طبعة  15كانون اﻷول/ديسمبر 2020

ﻻﺋﺣة قرارات وزارة ساكسونيا للشؤون اﻻجتماعية والتكافل اﻻجتماعي للﺣماية
من العدوى بفيروس كورونا بنمطيه سارس كوف  2وكوفيد19
) SARS-CoV-2و (COVID-19
) التعليمات الخاصة بوﻻية ساكسونيا للﺣماية من عدوى فيروس كورونا(
بتاريخ  11كانون اﻷول /ديسمبر 2020
طبعة من  15كانون اﻷول/ديسمبر 2020
ﺣسب الجملة رقم  1من المادة  32و ارتباطا ً مع الجمل  1و  2من المادة  28مع الفقرة  1و الجملة  1من الفقرة  2و الفقرة 3
من المادة  28أ من قانون الوقاية من العدوى الصادر في  ) 2000.07.20ﻻﺋﺣة القوانين اﻻتﺣادية ،القسم اﻷول ،صفﺣة
 ,(1045منهم المادة  28الفقرة  1الجملة  1من خﻼل الفصل  1رقم  16من القانون الصادر في  ) ,2020.11.18ﻻﺋﺣة
القوانين اﻻتﺣادية ،القسم اﻷول ،صفﺣة  (2397معدل ,المادة  28فقرة  1جملة  2من خﻼل المقال  1رقم  6من القانون الصادر
في  ) 2020.03.27ﻻﺋﺣة القوانين اﻻتﺣادية ،القسم اﻷول ،صفﺣة  (587نسخته الجديدة و المادة 28أ فقرة  ,1فقرة  2جملة
1وفقرة  3من خﻼل الفصل  1رقم  17من القانون الصادر في  ) 2020.11.18ﻻﺋﺣة القوانين اﻻتﺣادية ،القسم اﻷول ،صفﺣة
 (2397مضاف و باﻻرتباط مع المادة  7من قانون الﺣكومة السكسونية المﺣلية للشؤون اﻻجتماعية والترابط المجتمعي ،بهدف
تﺣديد الصﻼﺣيات المعتمدة في قانون الﺣماية من العدوى في  9يناير/كانون الثاني  ، 2019والتعويض عن تكاليف اللقاﺣات
وتكاليف اﻹجراءات الوقاﺋية اﻷخرى واﻻختصاصات )ﻻﺋﺣة القوانين واﻷوامر القانونية السكسونية ،صفﺣة  (83التي تم تعديلها
بالقانون الصادر في  13مارس/آذار ) 2020ﻻﺋﺣة القوانين واﻷوامر القانونية السكسونية ،صفﺣة  ،(82فإن الوزارة المﺣلية في
وﻻية ساكسونيا للشؤون اﻻجتماعية والترابط المجتمعي تصدر ما يلي :

المادة 1
مبادئ أساسية
) (1بسبب جاﺋﺣة كورونا يُطلب من الجميع اختصار العﻼقات اﻻجتماعية وﺣسرها على الضروريات وذلك مع
اﻷشخاص الذين ﻻ ينتمون ﻷفراد اﻷسرة اﻷساسيين .ويتعين ﺣيثما أمكن اﻻلتزام بمسافة  1,5متر بين
اﻷشخاص واﻻلتزام واﻻنتباه بإجراءات منع العدوى .يجب اﻻلتزام بهذه القواعد في كل نواﺣي الﺣياة بما فيها
مكان العمل.
) (2باﻹضافة للمذكور في المادة  3ولتخفيف اﺣتمال العدوى للذات ولﻶخرين يُنصح وبشدة مﺣاولة تخفيف إمكانية
العدوى .وذلك بالمواظبة على غسل اليدين باستمرار ومنع التﻼمس في اليدين واﻷوجه .على اﻵباء وأولياء
اﻷمور توجيه أبناءهم وبناتهم للعمل بهذه التعليمات والتوصيات ،إذا كان هؤﻻء باستطاعتهم ذلك .ويجب
تهوية اﻷماكن المغلقة باستمرار .ولمﻼﺣقة سﻼسل العدوى يُنصح باستعمال تطبيق اﻹنذار من كورونا على
الهاتف النقال )(Corona – Warn App
) (3يُنصح بعدم القيام بالرﺣﻼت السياﺣية والزيارات .وخاصة الرﺣﻼت خارج ﺣدود وﻻية ساكسونيا المستقلة أو
خارج ﺣدود ألمانيا.

1

) (4بسبب اﻻرتفاع المستمر ﻷعداد المصابين بالفيروس يُنصح وبشدة ﺣسر واختصار اﻻﺣتكاك إلى الﺣد اﻷدنى
وذلك قبل خمس أو سبع أيام من عيد الميﻼد وقبل لقاء اﻷسرة في العيد.

المادة 2
اختصار اﻻﺣتكاك ،قواعد مسافة اﻷمان
) (1يُسمح التجمع في اﻷماكن العامة وفي المنازل الخاصة لﻸشخاص الذين ينتمون إلى نفس اﻷسرة بمرافقة
شريك أو شريكة الﺣياة وبمرافقة اﻷشخاص الذين يكون لديهم وصاية شرعية عليهم أو لديهم الﺣق باﻻلتقاء
مع اﻷبناء بعد اﻻنفصال أو الطﻼق ومع أفراد من عاﺋلة أخرى على أﻻ يزيد عدد اﻷفراد على ال  5أشخاص .ﻻ
يدخل اﻷطفال الذين لم يُتموا سن ال  14عام في هذا التعداد.
واعتبار من  24ولغاية  26كانون اﻷول/ديسمبر  2020التواجد في
)1أ( استثنا ًء لما ورد في المقطع ) (1يُسمح
ً
اﻷماكن العامة وفي المنزل الخاص واﻻلتقاء ب  4أشخاص أخرين باﻹضافة ﻷعضاء العاﺋلة و كذلك مع اﻷطفال الذين لم
يتجاوز عمرهم ال  14سنه و ينتموا إما إلى العاﺋلة أو إلى عاﺋلة اﻷصدقاء المقربين )الزوجة/الزوجة ,شريك أو شريكة
الﺣياة الغير متزوجين ,أقرباء الدرجة اﻷولى ,اﻷخوة واﻷخوات وأوﻻدهم والذين يعيشون معهم في نفس المنزل(.
يسمح بهذا ﺣتى و إذا كان قد تجاوز هذا العدد العاﺋلتين اﻻثنتين أو تجاوز عدد اﻷشخاص الخمسة ممن أنهو سن ال 14
سنه.
)1ب( ﻻ تسري القواعد المذكورة في الفقرة  1و 1أ على أشكال السكن الجماعي في نطاق التأهيل اﻻجتماعي ﺣسب
المادة  7فقرة  1رقم  2و  4والوﺣدات السكنية لﻸناس المشردين.
) (2في المنشآت والعروض ال ُمدرجة تﺣت المادة  5يُطلب ترك مسافة ﻻ تقل عن  1,5متر .مع اﻻلتزام بقاعدة
ارتداء الكمامة.
) (3قاعدة الﺣفاظ على المسافة التي ﻻ تقل عن  1,5متر والقواعد المذكورة في الفقرة رقم  1ﻻ ت ُطبق على مراكز
ﺣضانة ورياض اﻷطفال و المدارس والباﺣات المدرسية و الفعاليات المدرسية و العروض ﺣسب المادة ،32
42 ،42 ،34أ من المجلد الثامن لقانون الشؤون اﻻجتماعية  -قسم مساعدة اﻷطفال والشباب  -في نسختها
المعلنة في  11سبتمبر/أيلول ) 2012ﻻﺋﺣة القوانين اﻻتﺣادية ،الجزء اﻷول ،صفﺣة  ،( 2022المعدل
بموجب الفصل  , 3المقطع  ،5من القانون الصادر بتاريخ  09أكتوبر/تشرين اﻷول ) 2020ﻻﺋﺣة القوانين
اﻻتﺣادية ،الجزء اﻷول ،صفﺣة .(2075ت ُقرر وزارة ساكسونيا للشؤون اﻻجتماعية والتكافل اﻻجتماعي ومن
خﻼل ﻻﺋﺣتها للﺣماية من فيروس كورونا بنمطيه سارس كوف  2و كوفيد  19تﺣديد المسافة الدنيا ووساﺋل
الوقاية في تنظيم العمل في المؤسسات و في رياض اﻷطفال والمدارس ووﺣدات سكن التﻼميذ .الجملة رقم 1
تنطبق على أماكن ومنشآت التدريب المهني والدورات التعليمية والمنشآت اﻷكاديمية والمدرسية.
) (4ﻻ تنطبق التعليمات ال ُمدرجة في المقطع  1على اللقاءات و اﻻجتماعات التي تتم بين أعضاء الﺣكومة وممثلي
اﻹدارات المﺣلية وكذلك المشاركة و الﺣضور إلى مواعيد المؤسسات والدواﺋر والمﺣاكم والنيابة العامة أو أي
جهة أو مؤسسة من المؤسسات العامة خﻼل قيامها بواجبها الوظيفي العام لتأمين الخدمات الصﺣية الﻼزمة
للمواطن واللقاءات التي ت ُعقد في المجالس المﺣلية واللجان المنبثقة عنها و أطرها ومهرجانات الترشيح
لﻸﺣزاب والمنتديات اﻻنتخابية واﻻجتماعات الضرورية لمجالس الشركات الخاصة والعامة و الشركات
والجمعيات ذات القانونية الكاملة وذات القانونية الجزﺋية و اجتماعات المعامل وفعاليات شركاء التفاوض
لتﺣديد التعريف الوظيفي .تتم المشاركة في الجلسات العامة وفي المواعيد ﺣسب اللواﺋح الساﺋدة .وكذلك
اﻹجراءات الوقاﺋية المتخذة لمكافﺣة مرض طاعون الخنازير اﻹفريقي بما فيه صيد الخنازير البرية .و تأمين
المشاركة باﻻجتماعات والمواعيد العامة ﺣسب القوانين واللواﺋح المنصوصة.

