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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  12شﺑاط/فﺑراير 2021
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 اﻻﺣتكاك في العﻼقات اﻻجتماعيﺔ وﺣسره على الضروريات مع
اﻷشخاص الذين ﻻ ينتمون ﻷفراد اﻷسرة اﻷساسيين .وينصح تثﺑيت وتقليل عدد اﻷشخاص والعواﺋل الذين يتم
اﻻﺣتكاك ﺑهم وعدم تغيير هذه اﻷشخاص وعددهم وان يتم ذلك ﺑﺣدود ما هو مسموح ﺑه قانونيا ً .ويتعين ﺣيثما
أمكن اﻻلتزام ﺑمسافﺔ  1,5متر ﺑين اﻷشخاص والﺣرص على تنفيذ إجراءات الﺣرص من العدوى .لتغطيﺔ الفم
واﻷنف ننصح ﺑارتداء كمامﺔ طﺑيﺔ في اﻷماكن العامﺔ واﻷماكن التي يتﻼقى ﺑها الناس والمارة )أي الكمامﺔ
التي يتم ارتداءها خﻼل العمليات الجراﺣيﺔ ،أو الكمامﺔ التي تﺣقق  KN95/N95والكمامات ف ف ب ,2
 FFP2أو أي كمامﺔ ت ُعادلها ﺑدون صمام للتنفس( ويجب 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 وعلى 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.
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) (4كما يُنصح وﺑشدة السفر في وساﺋل النقل العامﺔ والقطارات فقط عند الضرورة القصوى وتفادي ﺣصول
اﻻزدﺣام في وساﺋل النقل هذه.
) (5يترتب على أرﺑاب العمل اﻻلتزام ﺑتنفيذ قرار وزارة الشؤون اﻻجتماعيﺔ والعمل اﻻتﺣاديﺔ الصادر في
 2021.01.21والمعمم اتﺣاديا في  ، 2021.01.22الصادر على أساس فيروس كورونا والمتعلق ﺑتوفير
وساﺋل الﺣمايﺔ خﻼل العمل والقاضي ﺑالعرض على الموظفين والعاملين في مجال المكاتب أو ما شاﺑه ذلك
إمكانيﺔ فرصﺔ العمل من المنزل ) (Home-Officeوتهيﺋﺔ إمكانيﺔ العمل المتنقل في ﺣال لم يكن هناك
أسﺑاب قاهرة تمنع ذلك.

المادة 2
اختصار اﻻﺣتكاك ،قواعد مسافﺔ اﻷمان
) (1يُسمح التﻼقي في اﻷماكن العامﺔ وفي المنازل واﻷماكن الخاصﺔ كما يلي فقط:
 .1أفراد المنزل الواﺣد وذلك ﺑمرافقﺔ شريك أو شريكﺔ الﺣياة واﻷفراد الذين لديهم الوصايﺔ عليهم مع:
 .2شخص واﺣد فقط من منزل آخر.
الجملﺔ  1ﻻ تنطﺑق على مراكز تجمع الﻼجﺋين أو على السكنات المشتركﺔ وﻻ على أشكال السكن المشترك في نطاق
التأهيل اﻻجتماعي ﺣسب المادة  7فقرة  1رقم  2و 4وفرق مساعدة الناس من ذو اﻹعاقات والوﺣدات السكنيﺔ لﻸناس
المشردين وت ُستثنى من الجملﺔ  1العنايﺔ المتﺑادلﺔ الغير مأجورة والتي ليست ﺑهدف التجارة ﺑين العاﺋﻼت المتجاورة
على أن يكون اﻷطفال تﺣت سن ال  14عاما وأﻻ يتجاوز انتماءهم لمنزلين مختلفين كما وينطﺑق هذا أيضا ً على
اﻷشخاص الذين هم ﺑﺣاجﺔ إلى رعايﺔ.
) (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
.1
.2
.3
.4

.5

مراكز ﺣضانﺔ ورعايﺔ ورياض اﻷطفال
المدارس والﺑاﺣات المدرسيﺔ والفعاليات المدرسيﺔ
عند إجراءات مساعدة التﻼميذ في التعليم المنزلي
العروض ﺣسب المادة 42 ،42 ،34 ،32أ 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 .(2075
و على أماكن ومنشآت التدريب المهني والدورات التعليميﺔ والمنشآت اﻷكاديميﺔ والمدرسيﺔ والفرق التعليميﺔ
هناك.

