إجراءات الحماية من فيروس الكورونا في ساكسونيا ابتدا ًء من  11كانون الثاني/يناير 2021
طبعة  08كانون الثاني/يناير 2021
بسبب ارتفاع عدد اﻹصابات بفيروس الكورونا في مقاطعة ساكسونيا أصدرت الحكومة قرارات جديدة بهذا الخصوص.
وتم أخذ القرارات بعد اﻷخذ بعين اﻻعتبار قرارات مؤتمر الحكومة اﻻتحادية والمقاطعات اﻷخرى بتاريخ .2021.01.05
اﻹجراءات التي تم اﻻتفاق عليها تهدف إلى خفض عدد اﻹصابات بعدوى الفيروس وكبح التطور الديناميكي لجائحة
كورونا.
يسري العمل بهذه اﻹجراءات من تاريخ  11كانون الثاني /يناير ولغاية  07شباط/فبراير .2021
قرارات الحماية من فيروس الكورونا في ساكسونيا
تعميم رسمي صادر عن وزارة ساكسونيا للشؤون اﻻجتماعية والتكافل اﻻجتماعي للحماية من العدوى بفيروس كورونا بتاريخ  08كانون الثاني/يناير 2021

اﻻلتزام بتغطية الفم واﻷنف وتقليص التجوال
يجب اﻻلتزام بتغطية الفم واﻷنف في اﻷماكن ال ُمغلقة واﻷماكن العامة التي يرتادها الزوار والزبائن وكذلك في وسائل
النقل العامة وعموما ً في اﻷماكن التي من الممكن أن يلتقي بها اﻷشخاص.









يجب ارتداء الكمامة أمام مداخل المحال التجارية للمبيع بالمفرق
ومحﻼت المبيع بالجملة وفي مواقف السيارات الخاصة بهذه المحﻼت.
يجب ارتداء الكمامة في المدارس ورياض اﻷطفال والكنائس
يجب ارتداء الكمامة في أماكن العمل والمعامل ومنشآت العمل وﻻ
ينطبق هذا على مكان العمل الخاص في الشخص ذاته إذا تم تحقيق
مسافة ﻻ تقل عن  1,5متر مع اﻵخرين.
تقليل التجوال :تُمنع مغادرة المنزل بدون أسباب ضرورية )إلى العمل،
لشراء المواد ﻷساسية اليومية ،لمراجعة الطبيب وللذهاب لﻸرض
الملك أو الحديقة الخاصة(
قاعدة ال  15كيلو متر :تبقى قاعدة تحديد التنقل قائمة وذلك في نطاق المسافة التي ﻻ تزيد عن  15كيلو مترا
من مكان اﻹقامة أو العمل وهي المسافة المسموح التنقل بها لشراء المواد اﻷساسية أو لممارسة الهوايات في
أوقات الفراغ.
يُمنع التجول ما بين الساعة العاشرة مسا ًء والساعة السادسة صباحا ً في حال إذا زا َد عدد اﻹصابات
) (Inzidenzwertفي كل أنحاء المقاطعة على  200إصابة جديدة لكل  100000نسمة في خﻼل سبعة
أيام وثباته لمدة خمس أيام متواصلة .هذا يعني أنه يُسمح مغادرة السكن فقط عند الضرورة )العمل ،خدمة
اﻹيصال ،الرعاية ،وفي حالة مرافقة المحتضرين(.
منع المشروبات الكحولية :يمنع صب المشروبات الكحولية وتعاطيها في اﻷماكن العامة .يُسمح بيع المشروبات
الكحولية فقط في أوعية مغلقة ولﻼصطحاب فقط.

التبضع والمحﻼت التجارية:
تُغلق المحﻼت التجارية للبيع بالجملة والمفرق.
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ويسمح بفتح المحﻼت والمنشآت التالية:
محﻼت بيع اللوازم اﻷساسية اليومية،
يُسمح للمحال التجارية التي تقدم خليطا ً من البضاعة ال ُمختلفة
بالفتح إذا كانت البضاعة المسموح بيعها تزيد عن  %50من
كامل البضاعة المعروضة للبيع،
محﻼت بيع المشروبات،
محاﻻت بيع لوازم وعلف الحيوانات،
مكاتب البريد والخدمات البريدية،
الصيدليات ،محﻼت العطارة،
محﻼت بيع اللوازم الطبية،
البنوك والمصارف التجارية،
محﻼت النظارات الطبية ومحﻼت اللوازم السمعية،
مكاتب دفن الموتى،
محﻼت التنظيف،
محﻼت غسيل المﻼبس،
محﻼت إيصال وإحضار اللوازم والمواد،
محﻼت بيع الجرائد والمجﻼت،
محطات الوقود،
اﻷماكن الخاصة لرمي القمامة،
محاﻻت تصليح السيارات والدراجات الهوائية

تقليل التﻼمس المباشر والحفاظ على التباعد
 يجب بشكل عام الحفاظ على التباعد وتقليل التﻼمس إلى الحد اﻷدﻧى.
 تحديد التﻼمس بشكل صارم :يُسمح لﻸشخاص الذين ينتمون
لمنز ٍل واحد بالتﻼقي مع شخص واحد فقط من منز ٍل آخر .يُستثنى
من هذا المنع العائﻼت أو الجيران الذين يساعدون بعضهم في
رعاية اﻷطفال ففي هذه الحالة يُسمح لﻸطفال ما دون ال  14عاما ً
بالتﻼقي بشرط أن ﻻ ينتموا ﻷكثر من منزلين مختلفين.
 مناشدة خاصة :يُرجى تفادي جميع المﻼمسات واللقاءات الغير
ضرورية في الحياة الخاصة والرحﻼت السياحية ورحﻼت العمل.

وجوب اﻻلتزام بالحظر
 عندما تكون ﻧتيجة الفحص إيجابية.
 عندما يكون قد حصل اتصال مباشر مع حالة إيجابية.
 عند الظن أو الشك بحصول العدوى الذاتية.
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المدارس ورياض اﻷطفال
إغﻼق المدارس ورياض اﻷطفال:

تبقى المدارس ووحدات سكنات التﻼميذ )المدارس الداخلية( ومراكز رعاية
اﻷطفال مغلقة لغاية  7شباط /فبراير  2021ﺿمناً.
يُسمح ابتدا ًء من  18كاﻧون الثاﻧي /يناير  2021بالدوام فقط لتﻼميذ الصفوف النهائية ) أي تﻼميذ الشهادات النهائية(
في المدارس التالية :المدارس اﻹعدادية ) ،(Oberschuleمدارس التﻼميذ من أصحاب اﻻحتياجات الخاصة
) (Förderschuleالتي ت ُدرس مناهج المدارس اﻹعدادية ) ،(Oberschuleطﻼب الصف الحادي عشر والثاﻧي
عشر في الثاﻧوية العامة ) ،(Gymnasiumطﻼب الصف الثاﻧي عشر والثالث عشر للثاﻧويات المهنية
) ، (Berufliches Gymnasiumالمدارس اﻹعدادية التخصصية )  ،(Fachoberschuleالمدارس اﻹعدادية
المسائية ) ،(Abendoberschuleطﻼب الصف الحادي عشر والثاﻧي عشر في الثاﻧوية العامة المسائية
) ،(Abendgymnasiumطﻼب الصف الحادي عشر والثاﻧي عشر في المدارس التجهيزية للجامعات ) .(Kollegs
للحماية من العدوى ت ُقسم تﻼميذ الصف الواحد إلى قسمين عند إجراء الحصص الدراسية .يبقى جميع اﻷطفال واﻷحداث
اﻵخرين في الدوام المدرسي من المنزل .تتوفر العناية عند الضرورة الماسة لجميع تﻼميذ المرحلة اﻷساسية
) (Grundschuleولكل من تﻼميذ الصف اﻷول إلى الصف الرابع من مدارس التﻼميذ أصحاب اﻻحتياجات الخاصة
) (Förderschuleوأطفال الروﺿات و مراكز العناية بالتﻼميذ بعد المدرسة ).(Hort
عطلة الشتاء ) :(Winterferienت ُقصر مدة عطلة الشتاء ووقتها حيث تبدأ عطلة الشتاء لهذه السنة الدراسية في 31
كاﻧون الثاﻧي /يناير  2021ويكون اليوم اﻷخير في هذه العطلة هو  06شباط/فبراير  2021في ﻧفس الوقت ت ُمدد مدة
عطلة عيد الفصح ) (Osterferienحيث تبدأ هذه العطلة في  27آذار /مارس  2021وتنتهي حسب المخطط الطبيعي
لها في  10ﻧيسان/أبريل .2021
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