المادة  2أ
2

الكناﺋس واﻷديان اﻷخرى ،اﻷعراس والجناﺋز
) (1ﻻ تنطبق التعليمات ال ُمدرجة في المادة  2الفقرة  1على اللقاءات بغرض العبادة التي تتم في الكناﺋس وفي
أماكن خاصة لذلك وأبنية ودور العبادة بغرض مزاولة الطقوس الدينية والزواج والجناﺋز مع أعضاء العاﺋلة
المقربين .يجب أﻻ يتجاوز عدد المشاركين في الجناﺋز واﻷعراس العشر أشخاص مع ُمراعاة الﺣفاظ على
مسافة ﻻ تقل عن ال  1,5متر.
) (2تتعهد الكناﺋس ودور العبادة بوضع قواعد لممارسة الطقوس الدينية والعبادات تﺣت طاﺋلة تﺣمل المسؤولية.
يجب اﻻلتزام عند التجمع في الكناﺋس ودور العبادة للقيام بالطقوس الدينية بمخططات النظافة التي تتﻼءم مع
وضع العدوى القاﺋم .ويتم تطبيق هذا عند اللزوم عن طريق تقليل عدد المشاركين أو اختصار زمن الطقس
الديني أو عن طريق اﻻستغناء عن غناء )ابتهال( ديني أو عن طريق عروض في اﻹنترنت ولغي العروض في
المكان .نفسه

المادة  2ب
تقليل التجوال
يُمنع مغادرة المنزل بدون سبب ضروري
وفيما يلي اﻷسباب الضرورية:
.1

درء ﺣدوث خطر على الجسد أو الﺣياة أو اﻷمﻼك

.2

المغادرة إلى العمل بما فيه العمل الطوعي لضمان استمرار وتأمين العمل في المنشآت الصﺣية واﻻجتماعية
أو العمل في مجال العناية.

.3

الذهاب إلى المدرسة أو إلى رياض العناية باﻷطفال .وإلى المرافق والعيادات التي تكون جزﺋية اﻹقامة ﺣسب
المادة  71الفقرة  2من القانون اﻻجتماعي الﺣادي عشر والتي تكون لتأهيل وعﻼج اﻷناس الذين لديهم
إعاقة .والدورات ال ُمقامة لمكافﺣة الجاﺋﺣة أو اﻻمتﺣانات الغير قابلة للتأجيل في مجال التدريب المهني أو
المدرسي أو الدراسة اﻷكاديمية أو الدورات الدراسية .المنشآت التي تقام فيها دورات مهنية في مجال
الرعاية والكناﺋس ودور العبادة اﻷخرى.

.4

الخروج لتأمين الﺣاجات اﻷساسية اليومية وذلك ﺣسب المادة  4الفقرة  1جملة  2وكذلك لتأمين الخدمات
اﻷخرى في مسافة ﻻ تزيد عن  15كم من مكان اﻹقامة أو السكن أو من مكان العمل .أو للذهاب للمنشأة
المﺣاذية ﺣسب المادة  4فقرة  1جملة .2

.5

القيام في أعمال اﻹيصال الضرورية بما فيها تسليم الرساﺋل والطرود البريدية.

.6

سفرات قوى اﻹطفاء واﻹسعاف والنجدة وفرق اﻹنقاذ التقني إلى مكان خدمتها أو عملها وسفرات نقل
المرضى.

.7

عند الﺣاجة إلى العناية الطبية أو العناية النفسية اﻻجتماعية والﺣاجة إلى المساعدة الطبية البيطرية .والدعم
التربوي الخاص وفقًا للمادة  46من الكتاب التاسع لقانون الضمان اﻻجتماعي الصادر في  23كانون
اﻷول/ديسمبر ) 2016ﻻﺋﺣة القوانين اﻻتﺣادية ،القسم اﻷول ،صفﺣة  ،(3234آخر تعديل بموجب الفصل 3
3

الفصل  6من قانون  09أكتوبر /تشرين اﻷول ) 2020ﻻﺋﺣة القوانين اﻻتﺣادية ،القسم اﻷول ،صفﺣة
 .(2075وزيارة العاملين في مجال الرعاية والمجال الطبي إذا كانت هذه الزيارة ضرورية أو إذا كانت في
إطار العناية الروﺣية.
.8

زيارة اﻷزواج وشركاء الﺣياة باﻹضافة إلى شركاء السكنات اﻻجتماعية المشتركة واﻷشخاص أصﺣاب
الﺣاجة للمساعدات والمرضى أو اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة وممارسة ﺣقوق الﺣضانة في المجال الخاص
وكذلك الزيارات بما يتوافق مع المادة  ،7الفقرة 1

.9

المشاركة في اجتماعات ﺣكومة الوﻻية والهيﺋات التمثيلية البلدية وكذلك الذهاب إلى مواعيد السلطات أو
المﺣاكمة وأيضًا اجتماعات المجالس البلدية ولجانها وأجهزتها والتدابير التي تخدم اﻹمداد بالرعاية الصﺣية
للسكان .يجب ضمان المشاركة في اﻻجتماعات والمواعيد العامة وفقًا لﻸنظمة المعمول بها.

 .10المشاركة في اجتماعات اللجان الﻼزمة للكيانات القانونية بموجب القانون الخاص والعام وكذلك الشركات
والكيانات القانونية أو الكيانات شبه قانونية ،واجتماعات العمل والفعاليات الخاصة بشركاء المفاوضات
الجماعية ،واجتماعات مجالس الجامعات ،وفعاليات ترشيح اﻷﺣزاب والجمعيات اﻻنتخابية.
 .11الذهاب مع شخص من أسرة أخرى إلى مواعيد اﻻستشارات القانونية التي ﻻ يمكن تأجيلها .لدى مكاتب
المﺣضرين والمﺣامين وكتاب العدل ومستشاري الضراﺋب والمراجع اﻻقتصادي وخبير اﻻفﻼس والﺣانوتي
)مكتب دفن الموتى(.
 .12اﻻجتماعات والزيارات وفقًا للمادة  2من الفقرة  ،1و1أ ،واب.
 .13مرافقة اﻷشخاص المﺣتاجين إلى الدعم والقصﱠر.
 .14المشاركة في ﺣفﻼت الزواج ﺣسب المادة 2أ الفقرة 1
 .15مرافقة الجنازات والمﺣتضرين في أقرب داﺋرة عاﺋلية ﺣسب المادة 2أ الفقرة 1
كيلومترا من مﺣل السكن باﻹضافة إلى زيارة الﺣديقة أو
 .16ممارسة الرياضة في الهواء الطلق في نطاق 15
ً
الممتلكات الخاصة أو المؤجرة وفقًا للمادة  ،2الفقرة  1و1أ.
 .17اﻹجراءات الضرورية التي ﻻ يمكن تأجيلها من أجل رعاية الﺣيوانات.
 .18المشاركة في التجمعات مع أخذ المادة  9بعين اﻻعتبار.
 .19زيارة المنشآت والعروض التي لم يتم منعها عن العمل في هذه الﻼﺋﺣة أو في لواﺋح اﻹدارات المﺣلية
المختصة والتي لم يتم ذكرها في أي من النقاط  .1وﺣتى  .18المذكورة سابقاً.

المادة  2ج
ﺣظر التجوال
) (1يسود في مقاطعة ساكسونيا المستقلة ما بين الساعة العاشرة مسا ًء والساعة السادسة صباﺣا ً من اليوم الذي
يليه توسيع تقليل وﺣصر التجوال إلى ﺣظر للتجوال .ويُمنع مغادرة المنزل إﻻ في واﺣد من الﺣاﻻت التالية:
 .1لدرء الخطر عن الجسد والﺣياة واﻷمﻼك
 .2صيد الخنازير البرية لدرء العدوى من مرض طاعون الخنازير اﻹفريقي.
4

 .3لممارسة العمل ولممارسة الوظيفة في العمل السياسي المﺣلي باﻹضافة إلى الطريق الﻼزم ﻹتمام الرعاية الطارﺋة
ﺣسب المادة  5أ.
 .4القيام في أعمال اﻹيصال الضرورية بما فيها تسليم الرساﺋل والتجارة عن طريق اﻹيصال البريدي.
 .5سفرات قوى اﻹطفاء واﻹسعاف والنجدة وفرق اﻹنقاذ التقني إلى مكان خدمتها أو عملها وسفرات نقل المرضى.
 .6زيارة اﻷزواج وشركاء الﺣياة باﻹضافة إلى شركاء السكنات اﻻجتماعية المشتركة واﻷشخاص أصﺣاب الﺣاجة
للمساعدات والمرضى أو اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة وممارسة ﺣقوق الﺣضانة في المجال الخاص وكذلك الزيارات بما
يتوافق مع المادة  ، 7الفقرة .1
 .7عند الﺣاجة إلى العناية الطبية أو العناية النفسية اﻻجتماعية والﺣاجة إلى المساعدة الطبية البيطرية وزيارة العاملين
في مجال الرعاية والمجال الطبي إذا كانت هذه الزيارة ضرورية أو كانت في إطار العناية الروﺣية.
 .8مرافقة اﻷشخاص المﺣتاجين إلى الدعم والقصﱠر.
 .9مرافقة أﺣد المﺣتضرين على أن يكون من الداﺋرة العاﺋلية القريبة
 .10اﻹجراءات الضرورية التي ﻻ يمكن تأجيلها من أجل رعاية الﺣيوانات.
 .11المشاركة في الصلوات المقامة ما بين  24إلى  26ديسمبر/كانون اﻷول  2020و
 .12في الليلة المقدسة عيد ميﻼد السيد المسيح
 .13في ليلة رأس السنة الميﻼدية ولكن تﺣت شرط مراعاة تﺣديد اﻻتصال ومراعاة اﻻلتزام بالمسافات ﺣسب المادة 2
فقرة  ,1مع مراعاة فقرة منع المشروبات الكﺣولية ﺣسب المادة  2د واﻻلتزام بارتداء الكمامة لﻸنف والفم ﺣسب المادة
.3
) (2بإمكان السلطات المﺣلية رفع ﺣظر التجول المقرر لمكافﺣة العدوى في جاﺋﺣة كورونا ) (SARS-CoV-2إذا ق ﱠل
عدد اﻹصابات ) (Inzidenzwertعن  200إصابة جديدة أو أقل وذلك على كل  100000نسمة في خﻼل سبعة أيام
في منطقة أو قرية معينة ولمدة خمس أيام متواصلة .وت ُعتمد رسميا ً أرقام معدل عدد اﻹصابات )(Inzidenzwert
ﺣسب الفقرة  1و 2التي تصدر يوميا ً من معهد روبرت كوخ .و في هذا الﺣال يعمم وينشر رفع ﺣظر التجول من
السلطات المﺣلية المتخصصة.

المادة  2د
منع المشروبات الكﺣولية
يمنع صب المشروبات الكﺣولية وتعاطيها في اﻷماكن العامة يُسمح فقط بيع المشروبات الكﺣولية في اﻷوعية المغلقة.

المادة 3
تغطية الفم واﻷنف
) (1يجب اﻻلتزام بتغطية الفم واﻷنف في الﺣاﻻت التالية:
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 .1عند استخدام وساﺋل النقل العامة بما فيها سيارات النقل العام والتكاسي وباصات السفر ووساﺋل
النقل التي تتﺣرك بشكل مستمر ما بين مكان السكن ومنشآت إشغال اﻷشخاص ذوي اﻹعاقات
واﻷشخاص الذين هم بﺣاجة إلى رعاية أو عند نقل المرضى إلى أماكن عﻼجهم.
 .2أمام مداخل المﺣال التجارية للمبيع بالمفرق ومﺣﻼت المبيع بالجملة وفي مواقف السيارات الخاصة
لهذه المﺣﻼت والمباني المخصصة لمواقف وركن السيارات.
 .3في المرافق الصﺣية ﺣسب المادة  , 23الفقرة  3الجملة  1لقانون الوقاية من العدوى ولموظفي
الرعاية خﻼل قيامهم بوظيفتهم بالعيادات الخارجية وت ُستثنى غرف العﻼج ويُستثنى المرضى
الداخليون نُزﻻء المشافي عند جلوسهم على طاوﻻت تناول الطعام والشراب وعند وجودهم في
غرفهم.
 .4الزيارات في المرافق ﺣسب المادة  36الفقرة  1رقم  2لقانون الوقاية من العدوى
 .5في المعامل ومنشآت العمل وﻻ ينطبق هذا على مكان العمل إذا تم تﺣقيق مسافة ﻻ تقل عن 1,5
متر.
 .6في اﻷماكن العامة المكتظة بالعامة بشكل مستمر:
أ( في المراكز التجارية والفنادق )المواصﻼت واﻷماكن المشتركة وقاعات الطعام ﺣتى الوصول إلى مكان اﻷكل
المﺣدد( والدواﺋر العامة
ب( البنوك ودور اﻻدخار وفي شركات التأمين
ج( أمام وداخل المطاعم ومﺣال اﻷكل السريع وأماكن تقديم القهوة وعند إيصال أو إﺣضار اﻷطعمة أو عند شراء
اﻷطعمة والمشروبات القابلة لﻼصطﺣاب
د( أمام وداخل الكناﺋس وداخل غرف دور العبادة ويُستثنى تناول المأكوﻻت والمشروبات التي ت ُؤكل خﻼل ممارسة
الطقوس الدينية.
ه( في منشآت التعليم والتدريب المهني التي تهدف إلى التعليم المدرسي والمهني واﻷكاديمي وفي باﺣات هذه
المنشآت باستثناء قاعات الﺣصة التعليمية في مدارس الموسيقا والرقص.
 .7أمام مداخل المدارس ومنشآت رياض اﻷطفال والعناية بهم
 .8عند التواجد في بناء المدرسة أو في باﺣات المدرسة في المناسبات والفعاليات المدرسية هذا ﻻ ينطبق ذلك:
أ( إذا تم اﻻلتزام بمسافة ﻻ تقل عن  1,5متر.
ب( المرﺣلة اﻻبتداﺋية )(Primarstufe
ج( أماكن رعاية التﻼميذ بعد الدوام المدرسي )(Horte
د( في الﺣصة التعليمية لطﻼب المرﺣلة الثانوية العامة اﻷولى )  (Sekundarstufe Iباستثناء المدرسة
الثانوية المساﺋية ) (Abendoberschulen
ذ( في الﺣصة التعليمية للمرﺣلة الثانوية اﻷولى لمدارس التﻼميذ ذوي اﻻﺣتياجات الخاصة )(Förderschule
وللجهاز التعليمي ولكل اﻷشخاص الذين يشاركون بالﺣصة التدريسية
ه( في الﺣصة التعليمية )  (Werkstufeفي مدارس التﻼميذ ذوي اﻻﺣتياجات الخاصة ) (Förderschuleفي
الدرس التخصصي في مجال التطور والنمو العقلي الروﺣي.
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و( و الدرس الذي يهدف إلى مساعدة وتطور السمع والنطق و
ي( عند اﻷكل والشرب في بناء المدرسة
 .9وعندما تدخل ﻻﺋﺣة وزارة ساكسونيا للشؤون اﻻجتماعية والتكافل اﻻجتماعي للﺣماية من فيروس كورونا
بنمطيه سارس كوف  2و كوفيد  SARS-CoV-2 ) 19و  (COVID-19في تنظيم العمل في المؤسسات و في
رياض اﻷطفال والمدارس ووﺣدات سكن التﻼميذ و أماكن التدريب المهني والدورات التعليمية والمنشآت اﻷكاديمية
والمدرسية ﺣيذ التنفيذ.
 .10في مﺣطات انتظار وساﺋل النقل وفي مﺣطات القطارات و في مناطق المشاة و المارة و في اﻷماكن المخصصة
للرياضة واللعب ) باستثناء اﻷطفال الذين لم يبلغوا سن العاشرة بعد( في اﻷسواق الدورية اﻷسبوعية والبسطات
الخارجية .يُطبق هذا من الساعة  6صباﺣا ً ﺣتى الساعة  24ليﻼً .باستثناء التﺣرك بوساﺋل نقل وبدون الوقوف
والنشاطات الرياضية.
 .11في التجمعات ﺣسب المادة  2فقرة  5مع استثناء اﻷشخاص الذين أعطيوا الﺣق بإلقاء الكلمات والخطابات
هناك.
) (2بإمكان اﻷشخاص الذين يعانون من إعاقة أو لديهم سبب صﺣي أن يتخلوا عن ارتداء الكمامة إذا
كان ليس باستطاعتهم صﺣيا ً ارتداءها .ويسمح بعدم ارتداء الكمامة خﻼل فترة التواصل و في ﺣال
كان اﻻﺣتكاك مع اﻷشخاص الذين يعانون من إعاقة في السمع أو النطق والذين يعتمدون على قراءة
الشفاه للتواصل.
) (3يُستثنى من اﻻلتزام بالفقرة  1اﻷطفال ﺣتى إتمامهم سن السادسة من العمر .وﻻ يتﺣقق ما ورد
في الفقرة  1جملة  2ويُستثنى رقم  1ﺣتى رقم  6ورقم  10و 11على الموظفين العاملين إذا كانت
قد اتخذت في أماكن العمل وساﺋل وقاﺋية كافية أو لم إن لم يكن هناك اﺣتكاك مباشر مع الزباﺋن.
وت ُطبق المادة  1الفقرة  2الجملة  4و 5كما يجب .لبرهان اﻹعفاء من اﻻلتزام ﺣسب الفقرة  1إبراز
هوية اﻹعاقة الشديدة أو تقرير طبي .في تﺣقق ذلك وﻻ يُسمح ﻷسباب قانون الوقاية من العدوى
والتواجد ﺣسب الفقرة  1من منع التواجد .يُمنع اﻷشخاص الذين يخالفون الواجب المذكور في الفقرة
 1وبدون أن يكون لديهم استثناء ﺣسب الجملة  2إلى  4أو فقرة  2يُمنع هؤﻻء من اﻻستعمال ﺣسب
الفقرة  1جملة  1رقم  1ويُمنع هؤﻻء أيضا ً من التواجد ﺣسب الفقرة  1جملة  1رقم  2إلى  8و.10
) (4يﺣق للمدارس ولمنشآت رياض اﻷطفال اﻻﺣتفاظ بالتقرير الطبي الذي يعفي من واجب الفقرة 1
إما عن طريق طباعته أو بشكل إلكتروني أو باﻻﺣتفاظ بالنسخة اﻷصلية إذا وافق على هذا صاﺣب
شخص
الشأن .هذا ويجب اﻻﺣتفاظ بالتقرير الطبي اﻷصل أو بصورة عنه بﺣيث أﻻ يقع في متناول يد
ٍ
ثالث .يتم اﻻﺣتفاظ بالتقرير الطبي اﻷصلي في ﺣال تم الﺣصول على موافقة صاﺣب العﻼقة .ويجب
إتﻼف أو مﺣي التقرير مباشرة بعد انتهاء مدته وانتهاء وقت ضرورة اﻻﺣتفاظ به وكﺣ ٍد أقصى هو
نهاية عام .2021