ت ُ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.
) (4ﻻ تنطﺑق التعليمات ال ُمدرجﺔ في المقطع  1على اللقاءات و اﻻجتماعات التي تتم ﺑين أعضاء الﺣكومﺔ وممثلي
اﻹدارات المﺣليﺔ وكذلك المشاركﺔ و القدوم 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
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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
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 خفض عدد المشاركين أو اختصار زمن الطقس
الديني والتعهد ﺑاﻻستغناء عن الغناء واﻻﺑتهاﻻت الدينيﺔ وتوفير عروض تعويضيﺔ عن طريق اﻹنترنت وإلغاء
العروض في المكان نفسه.

المادة  2ب
تقليل التجوال
) (1يُمنع مغادرة المنزل أو المسكن ﺑدون أن يكون هناك سﺑب ضروري
وفيما يلي اﻷسﺑاب الضروريﺔ:
.1

درء ﺣدوث خطر على الجسد أو على الﺣياة أو على اﻷطفال أو على اﻷمﻼك

.2

المغادرة إلى العمل ﺑما فيه العمل الطوعي والعمل لضمان استمرار عمل المنشآت الصﺣيﺔ واﻻجتماعيﺔ أو
العمل في مجال العنايﺔ واﻹشراف على اﻷشخاص.

.3

الذهاب إلى المدرسﺔ أو إلى رياض العنايﺔ ﺑاﻷطفال وإلى والعيادات في نطاق التدريب المهني والدراسي
والدورات التكميليﺔ واﻹضافيﺔ التعليميﺔ وإلى المنشآت التي تكون فيها جزﺋيﺔ اﻹقامﺔ ﺣسب المادة  71الفقرة
 2من القانون اﻻجتماعي الﺣادي عشر )الفصل  1من القانون الصادر في  1994.05.26والذي عُدل أخيراً
عن طريق الفصل  3من قانون  2020.12.22والذي يكون لتأهيل وعﻼج اﻷناس الذين لديهم إعاقﺔ.
والدورات ال ُمقامﺔ لمكافﺣﺔ الجاﺋﺣﺔ.

.4

زيارة الدورات التعليميﺔ والتكميليﺔ إذا كانت قد فتﺣت أﺑواﺑها ﺣسب المادة  4فقرة  2رقم .1

.5

زيارة المنشآت التي يتم فيها القيام ﺑدورات تعليميﺔ للرعايﺔ.

.6

زيارة الكناﺋس وأماكن العﺑادة اﻷخرى.
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.7

الخروج لتأمين الﺣاجات اﻷساسيﺔ اليوميﺔ وذلك ﺣسب المادة  4الفقرة  1جملﺔ  2و 3والمادة  4فقرة 4
وكذلك لتأمين الخدمات اﻷخرى في مسافﺔ ﻻ تزيد عن  15كم من مكان اﻹقامﺔ أو السكن أو من مكان العمل
أو للذهاب للمنشأة المﺣاذيﺔ.

.8

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

.9

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

 .10عند 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
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.
 .11زيارة 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
 .12المشاركﺔ في اجتماعات ﺣكومﺔ الوﻻيﺔ والهيﺋات التمثيليﺔ الﺑلديﺔ وكذلك الذهاب إلى مواعيد السلطات أو
المﺣاكمات أو النياﺑات العامﺔ أو المؤسسات العامﺔ اﻷخرى ﺑما فيها المﺣامين وكتﱠاب العدل واﻹشراف
والعنايﺔ القانونيﺔ وأيضًا اجتماعات المجالس الﺑلديﺔ ولجانها وأجهزتها والتداﺑير التي تخدم اﻹمداد ