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 التخلص العام
 تنفیذ تدابیر قانون حمایة العدوى بمناسبة قیود خروج جائحة كورونا

 وقف دوام وعمل المدارس ومراكز الرعایة النھاریة
 

 والتماسك االجتماعيإعالن من وزارة والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة 
 4/  5422-15:، از 2020مارس  23

 
 

تصدر وزارة والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي، بالتنسیق مع وزارة الثقافة بوالیة ساكسونیا، المراسیم على أساس 
 التالیة) IfSG(، قانون حمایة العدوى 1، الجملة 28.1§ المادة 

 
 

 التخلص العام
 
 

 :2020أبریل  17حتى  .1
 

سیتم إیقاف الدراسة في مدارس الرعایة العامة والخاصة بالمعنى المقصود في قانون مدارس ساكسون وقانون المدارس  1.1
 .ال توجد فصول دراسیة وال أنشطة مدرسیة أخرى.المملوكة للقطاع الخاص في والیة ساكسونیا الحرة

الرعایة النھاریة والرعایة النھاریة لألطفال ومرافق الرعایة النھاریة لذوي لم تعد مرافق رعایة األطفال متاحة في مراكز  1.2
 .االحتیاجات الخاصة

لألغراض المذكورة  1.2و  1.1ال یجوز لألطفال وأطفال المدارس والطالب دخول المرافق المذكورة في القسمین  1.3
 .أعاله

 
الرعایة النھاریة لألطفال، تتوفر رعایة الطوارئ على النحو في جمیع المدارس االبتدائیة ومراكز الرعایة النھاریة وكذلك  .2

 :التالي
a(  في المدارس االبتدائیة والخاصة، تقدم والیة سكسونیا الحرة، بالتنسیق مع  4إلى  1بالنسبة للتالمیذ في الصفوف من

 -رسةما بعد المد -المدرسة ومقدم الرعایة النھاریة، رعایة طارئة أثناء التدریس المعتاد وساعات
 توفر،   

b(  ،بالنسبة للتالمیذ ذوي اإلعاقات المتعددة والمتعددة بشدة في مدارس ذوي االحتیاجات الخاصة، بغض النظر عن الصف
شریطة أال یتمكن األوصیاء من توفیر الرعایة بغض النظر عن نشاطھم المھني، تضمن والیة سكسونیا الحرة بالتنسیق 

 خالل الدروس المعتادة وبعد ساعات الدراسة عرض رعایة الطوارئ مع المدرسة ومقدم الرعایة النھاریة
c( في ریاض األطفال ودور الحضانة، یتم توفیر رعایة الطوارئ من قبل المؤسسة 
d( في مراكز الرعایة النھاریة لألطفال، یتم تأمین عرض رعایة الطوارئ من قبل عامل رعایة نھاریة. 
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 ھناك حق في رعایة الطوارئ إذا .3
األشخاص الذین لدیھم وصایة قانونیة أو األشخاص الوحیدین الذین لدیھم الوصایة القانونیة، أو في حالة على حد سواء   -

الشخص المصرح لھ حالیًا باستخدام أولیاء األمور األطفال یكونوا نشطین في مناطق البنیة  التعامل مع اللوائح، فإن
 التحتیة الحساسة ویمنعوا من االعتناء بالطفل ألسباب تتعلق بالعمل أو ألسباب تشغیلیة،

الصحیة، في مجال  یكون ناشطاً في قطاع الرعایة) أو في حالة ترتیبات المناولة(من األوصیاء القانونیین واحد فقط   -
رعایة مرضى العیادات الخارجیة أو رعایة المرضى داخل المستشفیات أو في خدمة إنفاذ الشرطة ویمنعون من رعایة 

 .الطفل ألسباب رسمیة وتشغیلیة
المحلي في ھذه الحاالت، یجب إبالغ مكتب رعایة الشباب . یخشى اآلباء أو أخصائیو الرعایة النھاریة على سالمة الطفل  -

 .المسؤول من أجل تأمین رعایة الطوارئ بموافقتھم
 الشرط األساسي لرعایة الطوارئ ھو أن األطفال وأوصیاءھم القانونیین -

o  و19-لیس لدیھم أعراض مرض كوفید ، 
o  لم یكونوا على اتصال بشخص مصاب بالسارسCoV-2  یوًما منذ االتصال بشخص مصاب  14أو مرت

 ، و19-أي أعراض للمرض كونفید  ولیس لدیھم CoV-2بالسارس 
o  لم یكن في منطقة حددھا معھد روبرت كوخ كمنطقة خطر لإلصابة بممرض سارس- CoV-2  في وقت