المادة 4
إغﻼق المنشآت وإنهاء العروض
) (1يُمنع فتح المﺣﻼت والمراكز التجارية لبيع الجملة أو المفرق مع استثناء الطلبات التي تتم عن
طريق الهاتف أو عن طريق اﻹنترنت والتي يتم إرسالها بالبريد أو بوساﺋل اﻹيصال الخاصة
بذلك .ويُسمح فقط للمﺣال التجارية المتخصصة ببيع وتأمين لوازم الﺣياة اﻷساسية اليومية وهي
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مﺣاﻻت بيع المواد الغذاﺋية و مﺣاﻻت بيع لوازم وعلف الﺣيوانات ،مﺣال بيع المشاريب ،مﺣاﻻت
بيع السفاري )عالماشي( و التوصيل والصيدليات و مﺣاﻻت العطارة و مﺣﻼت بيع اللوازم
الطبية مﺣﻼت تصنيع وتصليح اﻷﺣذية الطبية ،مكاتب دفن الموتى ،مﺣﻼت النظارات الطبية و
مﺣﻼت اللوازم السمعية ،البنوك وصناديق التوفير الشعبية و مراكز البريد و مﺣﻼت التنظيف و
مﺣﻼت غسيل المﻼبس ومﺣﻼت بيع الجراﺋد والمجﻼت و أماكن بيع شجر عيد الميﻼد ومﺣطات
الوقود و المﺣﻼت الخاصة لرمي القمامة ومﺣاﻻت تصليح السيارات والدراجات الهواﺋية
ومﺣﻼت بيع القطع الﻼزمة لذلك ومﺣﻼت زرع وبيع اﻷشجار ومﺣاﻻت بيع لوازم الﺣداﺋق و
الزهور.
) (2تغلق المنشآت وت ُمنع العروض اﻵتي ذكرها إﻻ في ﺣال إمكانية توافرها عن طريق اﻹنترنت
 .1منشآت التدريب والدورات التعليمية وتستثنى المراكز والدورات التي تهدف إلى مكافﺣة الجاﺋﺣة
وﻹجراء اﻻمتﺣانات في المدارس والمعاهد المهنية واﻷكاديميات والجامعات التي يتعثر تأجيلها إلى
ما بعد وذلك ﺣسب قانون ساكسونيا للجامعات.
 .2دورات اﻻندماج
 .3مدارس تعليم قيادة السيارات وتعليم قيادة الطيارة والمنشآت التي تقدم عروض مشابهة لذلك.
 .4المسابح المكشوفة ،صاﻻت السباﺣة ،ﺣمامات اﻻستجمام ،والﺣمامات الﺣرارية التي ﻻ تنتمي إلى
مرافق التأهيل أو العﻼج
 .5ﺣمامات البخار وساونات البخار والساونات
 .6نوادي التربية البدنية والمرافق المشابهة لها إذا لم تكن هناك اسباب طبية ضرورية
 .7صاﻻت اللعب ،صاﻻت القمار ،مﺣﻼت المراهنات واﻷماكن الشبيهة بها.
 .8اﻷماكن والمنشآت الرياضية بما فيها مراكز التزلج على الثلج .إن المنع المذكور ﺣسب المادة 2
واﻻختصارات والتﺣديدات ﻻ ت ُطبق على الرياضيين والرياضيات على هذه المنشآت إذا كان هناك
أ( عقد للعمل يخولهم بممارسة واجب الرياضة مقابل أجرة وهذه اﻷجرة تشكل اﻷساس لتأمين مصاريف ﺣياتهم
اليومية أو إذا كان هؤﻻء هم رياضيون مﺣترفون ولديهم بهذا شهادة مهنية.
ب( كادر اتﺣادي يضم )الكادر اﻷولمبي ،أو الكادر اﻷولمبي المﺣتمل ،أو كادر الناشﺋين  (1وكادر الناشﺋين 2
لﻼتﺣاد اﻷولمبي اﻷلماني اﻻتﺣادي أو الكادر الطليعي لﻼتﺣاد اﻷلماني للرياضيين المعاقين أو الكادر الذي
ينتمي إلى مركز الناشﺋين الموهوبين في وﻻية ساكسونيا المستقلة أو التﻼميذ الذين ينتمون إلى التدريب
الرياضي المهني التخصصي في إﺣدى المدارس الثانوية الرياضية أو الثانوية الرياضية العامة و
ت( الدراسات الجامعية التي تضم اﻻختصاصات الرياضية
 .9أماكن المﻼهي ،ﺣداﺋق الﺣيوانات وﺣداﺋق النباتات،
 .10انعقاد اﻻعياد الشعبية ،اﻷسواق السنوية ،أسواق أعياد الميﻼد ،اﻷسواق التخصصية ،المعارض
ﺣسب المادة  65من اللواﺋح التجارية.
 .11النوادي الليلية ونوادي الرقص واﻹثارة
 .12المعارض
 .13اﻻجتماعات والمؤتمرات
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 .14المتاﺣف ،النصب التذكارية ،المدارس الموسيقية ماعدا الدرس الفردي ،الجامعات الشعبية ،دور
السينما ،دور المسرح ،دور اﻷوبرا والموسيقا وانعقاد الﺣفﻼت الموسيقية والموسيقا المسرﺣية،
نوادي الموسيقا وما شابهه من منشآت يجتمع فيها اﻷشخاص.
 .15المكتبات ،مع استثناء المكتبات التخصصية ومكتبات اﻹعارة والمكتبات في الجامعات ومكتبة مقاطعة
ساكسونيا ومكتبة الجامعة ومكتبة المانيا الوطنية.
 .16العروض التي تقدم لﻸطفال واﻷﺣداث بدون عناية تربوية ،العروض والمنشآت المخصصة لترفيه
اﻷطفال واﻷﺣداث ﺣسب المادة  11إلى  14والمادة  16من القانون اﻻجتماعي الثامن وكذلك منشآت
والعروض المخصصة لﻸطفال ويُسمح بالعروض الطيارة المقدمة للعمل مع اﻷطفال واﻷﺣداث.
 .17السيرك
 .18دور الدعارة وإقامة فعاليات الدعارة ،الوساطة لممارسات الدعارة ،استعمال مركبات الدعارة،
 .19الرﺣﻼت الخاصة التي تقام بالباصات
 .20الرﺣﻼت المدرسية
 .21عروض المبيت باﻷجرة ويُستثنى المبيت عند ضرورة العمل أو ﻷسباب صﺣية أو أسباب اجتماعية
باﻹضافة للمبيت المذكور ﺣسب المادة  2فقرة 2أ.
 .22المهرجانات بهدف الترفيه.
 .23المطاعم والبارات والﺣانات وما شابه ذلك من منشآت .يُستثنى إيصال المأكوﻻت والمشروبات التي
تباع عالماشي ويتم تناولها في المنازل الخاصة والكافيتريات ومطاعم الطﻼب.
 .24المعامل التي تقدم خدمات ويكون فيها تقارب جسدي مع استثناء تقديم العﻼجات الطبية والﺣﻼقين
 .25جميع المنشآت والمﺣاﻻت اﻷخرى بهدف التمتع بأوقات الفراغ.
) (3يُستثنى من المنع الوارد في الفقرة  1دخول وعمل أرباب العمل المالكين والموظفين هناك

