتماسك 

 جتماعي بشكل احترافي.اال
 

 :9فیما یتعلق بالفقرة 
 

في مرافق البغاء وأحداث البغاء بالمعنى المقصود في قانون حمایة البغاء، 
ھناك بانتظام خطر مرتفع بشكل خاص لإلصابة بسبب االتصال الجسدي لألشخاص 

 الحاضرین.
 

 :10فیما یتعلق بالفقرة 
 

 8من الفقرة  16§فیما یتعلق ب 3 الفقرة. 28§ كإجراء وبائي، الترتیب وفقا 
IfSG .واجبة التنفیذ على الفور. االعتراضات واالستئنافات لیس لھا أي أثر إیقافي 

 
 :11فیما یتعلق بالفقرة 

 
مارس  22نظًرا لضرورة االستعجال، یدخل الترتیب العام حیز التنفیذ في 

ح أن المرسوم صباًحا ألسباب تتعلق بالوضوح القانوني، من الواض 0.00، 2020
 سیتم استبدالھ بالمرسوم العام الجدید. 2020مارس  18العام الذي كان ساریًا في 

 
 :12فیما یتعلق بالفقرة 

 
بسبب الغموض الحالي فیما یتعلق بمزید من التطور للوضع الوبائي، فإن 

د الطلبات محدودة في البدایة. في حالة تقییم المخاطر في المستقبل المقابل، یتم تمدی
 أو تقصیر الطلبات.

 
 :13فیما یتعلق بالفقرة 

 
 9إلى  1تمت المصادقة على انتھاكات التعلیمات الواردة في األرقام من 

بشكل مختلف من قبل الھیئة التشریعیة االتحادیة. یوجھ االنتباه إلى العواقب الجنائیة 
 واإلداریة ذات الصلة.

 
 2020مارس  20درسدن، 

 
وزیر الوالیة أوي 

 غول
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 4و  2ملحق للفقرتین 
 
 

 یجب مراعاة المتطلبات التالیة:
 
 

 النظافة الصحیة .1
 

 ال یسمح للموظفین الذین یعانون من زیادة درجة حرارة الجسم / الحمى وأعراض البرد بالعمل في المبیعات. •
 الكافیة للموظفین.یجب توفیر مرافق الغسیل والصابون والمطھرات  •
 یجب تطھیر عربات التسوق والسالل وأشرطة تسجیل النقد وما إلى ذلك على فترات قصیرة. •
 یجب إزالة األوساخ المرئیة على الفور. •
 یجب توفیر المطھرات في غرف البیع. •
 یحظر الخدمة الذاتیة للمخبوزات المفتوحة. •
المعروفة (السعال وسیالن األنف) من الوصول؛ الرجوع إلى األشكال البدیلة للشراء مثل الطلب یمكن منع األشخاص الذین یعانون من أعراض البرد  •

 المسبق مع الجمع وما إلى ذلك.
 ما لم یتم التشغیل اآللي، یجب أن تظل أبواب الدخول والخروج مفتوحة وال یتم تشغیلھا من قبل العمالء. •
/ التوقیع اإللكتروني، یجب تطھیر األجھزة بعد كل  PINدم االتصال؛ عند استخدام إدخال یفضل استخدام أجھزة الدفع اإللكترونیة في شكل ع •

 استخدام.
 یجب عرض جمیع التدابیر / قواعد السلوك / لوائح النظافة بوضوح عند المدخل. •
 متر بین العمالء. 1.5في شركات الخدمات، یجب مراعاة مسافة ال تقل عن  •

 
 

 ئم االنتظار في الطوابیرالتحكم في الوصول / تجنب قوا .2
 

 یمكن فقط منح العدید من العمالء حق الوصول في نفس الوقت بحیث ال توجد قوائم انتظار ألكثر من ثالثة عمالء في سجالت النقد. •
 متر من كل شخص لیس في منزلك عند التسوق. 1.5یجب إخطار العمالء بأنھ یجب علیھم االحتفاظ بمسافة ال تقل عن  •
 التدابیر من خالل ضوابط القبول / ضوابط الوصول. یجب ضمان ھذه •

 
 

 مطاعم الموظفین والمقاصف .3
 

 ال یمكن فتح المطاعم والمقاصف وعروض الطعام في مؤسسات اإلقامة لتقدیم الطعام للضیوف لیلة واحدة إال للجمھور إذا •
 شخًصا في نفس الوقت، و 50ال یوجد أكثر من  .1
متر بین  1.5متر بین الطاوالت. یجب تصمیم الغرفة الدائمة بحیث یتم ضمان مسافة ال تقل عن  1.5تقل مسافة یتم ترتیب مقاعد الضیوف بحیث ال  .2

 الضیوف.
 یمكن منع األشخاص الذین یعانون من أعراض البرد المعروفة (السعال وسیالن األنف) من الوصول. •
 المدخل. یجب عرض جمیع التدابیر / قواعد السلوك / لوائح النظافة بوضوح عند •
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