یوًما في منطقة الخطر ھذه  14یوًما بعد أو بعد مرور  14اإلقامة، أو تم تحدیده على ھذا النحو في غضون 
 .19وال تظھر علیھم أي أعراض لمرض كوفید 

 
في أحد المجاالت المدرجة  3یعمل األوصیاء القانونیین في مجاالت البنیة التحتیة الحساسة بالمعنى المقصود في القسم  یجب أن .4

  ، متاح على  2الملحق (یقدم األوصیاء القانونیین أدلة على النشاط في شكل .  لھذا األمر العام 1في الملحق 
www.sms.sachsen.de    أوwww.smk.s achsen.de ( ً تتطلب .إلى إدارة المدرسة أو مرفق رعایة األطفال خطیا

ً من صاحب العمل أو صاحب العمل یمكن تقدیم تأكید من صاحب العمل، إذا لم یتم ذلك على الفور، في .األدلة تأكیدًا خطیا
 .غضون یوم عمل واحد

 
 .وااللتزامات الناتجة 4و  3و  1األوصیاء القانونیین مسؤولون عن ضمان مراعاة المتطلبات المنصوص علیھا في األقسام  .5   

 
 .مشار إلیھ IfSG 74§ وقانون االدعاء الوارد في  IfSG 6أ رقم  73.1§ على التنظیم الدقیق للفقرة  .6

 
 المرسوم العام المؤرخ بتاریخ.2020مارس  24سیدخل ھذا المرسوم العام حیز التنفیذ في  .7

 .في ذلك الیوم 4/  5422-15، تنتھي صالحیة الملف رقم 2020مارس  18

http://www.sms.sachsen.de/
http://www.sms.sachsen.de/
http://www.sms.sachsen.de/
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 التعلیمات القانونیة
 

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

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

 ،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،  -

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

 
القصد من .وموضوع الدعوى، ویجب أن تحتوي على طلب محدد) والیة ساكسونیا الحرة(یجب أن تحدد الدعوى المدعي والمدعى علیھ 

یجب أن تكون الدعوى .یرفق بنسختھ األصلیة أو نسخة عنھ الوقائع واألدلة التي تستند إلیھا اإلشارة إلى أن القرار المطعون فیھ یجب أن
 .وجمیع الدعاوى المكتوبة مصحوبة بنسخ لألطراف األخرى المعنیة

 
 مالحظة بشأن اللجوء القانوني

 
یتم ال .ال یتم التخطیط إلجراء اعتراض ضد اإلجراءات اإلداریة لوزارة والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي -

 .استیفاء الحد الزمني للعمل عن طریق تقدیم اعتراض
 .ال یُسمح بتقدیم طلب تعویض قانوني عن طریق البرید اإللكتروني البسیط وال یؤدي إلى أي آثار قانونیة -
یتم توقیعھ من إذا تم رفع الدعوى إلكترونیاً، فیجب أن یتم تزوید المستند اإللكتروني بتوقیع إلكتروني مؤھل للشخص المسؤول أو أن  -

تنتج المتطلبات ).VwGO(من قانون المحكمة اإلداریة ) 4(أ  55قبل الشخص المسؤول وتقدیمھ عبر وسیلة إرسال آمنة وفقًا للقسم 
 من المرسوم المتعلق باإلطار الفني لإللكترونیات 2اإلضافیة إلرسال الوثیقة اإللكترونیة من الفصل 

 ).ERVV -تنظیم المرور القانوني اإللكتروني (السلطة اإللكترونیة الخاصة  حركة المرور الیمنى وصندوق برید   
 .بموجب القانون االتحادي، ھناك رسوم إجرائیة مستحقة في التقاضي أمام المحاكم اإلداریة نتیجة لرفع الدعوى -

 
 

 السبب
 

لالزمة، وال سیما التدابیر المذكورة في األقسام من ، تتخذ السلطة المختصة التدابیر الوقائیة اIfSG 1الجملة  1.الفقرة 28تحت القسم 
، إذا تم العثور على مرضى أو أمراض مشتبھ فیھا أو عدوى مشبوھة أو مفرزین أو اتضح أن شخًصا متوفى كان IfSG 31إلى  29

 .مریضاً، أو یشتبھ في مرضھ أو تم إفرازه، إلى المدى وطالما ھو ضروري لمنع انتشار األمراض المعدیة
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، ولمنتشر حالیاً بشكل كبیر جداً في ساكسونیا وخارجھا في IfSG 1رقم  2ھو ُمْمِرض بالمعنى الوارد في الفقرة  CoV-2إن السارس 
 .الحرةتم بالفعل تحدید المرضى المشتبھ بھ والعدوى في العدید من المقاطعات والمدن المستقلة في والیة ساكسونیا .ألمانیا

في المدارس .19ومرض كوفید  CoV-2 -حتى الیوم، تتأثر المزید والمزید من المدارس ومراكز الرعایة النھاریة بعدوى السارس 
 .ومراكز الرعایة النھاریة، ھناك خطر كبیر لإلصابة والحفاظ على سالسل العدوى

 
یجب إغالق المرافق، ألن ھذه ھي الطریقة الوحیدة لمنع العدوى من أجل قطع سلسلة العدوى في المدارس ومراكز الرعایة النھاریة، 

أیًضا في الوالیات  IfSGیتم استخدام .وقد تصرفت السلطات الصحیة بالفعل بطریقة مماثلة في مدارس والیة ساكسونیا الحرة.بشكل فعال
 .الفیدرالیة األخرى

 
، Covid-19والمرض  CoV-2 -ة أخرى في حاالت اإلصابة بالسارس نظًرا ألنھ ووفقًا للوضع الحالي للبیانات، یمكن افتراض زیاد

ومن المحتمل انتشار واسع النطاق في والیة ساكسونیا الحرة، فھناك خطر من تأثر المزید والمزید من المدارس ومراكز الرعایة النھاریة 
 .ومراكز رعایة األطفال النھاریة

 
ومع ذلك، فھم مثل البالغین، یمكن أن یكونوا حاملین لمرض .Covid-19مراھقون عادةً وفقًا للمعرفة الحالیة، ال یطور األطفال وال

 .دون إظھار أعراض المرض بأنفسھم CoV-2السارس 
 

اعتماًدا على عمر األطفال  -ال یمكن دائًما ضمان الضمان الكامل للوائح النظافة وسالسل النظافة في المدارس ومراكز الرعایة النھاریة 
وبدون .ھناك أیًضا اتصاالت اجتماعیة متنوعة في الحیاة المدرسیة الیومیة یمكن أن تعزز انتشار العدوى.والمراھقین الذین تتم العنایة بھم

أي إجراءات أخرى، ھنالك خطر بأن تكون المدارس ومرافق المجتمعات المذكورة أعاله مدخالً مستمراً إلى عائالٍت ومجاالت أخرى 
ھذا زاد من ضغط العدوى على الجیل المتوسط من العاملین وكذلك على الفئات العمریة األكبر سنا، حیث .حیاة االجتماعیةمن مجاالت ال

 .بشكل كبیر Covid-19زاد خطر اإلصابة بمرض شدید مع 
 

 لألسباب المذكورة، من الضروري أن یكون لدیك وقت محدود
من أجل إبطاء عملیة العدوى في والیة ساكسونیا الحرة والمساھمة في إبطاء  1المذكورة في القسم إلغالق المرافق  2020أبریل  17                

مؤسسة رعایة  5000ھذا یمنع االتصاالت ذات الصلة بالعدوى في ما یقرب من .عملیة العدوى في الوالیات الفیدرالیة المجاورة وخارجھا
وھذا یتیح أیًضا فصالً أقوى مع موجة .Covid-19إبطاء انتشار المرض والھدف من ذلك ھو .أسابیع 5وتعلیمیة لمدة حوالي 

یقدم ھذا اإلجراء مساھمة حاسمة في نشر حاالت المرض على مدى فترة زمنیة أطول، وتجنب اختناقات اإلمدادات في .اإلنفلونزا
 .یخدم ھذا اإلجراء الحمایة الصحیة الشاملة.المستشفیات

 
من ناحیة أخرى، یتم .تجعل المرسوم العام ضروریا) من القانون األساسي 1الجملة  2.الفقرة 2المادة ( أسباب الحمایة الصحیة للسكان

 .یتم أیًضا الحفاظ على التناسب فیما یتعلق بالمھلة الزمنیة.سحب حقوق األطفال والمراھقین واآلباء والموظفین في المدارس والمؤسسات
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 1في الفقرة 

 
 1.1في الفقرة 

 
یُعفى التالمیذ من الحضور في الفصل وفي .، لم تعد الدروس واألحداث المدرسیة األخرى مطلوبة في مدارس ساكسونیا1.1وفقًا للقسم 

ومع ذلك، فإنھم ملزمون بتقدیم الخدمات المدرسیة في المنزل دون االتصال .ھذا ینطبق أیًضا على األحداث المدرسیة األخرى.المدرسة
تتولى إدارة المدرسة .یتم نقل المھام إلیك عبر القنوات التناظریة أو الرقمیة، والتي یمكنك العمل من خاللھا في المنزل.شخصي بالمدرسةال

 .ومكتب الوالیة للمدارس والتعلیم مسؤولیة التصمیم الدقیق لفرص التعلم ھذه
 

 .تقرر سلطة المدرسة المعنیة في ھذا الشأن.ال یتأثر استخدام مبنى المدرسة وأرض المدرسة ألغراض أخرى
 

 .األمر نفسھ ینطبق على موظفي إدارة المدرسة.المعلمون ال یزالون في الخدمة
 
 

 1.2الفقرة 
 

یخدم ھذا اإلجراء .، لم تعد عروض الرعایة صالحة4و  3أبریل، بصرف النظر عن الرعایة الطارئة وفقًا للقسمین  17بالنسبة للفترة حتى 
-SARS(الصحة وانقطاع سالسل العدوى، أیًضا على خلفیة أن خطر انتقال مسببات األمراض المتالزمة التنفسیة الحادة الوخیمة حمایة 

CoV-2 ( 24§ المطالبة القانونیة وفقا للفقرة .سنوات 10مرتفع بشكل خاص في الفئة العمریة حتى SGB VIII محدودة. 
 
 

 1.3الفقرة 
 

 .لمذكورة أعاله مع حظر دخول المدارس ومرافق رعایة األطفال ألطفال المدارس واألطفال والطالبویصاحب الرقم اإلجراءات ا
 
 

 2في الفقرة 

 
من الضروري إنشاء مرافق رعایة األطفال ألطفال الموظفین في البنیة التحتیة الحساسة من أجل ضمان عمل مرافق البنیة التحتیة الحساسة 

یكون ھنالك خطر بأن تفقد المرافق قدرتھا على العمل إذا كان الوالدان غیر قادرین على أداء الخدمة أو العمل وبخالف ذلك، .4وفقًا للقسم 
في والیة ساكسونیا الحرة أكثر  Covid-19وھذا سیجعل بدوره مكافحة الوباء مع .ألن رعایة األطفال لیست مضمونة خالل ھذه الفترة

د من الحق في اإلشراف إال في حاالت فردیة محدودة ضیقة للتالمیذ ذوي اإلعاقات المتعددة ال یمكن تقدیم المزی.صعوبة أو سیمنعھا
 .والحادة المتعددة في مدارس خاصة
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 3فیما یتعلق بالفقرة 

 
، 2أطفالھم وفقًا للقسم  یضمن التحدید الضیق لمجموعات األشخاص الذین، بصفتھم موظفین في البنیة التحتیة الحساسة، الحق في رعایة

وھذا یضمن أن الغالبیة العظمى من أطفال المدارس .أنھ ال یبقى سوى عدد قلیل من األطفال وأطفال المدارس في مرافق الرعایة والمدارس
بعید المدى واألطفال لیسوا في المدارس ومرافق رعایة األطفال خالل الفترة التي ینطبق فیھا الوضع العام، وبالتالي ضمان انقطاع 

 .لسالسل العدوى
 

في الحاالت التي یتم .من حیث المبدأ، یجب أن یعمل كال الوالدین أو كالھما ممن لھم وصایة قانونیة في مجاالت البنیة التحتیة الحساسة
حتجزین نشًطا فیھا وتم منع تنظیمھا في الطبقة الثانیة من الطالء، یكفي ذلك بسبب المكانة البارزة لھذه األنشطة إذا كان أحد األشخاص الم

 .الشخص اآلخر من تقدیم الرعایة ألسباب مھنیة
 
 

 :4فیما یتعلق بالفقرة 
 

 .تنظم الفقرة كیفیة تقدیم دلیل على متطلبات الحق في رعایة الطوارئ

 

 5في الفقرة 
 

من  24§ وبناًء على ذلك، یسحب الحق القانوني في الرعایة وفقًا لل .ال یسمح لألوصیاء القانونیین بإحضار األطفال إلى المرافق
 .VIIIالقانون الجنائي األلماني 

 
 

 6في الفقرة 
 

 .IfSG 6أ رقم  1.فقرة 73§ ویتبع فرض الغرامات من 
 
 

 7في الفقرة 

 
 23درسدن .2020مارس  24سیدخل ھذا المرسوم العام حیز التنفیذ في 

 2020مارس 



االجتماعیة والتماسك وزارة والیة ساكسونیا للشؤون 
 االجتماعي

 7من  7الصفحة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزارة والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي
 
 
 
 
 
 

 بیترا كوبینغ
 للتماسك االجتماعي واالجتماعي
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