المادة 5
المنشآت والمعامل والعروض المترافقة بمخطط للنظافة وتسجيل
معلومات التواصل
) (1في المنشآت والمعامل والعروض التي لم يشملها المنع في المادة  4فقرة  1بشرط اﻻلتزام
بمخطط للنظافة بﺣسب الفقرات  2إلى  4وتسجيل معلومات التواصل ﺣسب الفقرة .6
ويتوجب على اﻷكاديميات والجامعات في ساكسونيا أﻻ تعقد مﺣاضرات وفعاليات بﺣضور
الطﻼب وهذا ﻻ ينطبق على اﻷعمال في المخابر والدروس التدريبية والدروس العملية والفنية
واﻻمتﺣانات.
) (2يُسمح في مﺣﻼت البيع بالمفرق ومﺣﻼت البيع بالجملة والمﺣﻼت التجارية التي ﻻ تتجاوز
مساﺣتها ال  800متر مربع بتواجد زبون واﺣد فقط في مساﺣة ال  10متر مربع .أما في
مﺣﻼت البيع بالمفرق ومﺣﻼت البيع بالجملة والمﺣﻼت التجارية التي تتجاوز مساﺣتها ال
 800متر مربع فيجب السماح فقط بتواجد زبون واﺣد فقط في مساﺣة ال  10متر مربع
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وعلى المساﺣة التي تزيد عن ال  800متر مربع يُسمح بالتواجد فقط لزبون واﺣد في كل 20
متر مربع من المساﺣة .هذا وت ُؤخذ في المراكز التجارية مساﺣة منطقة المبيع الكلية لﺣساب
المساﺣة ﺣسب الجملة  1و .2كما يجب على المراكز والمﺣﻼت التجارية وضع مخطط دخول
مناسب للزباﺋن يضمن عدم تشكل ُزﺣام بصفوف للدور داخل هذه المﺣال .ويجب التنبيه
ووضع ﻻﺋﺣة على مداخل هذه المﺣﻼت لﻺعﻼم بالعدد اﻷقصى من الزباﺋن الذي يسمح له
بالدخول.
) (3يجب أن تؤخذ في عين اﻻعتبار النسخ الخاصة و مفاهيم وتوصيات النقابات المهنية و
معايير السﻼمة المهنية لوزارة العمل و الشؤون اﻻجتماعية اﻻتﺣادية بما يخص SARS-
 CoV-2وكذلك قواعد الصﺣة والسﻼمة المهنية بما يخص SARS-CoV-2والقواعد
الﺣالية الخاصة والمواصفات من قبل شركات التأمين ضد الﺣوادث أو من السلطة الرقابية
والتوصيات ذات الصلة بشأن الﺣماية من العدوى والصادرة عن معهد روبرت كوخ بشأن.
مزيد من اللواﺋح الوقاﺋية وفقا للنظام العام لوزارة الدولة من أجل التماسك اﻻجتماعي
والمجتمعي لترتيب متطلبات النظافة لمنع انتشار فيروس كورونا والصادرة عن وزارة الدولة
للشؤون اﻻجتماعية والتماسك اﻻجتماعي لتنظيم العمل في دور الﺣضانة والمدارس الداخلية
فيما يتعلق بمكافﺣة وباء.SARS-CoV-2
) (4يجب وضع وتنفيذ مفهوم النظافة خاص مكتوب على أساس التوصيات واللواﺋح المذكورة في
الفقرتين  2و .3ويجب أن يتضمن هذا وعلى وجه الخصوص نظام الﺣد اﻷدنى من المسافة
بين اﻷشخاص ومخطط النظافة .يﺣدد في مخطط النظافة اسم الشخص المسؤول عن تنفيذ
مخطط النظافة وقواعد التباعد واﻻتصال المعمول بها وكذلك ارتداء غطاء الفم واﻷنف .يمكن
للسلطات المختصة التﺣقق من اﻻلتزام النظافة والتزام بها.
) (5يتم في مراكز اﻻستقبال أو اﻹقامة الجماعية لﻼجﺋين وﻷشخاص العاملين هناك التنسيق
وإيجاد قواعد خاصة وﺣسب الموقع بين المؤسسة المسؤولة عن اﻹيواء هناك ومع مع
السلطات المسؤولة.
) (6يجب لتتبع العدوى تسجيل البيانات الشخصية للزوار من قبل المنظمين ومشغلي المرافق
والعروض والشركات التي لم ت ُمنع في المادة  4الفقرة  .1تستثنى من التسجيل المعلومات
السرية ﺣسب المادة  53من قانون اﻹجراءات اﻷساسية .وتستثنى مﺣﻼت الجملة والمفرق
والمﺣﻼت التجارية وأكشاك البيع باﻹضافة إلى مﺣﻼت توصيل وتجميع الوجبات الجاهزة
والمشروبات .هذا ويجب تسجيل المعلومات الشخصية التالية لكل زاﺋر :اﻻسم ورقم الهاتف أو
اﻹيميل والرمز البريدي والوقت الذي كان متواجد فيه هناك .يجب ضمان عدم وقوع
المعلومات الشخصية في ي ٍد غريبة .ت ُعطى هذه المعلومات فقط للمؤسسة المسؤولة عن
معاملة هذه المعلومات ويجب أن يتم إتﻼف هذه المعلومات في مدة أقصاها أربع أسابيع .يتم
إرسال المعلومات إذا ُ
طلبت هذه من المؤسسة ويتم استعمالها فقط بغرض تتبع العدوى وﻻ
تستخدم أبدا ﻷي غرض آخر .ويجب أن يتم إتﻼفها مباشرة بعد اﻻنتهاء من عملية تتبع
العدوى.
) (7إذا تم جمع المعلومات إلكترونيا ً ﺣسب الفقرة  6فيجب اﻻنتباه وتوفير إمكانية إضافية
 .1تسجيل المعلومات بشكل توافقي لكل زاﺋر وزاﺋرة.
 .2جمع بيانات خا ٍل من العواﺋق.

المادة  5أ
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المدارس وعناية اﻷطفال
) (1ت ُغلق المدارس ووﺣدات سكن التﻼميذ مع استثناء وﺣدة جامعة بالوكا في درسدن للرقص وتغلق
منشآت رياض وعناية اﻷطفال مع استثناء مرافق طوارئ العناية تﺣت الشروط المذكورة في الفقرات
 2و  .4ﻻ يشمل اﻹغﻼق دخول الموظفون بغرض العمل أو أشخاص أخر إذا ادعت الضرورة ومن
أجل أخذ اﻹجراءات الﻼزمة لما بعد  11كانون الثاني/يناير  .2021ويسمح اﻻلتزام بتخصيص أوقات
للتعليم من المنزل ﺣسب القانون المدرسي .كما ويسمح بإبقاء التدريس قاﺋم في المدارس التابعة
للمستشفيات أو المستوصفات إذا تم اﻻتفاق على ذلك مع إدارة المستشفى.
) (2هناك إمكانية للرعاية الطارﺋة للتﻼميذ في المدارس اﻻبتداﺋية والمدارس للطﻼب ذوي الﺣاجات
الخاصة من  14إلى  18كانون اﻷول /ديسمبر  2020ومن  4إلى  8كانون الثاني/يناير 2021
وكذلك المدارس للطﻼب ذوي الﺣاجات الخاصة مع التركيز بشكل خاص على التنمية الفكرية في 21
و  22كانون اﻷول /ديسمبر  .2020يمكن أيضًا تقديم الرعاية الطارﺋة وفقًا للجملة  1في مدارس
طﻼب ذوي الﺣاجات الخاصة أيضا ً للطﻼب الذين يتلقون الدروس وينتمون ﻷنواع أخرى من
المدارس .يُسمح بالرعاية الطارﺋة في دور الﺣضانة لﻸطفال الذين تتم رعايتهم فيها من  14كانون
اﻷول/ديسمبر  2020إلى  8كانون الثاني/يناير .2021
) (3ت ُﺣضر الرعاية الطارﺋة لﻸطفال:
 .1لتﻼميذ المرﺣلة اﻻبتداﺋية من الصف اﻷول إلى الصف الرابع ولطﻼب المرﺣلة اﻷساسية في
مدارس الطﻼب ذوي الﺣاجات الخاصة وذلك خﻼل أوقات الدوام المدرسية اﻻعتيادية.
 .2للتﻼميذ الذين يعانون من إعاقات متعددة و إعاقة ﺣادة و في المدارس اﻻبتداﺋية و مدارس
الطﻼب ذوي اﻻﺣتياجات الخاصة باﻹضافة إلى اﻷطفال من ذوي اﻹعاقات المتعددة واﻹعاقات الﺣادة
في مرافق رعاية اﻷطفال النهارية بشرط عدم إمكانية اﻷوصياء القانونيون من رعاية هؤﻻء التﻼميذ
أو اﻷطفال خﻼل أوقات التدريس والفتح العادية
 .3لﻸطفال في دور الﺣضانة ومراكز الرعاية التربوية النهارية الخاصة خﻼل أوقات العمل اﻻعتيادية
و
 .4لﻸطفال في دور الﺣضانة خﻼل ساعات العمل اﻻعتيادية
) (4تتم الرعاية الطارﺋة وفقًا للفقرة  3اﻷرقام  1و3و  4فقط
 .1إذا كان اﻻنشغال بالعمل أو الوظيفة وﺣسب الملﺣق  1يمنع أولياء اﻷمر اﻹثنين أو ولي اﻷمر الذي
لديه الوصاية منفرداً أو من عنده الﺣق قانونيا ً بالتواصل بالعناية باﻷطفال.
 .2إذا كان واﺣد فقط من أولياء اﻷمر القانونيين وفقًا للملﺣق  2ملتزم مهنيًا وليس بإمكانه رعاية
شخص آخر .أو
الطفل وليس بإمكانه تأمين رعاية الطفل من
ٍ
 .3إذا كان هناك مخاطر مﺣتملة لرعاية اﻷطفال فمن الممكن أن يفرض مكتب رعاية الشباب الﺣاجة
إلى رعاية طارﺋة.
يجب إمﻼء الطلب وفقًا للملﺣق  3وتقديمه للمدرسة أو لمنشأة الرعاية النهارية كدليل على اﻻلتزام
المهني و ذلك وفقًا للجملة  1رقم  1أو  .2و من الممكن تقديم إمضاء أصﺣاب العمل المنصوص
عليها في النموذج في غضون يوم عمل واﺣد بعد أول استخدام للرعاية الطارﺋة و يجب على
المدرسة أو دار الرعاية النهارية اﻻﺣتفاظ بالنموذج اﻷصلي المقدم ﺣتى  31كانون الثاني/يناير
 2021ثم إتﻼفه على الفور.
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المادة 6
القوى العاملة الموسمية
من كان يوظف اﻷشخاص:
ت معين من السنة ولثﻼثة أسابيع على اﻷقل ولعمل مؤقت و هؤﻻء العمال يُؤتى
 .1بشك ٍل منتظم أو في وق ٍ
بهم من خارج البﻼد إلى منطقة وﻻية ساكسونيا المستقلة أي )العمال الموسميون(،
 .2ويسكنون في مساكن ُمشتركة و
 .3ويعملون في شركات يتجاوز عدد موظفيها على العشرة أشخاص بما فيهم موظفي اﻹعارة وموظفي
المقاول وموظفين أُخر
أن يتأكد عن طريق الطلب من هؤﻻء العمال أن يتقدموا بتقرير طبي مكتوب باللغة اﻷلمانية ويؤكد هذا التقرير عدم
إصابتهم بالعدوى وأنه ليس هناك أعراض تدل على اﻹصابة بعدوى فيروس كورونا  SARS-CoV-2و على أﻻ
يتجاوز عمر هذا الفﺣص ال  48ساعة من قبيل الدخول إلى البلد .هذا وﻻ يُسمح بإشغال اﻷشخاص الذين ﻻ يتقدمون
بتقرير طبي .وعلى رب العمل الذي يوظف عمال موسميين أن يتقدم بطلب لدى السلطات المختصة وذلك بمدة ﻻ تقل
عن  14يوم من قبل المباشرة بالعمل المطلوب .يجب على رب العمل تعليل الطلب إذا تقدم به ﻻﺣقا ً وعليه شرح
ت سابق .يجب أن يﺣتوي الطلب على اسماء
اﻷسباب بشكل مقنع ويشرح اﻷسباب التي منعته من التقدم بالطلب في وق ٍ
العاملين ومكان سكنهم ونوع ومدة عملهم والمعلومات الشخصية لصاﺣب العمل .ويجب التقدم أيضا ً بطلب إذا قام العمال
في ألمانيا بتبديل الشركة أو المعمل الذين كانوا يعملون فيه.

المادة 7
الزيارات والتعليمات الﻼزمة لمنشآت القطاع الصﺣي واﻻجتماعي
) (1يُسمح الزيارة لواﺣدة من هذه المنشآت فقط عند مراعاة شروط الفقرة 2
 .1دور الرعاية والمسنين،
 .2المنشآت ﺣسب المادة  2الفقرة  1من قانون الرعاية وجودة المعيشة في ساكسونيا الصادر بتاريخ
 12تموز/يوليو  ،(S 397SächsGVBl ) 2012والذي تم تعديله آخر مرة بموجب قانون 6
والذي تم تعديله في ﺣزيران /يونيو  ، (SächsGVBl. P. 466) 2019والمجمعات السكنية
وعيادات الرعاية الخارجية وكذلك المجمعات السكنية لﻸشخاص الذين لدهم إعاقة وفقًا للمادة 2
الفقرة  2و  3من قانون ساكسونيا للعناية وجودة المعيشة بقدر ما ينطبق ذلك على الجزء  2من
قانون ساكسونيا للعناية وجودة المعيشة
 .3والمستشفيات والمنشآت الوقاﺋية والتأهيلية التي يتم فيها توفير وتقديم رعاية طبية مماثلة لتلك التي
تقدم في المستشفيات وفقًا لـلمادة  23الفقرة  3الجملة  1اﻷرقام  1و  3من قانون الﺣماية من
العدوى الصادر في  20تموز/يوليو  (BGBl. I p.1045) 2000والذي تم تعديله آخر مرة
بموجب المادة  5من قانون  19ﺣزيران/يونيو  BGBl. I) 2020ص (1385
 .4مرافق رعاية اﻷطفال والشباب التي يكون فيها اﻹقامة داخلية و التي تتطلب الموافقة وفقًا لـلمادة
 13فقرة  3الجملة  ،1المادة  19فقرة  1الجملة  ،1المادة  34الجملة،1المادة  ، 35المادة  35أ
فقرة  2رقم  3و  ، 4المادة  ، 42الفقرة  1جملة  2والمادة  42أ الفقرة  1من الكتاب الثامن من
قانون الضمان اﻻجتماعي و السكنات التي يتم فيها تقديم المساعدة لﻸطفال وللشباب
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) (2المنشآت التي تلتزم ﺣسب الفقرة  1بالﺣفاظ على إمكانية الزيارات .من خﻼل تنفيذ خطة للنظافة وفقًا
للمادة  36فقرة  1اﻷرقام  1و  2أو المادة  23فقرة  5من قانون الﺣماية من العدوى أو من خﻼل
وضع مشروع نظافة مستقل ومن خﻼل اللواﺋح الخاصة بالزيارات و مغادرة ودخول المرافق من قبل
السكان عند الضرورة والتأكد من أن اللواﺋح ﻻ تؤدي إلى عزلة اجتماعية كاملة للمعنيين )نظام
متعلق بالمنشأة ،نظام الزيارة ﺣسب المقيمين( .يجب أن تتضمن هذه القواعد على وجه الخصوص
تدابير النظافة التي يجب مراعاتها وعدد الزوار واﻹمكانية لتتبع السﻼسل المﺣتملة للعدوى ولضمان
استمرارها لتشمل التدريب العملي في مهن الرعاية الصﺣية واﻻجتماعية .تماشيا مع المادة  5فقرة
 6و .7يجب أن تتناسب مواعيد الزيارات والعناية مع الواقع المﺣلي للعدوى ويجب أن يتوافق مع
ﺣالة الشخص الصﺣية ووضعه وﺣريته الشخصية الخاصة.
) (3ﻻ يجوز منح زوار المنشآت وفقًا للفقرة  1ﺣق الدخول إﻻ بعد إجراء اختبار مضاد لفيروس كورونا
)  (SARS-CoV-2وتقديم نتيجة اختبار سلبية و اﻻلتزام بغطاء الفم واﻷنف و تلتزم المرافق
بإجراء اختبار مضاد بنا ًء على طلب الزوار .ويعادل اختبار المضاد اختبار  PCRوالذي يجب أﻻ
يتجاوز عمره  48ساعة .يمكن الﺣصول على استثناءات في نظام النظافة للزيارات بغرض الرعاية
والمرافقة خﻼل اﻻﺣتضار.
) (4وفقًا للمرسوم المؤرخ  30تشرين الثاني/نوفمبر (BAnz AT 01.12) .2020 V1) 2020
يترتب إعطاء الﺣق للعاملين في المنشآت وفقًا للفقرة  1رقم  1وكذلك للعاملين في خدمات عيادات
الرعاية الخارجية على الفﺣص للكشف المباشر عن العدوى بفيروس كورونا SARS-CoV-2
)مرسوم اختبار فيروس كورونا( يتم ترتيب اﻻختبارات الدورية للموظفين مرتين في اﻷسبوع .إن
أمكن .باﻹضافة إلى ذلك يوصى على وجه السرعة بأن تضمن المرافق وفقًا للفقرة  1الﺣق في
إجراء اﻻختبار وفقًا لقانون اختبار فيروس كورونا للموظفين.
) (5يُمنع الدخول إلى ورش ومنشآت العروض الخدمية وأماكن إشغال اﻷشخاص الذين لديهم إعاقة
ويكون هذا المنع للمشرفين ولﻸشخاص الذين يتم إشغالهم هناك .على أن تكون العروض الخدمية
وفقًا للمادة  60من الكتاب التاسع لقانون الضمان اﻻجتماعي .يًستثنى من المنع المذكور في الجملة
 1اﻷشخاص الذين لديهم إعاقة والذين ليسو بشكل سكني تﺣدده المادة  104الفقرة  3الجملة  3من
الكتاب التاسع لقانون الضمان اﻻجتماعي والذين ﻻ يتلقون الرعاية والعناية ولو لفترة زمنية من
أبويهم أو من ذويهم أو من ُمشرفين أو من أناس أخر .يُستثنى من المنع المذكور في الجملة 1
اﻷشخاص الذين يستثنيهم رﺋيس الورشة أو رﺋيس عرض آخر واﻷشخاص الذين يتقاضون
مخصصات أو تقدموا بطلبات للﺣصول على مخصصات ﺣسب المادة  57من الكتاب التاسع لقانون
الضمان اﻻجتماعي .هذا ويُستثنى من المنع المذكور في الجملة  1اﻷشخاص الذين يستثنيهم رﺋيس
الورشة أو رﺋيس عرض آخر عندما يكون هؤﻻء اﻷشخاص يشكلون أهمية في اﻻستمرارية
اﻻقتصادية للورشة التي يعمل فيها اﻷشخاص الذين لديهم إعاقة .تكون اﻻستثناءات من منع الرعاية
ممكنة في ﺣال وجود وساﺋل عمل واقية ومشروع نظافة ﺣسب المادة  5الفقرة  3و .4بالنسبة
للموظفين الذين يعيشون في المنشآت وفقًا للفقرة  1رقم  2فيجب اﻻتفاق مع اﻹدارة المعنية
بالمنشأة السكنية و إدارة الورش على مفهوم الوقاية خﻼل العمل والسﻼمة و على مشروع النظافة.
هذا و يجب أن تؤخذ قرارات باللواﺋح المتعلقة بالعودة إلى المنشأة وﻻ سيما في مجال تنظيم
وتطوير العمل عن طريق وضع مخطط لفﺣص للموظفين ولﻸشخاص الذين تقدم لهم العنابة بشك
مستمر .تنطبق الجمل من  1إلى  7مع مراعاة ما يقتضيه اختﻼف الﺣال على العروض اليومية
اﻷخرى لﻸشخاص الذين لديهم إعاقة.
) (6يمكن عقد جلسات اﻻستماع القضاﺋية في جميع المنشآت وفقًا للمادة  .1ويشمل ذلك ﺣق ﺣضور
المستشارين اﻹجراﺋيين واﻷوصياء وكذلك اﻷطراف اﻷخرى المشاركة في اﻹجراءات.
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) (7يُسمح هناك أيضًا بالتواصل من قبل موظفي المساعدات اﻻجتماعية ومكتب رعاية الشباب وأولياء
اﻷمور والمﺣامين وكتاب العدل واﻷمين الخاص والمستشارين القانونيين .وكذلك من قبل اﻷوصياء،
فيما يتعلق بمساﺋل العناية والمسؤولية الشخصية ،واﻵباء الذين لديهم ﺣقوق الزيارة والتواصل .هذا
ويسمح أيضا بزيارات الرعاية الروﺣية .يجب تنسيق الزيارة قبل ﺣدوثها مع إدارة المنشأة .هذا
ويمكن لﻺدارة أن ت ُخضع الوصول والزيارة خاضعًا لشروط معينة .يمكن منع الدخول في ﺣاﻻت
اﻻشتباه بالعدوى ووفقًا لمتطلبات معهد روبرت كوخ.
) (8يسمح الدخول أيضا ً لكل من
 .1موظفي مؤسسات الرقابة
 .2موظفي مراقبة السكنات
 .3موظفي الخدمات الطبية وموظفي التأمين الصﺣي
 .4الطﻼب والقوى التدريبية في مجال التدريب العلمي والمهني في مهن المجال الصﺣي واﻻجتماعي أو
في مجال الدراسة المهنية في المدارس المهنية
 .5ولمقدمي العﻼج والرعاية الصﺣية.
) (9بإمكان وزارة الشؤون اﻻجتماعية والتكافل اﻻجتماعي إصدار لواﺋح وأنظمة نظافة أخرى بمرسوم
عام .يمكن الموافقة على استثناءات في ﺣاﻻت فردية مقدمة من قبل اﻹدارات المﺣلية المختصة،
مبررا بموجب قانون الﺣماية من العدوى.
بقدر ما يكون ذلك ضروريًا أو
ً

المادة 8
اﻹجراءات المتعلقة باختصاصات المؤسسات المﺣلية
) (1بإمكان اﻹدارات المﺣلية المختصة اتخاذ إجراءات مشددة إذا استدعت الضرورة وإذا كانت ﺣالة
العدوى المتزايدة تتطلب ذلك .يتم اﻹعﻼن عن التدابير على العموم .يجب فﺣص وتنفيذ وإقامة
التدابير المتخذة من السلطات المﺣلية المختصة.
) (2بإمكان السلطات المﺣلية تغيير القرارات الواردة في هذه الﻼﺋﺣة لمكافﺣة العدوى في جاﺋﺣة كورونا
) (SARS-CoV-2إذا ق ﱠل عدد اﻹصابات ) (Inzidenzwertعن  50إصابة جديدة أو أقل وذلك
على كل  100000نسمة في خﻼل سبعة أيام في منطقة أو قرية معينة ولمدة خمس أيام متواصلة.
وت ُعتمد رسميا ً اﻷرقام والمعدﻻت الصادرة يوميا ً عن معهد روبرت كوخ .إذا اتخذت السلطات المﺣلية
قرارات مغايرة للقرارات المذكورة في هذه الﻼﺋﺣة فعلى هذه السلطات المختصة نشر وتعميم الخبر
على الملئ.
) (3إذا ارتفع عدد اﻹصابات في منطقة أو قرية معينة فعلى السلطات المﺣلية المختصة اتخاذ تدابير
وإجراءات لمﺣاولة اﺣتواء الجاﺋﺣة

المادة 9
التجمعات
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) (1تقام التجمعات في الهواء الطلق بالمعنى المقصود في قانون التجمعات الساكسوني الصادر في 25
يناير  SächsGVBl. ) 2012ص (54والذي تم تعديله مؤخرا بموجب المادة  7من القانون الصادر
في  11مايو  SächsGVBl) 2019ص ،(358فقط في مكان مﺣدد ويسمح بﺣد أقصى 1000
مشارك ،إذا
 .1ارتدى جميع المشاركين في التجمع ورﺋيسة أو رﺋيس التجمع والمنظمين كمامات واقية للفم واﻷنف .ﺣسب الفقرة 2
من المادة رقم .3
 .2يتم الﺣفاظ على مسافة ﻻ تقل عن  1.5متر بين جميع المشاركين في التجمع.
) (2إذا ارتفع عدد اﻹصابات ) (Inzidenzwertعن  200إصابة جديدة وذلك على كل  100000نسمة في خﻼل
سبعة أيام في منطقة أو قرية معينة ولمدة خمس أيام متواصلة يسمح التجمع بعدد مشاركين أقصاه  200مشاركا ً خﻼفا ً
لما ذكر في الفقرة  .1مع سريان مفعول المادة  8الفقرة  2الجملة  2و . 3
) (3إذا ارتفع عدد اﻹصابات ) (Inzidenzwertعن  300إصابة جديدة وذلك على كل  100000نسمة في خﻼل
سبعة أيام في منطقة أو قرية معينة ولمدة خمس أيام متواصلة يسمح التجمع بعدد مشاركين أقصاه  10مشاركا ً خﻼفا ً
لما ذكر في الفقرة  .1مع سريان مفعول المادة  8الفقرة  2الجملة  2و . 3
) (4من الممكن إصدار استثناءات في ﺣال العمل في الفقرات  1إلى  3إذا كانت أعداد اﻹصابات والعدوى تسمح بذلك.
) (3يبقى قانون التجمع الساكسوني فيما عدا ذلك غير قابل للمساس به.

المادة 10
برلمان ساكسونيا
يُستثنى برلمان وﻻية ساكسونيا من أﺣكام هذا المرسوم بسبب ﺣقه الدستوري في تنظيم نفسه وﺣقه المنزلي وكذلك
سلطات الشرطة ولرﺋيس برلمان الوﻻية وفقًا للفقرة  47من المادة  3من دستور وﻻية ساكسونيا المستقلة .باﻹضافة
إلى ذلك ،يجب على السلطات المختصة مراعاة الموقف الدستوري الخاص لبرلمان الوﻻية وأعضاﺋه في سياق
اﻹجراءات المستندة إلى قانون الﺣماية من العدوى.

المادة 11
المساعدة في التنفيذ ،المخالفات
يجب على السلطات المختصة ﺣسب البند  1من الفقرة  1من المادة  1من مرسوم الﺣكومة السكسونية ووزارة الشؤون
اﻻجتماعية والترابط اﻻجتماعي لتنظيم الصﻼﺣيات ﺣسب قانون الﺣماية من العدوى ولتعويض تكاليف اللقاﺣات
واﻹجراءات اﻷخرى للوقاية تنفيذ:
 .1أﺣكام هذا المرسوم،
 .2المهام والصﻼﺣيات التي تقوم بها أعلى سلطة صﺣية في الوﻻية ﺣسب البند  3من الفقرة  1من المادة  1من
مرسوم الﺣكومة السكسونية ووزارة الشؤون اﻻجتماعية والتماسك اﻻجتماعي لتنظيم الصﻼﺣيات ﺣسب قانون الﺣماية
من العدوى ولتعويض تكاليف اللقاﺣات واﻹجراءات اﻷخرى للوقاية في الﺣاﻻت الطارﺋة و
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 .3اﻹجراءات ال ُمتخذة من قبل أعلى سلطة صﺣية في الوﻻية ﺣسب الفقرة  2من المادة  1من مرسوم الﺣكومة
السكسونية ووزارة الشؤون اﻻجتماعية والتماسك اﻻجتماعي لتنظيم الصﻼﺣيات ﺣسب قانون الﺣماية من العدوى
ولتعويض تكاليف اللقاﺣات واﻹجراءات اﻷخرى الوقاﺋية.
ويجب مراعاة مبدأ التناسب .ويمكنهم أن يطلبوا المساعدة من سلطات الشرطة المﺣلية في التنفيذ .وتبقى مسؤوليات
تنفيذ لواﺋح السﻼمة المهنية وفقًا لقانون مسؤولية الصﺣة والسﻼمة المهنية السكسونية الصادر في  6ﺣزيران/يوليو
)2008صفﺣة  416من صﺣيفة القوانين والمراسيم السكسونية( ،والذي تم تعديله مؤخراً بموجب المرسوم الصادر
في  8تشرين اﻷول/أكتوبر)2019صفﺣة  706من صﺣيفة القوانين والمراسيم السكسونية( ،فيما عدا ذلك غير قابلة
للمساس بها.
) (2يعتبر مخالف بالمعنى المقصود في البند رقم  24من الفقرة 1أ من المادة  73من قانون الﺣماية من العدوى كل
من:
 .1بقصد العمد
 (aمن يتواجد خﻼفا ً للبند  1من الفقرة  1من المادة  2في اﻷماكن العامة أو المنزل الخاص بمرافقة الشريكة أو
الشريك أو مع المنتمين لنفس اﻷسرة واﻷشخاص الذين لديهم ﺣق الرعاية أو ﺣق رؤية اﻷطفال بعد اﻻنفصال أو الطﻼق
بين اﻷبوين و المنتمين إلى أسرة أخرى من أكثر من خمسة أشخاص،
 (bمن ﻻ يلتزم بالﺣد اﻷدنى للتباعد  1.5متر ﺣسب البند  2من الفقرة  2من المادة 2
 (cمن يخالف المادة  2أ الفقرة  1جملة  2بزيادة أعداد اﻷشخاص المشاركة.
 (dمن يخالف المادة  2ب و المادة  2ج ويغادر منزله بدون سبب وجيه.
 (eمن يخالف المادة  2د ويق ِ ّدم أو يشرب مشروبات كﺣولية في اﻷماكن العامة.
 (fمن يخالف المادة  4الفقرة  1الجملة  1والفقرة  ، 2يفتح أو يشغل أو ينفذ أو يتراود أو يستخدم مراكز التسوق
بالمفرق أو بالجملة أو المتاجر أو المرافق أو العروض بدون استثناء بموجب الفقرة  1البند  2أو الفقرة ، 2
 (gمن ينظم تجمعا ً وﻻ يكون بمكان مﺣدد ثابت خﻼفا ً للفقرة  1إلى  3من المادة  9أو أن يكون العدد أكثر من عدد
المشتركين المسموح به بدون تصريح أو موافقة خﻼفا ً للفقرة  2من المادة .9
 .2إهمال أو عن عمد
 (aمن ﻻ يرتدي كمامة الفم واﻷنف خﻼفا ً للبند  1ﺣتى  7 ،6 ،4أو  10من الفقرة  1من المادة  3أو الفقرة  2من
المادة  8أو البند  1من الفقرة  1من المادة  9وﻻ يكون ﺣاصل على استثناء ﺣسب البند  3من الفقرة  1من المادة  3أو
الﺣرف  eأو  dمن البند 6أ و من البند  10أو الفقرة  2أو البند  1من الفقرة  1من المادة ،9
 (bمن يسمح بدخول زباﺋن أكثر من عدد الزباﺋن المسموح بهم لكل متر مربع من منطقة البيع خﻼفا ً للجملة  1و 2من
الفقرة  2من المادة ،5
 (cمن يسمح بدخول زباﺋن أكثر من عدد الزباﺋن المسموح خﻼفا ً للجملة  1و 2من الفقرة  2من المادة ،5
 (dمن يفتح أو يشغل مرافق أو معامل أو يعرض بدون تصميم خطة للنظافة أو ﻻ يلتزم بتنفيذ خطة النظافة خﻼفا ً
للجملة  1من الفقرة  4من المادة ،5
 (eمن ﻻ يعين موظف مسؤول خﻼفا للمادة  5فقرة  4جملة .3
 (fمن ﻻ ينفذ اﻻلتزام بالقيود المفروضة على اﻻﺣتكاك وقواعد مسافة التباعد أو اﻻلتزام بارتداء كمامات الفم و اﻷنف
خﻼفا ً للجملة  3من الفقرة  4من المادة ،5
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 (gمن ﻻ يسجل البيانات الشخصية خﻼفا ً للفقرة  6من المادة  5وﻻ يوجد لديه استثناء ﺣسب الجملة  1ونصف الجملة
 2من الفقرة  6من المادة ،5
 (hمن يشغل أي شخص بدون إثبات خﻼفا ً للجملة  1من المادة  6أو اﻹعﻼن في الوقت المناسب ﺣسب الجملة  4من
المادة  6وﻻ يوجد لديه استثناء ﺣسب الجملة  5من المادة 6
 (iمن ﻻ يتوفر عنده تصميم مخطط للزيارة والدخول والخروج للمنشأة/للمؤسسة خﻼفا ً للفقرة  2من المادة 7
 (jخﻼ ًفا للمادة  7الفقرة  3من يسمح بالدخول بدون نتيجة فﺣص سلبية وبدون وجود استثناء مدرج في مخطط النظافة
للزيارات لغرض الرعاية في ﺣال اﻻﺣتضار.

المادة 12
الدخول ﺣيز التنفيذ وانتهاء الصﻼﺣية
) (1يدخل هذا المرسوم ﺣيز التنفيذ في  14كانون اﻷول/ديسمبر  . 2020في الوقت نفسه ،تنتهي صﻼﺣية مرسوم
ساكسونيا للﺣماية من كورونا الصادر في  27تشرين الثاني /نوفمبر ) 2020صفﺣة  666من صﺣيفة القوانين
والمراسيم السكسونية(.
) (2ينتهي العمل بهذا المرسوم بعد مرور  10كانون الثاني/ديسمبر 2021
درسدن في:
وزيرة الشؤون اﻻجتماعية والترابط المجتمعي
بيترا كوبينج
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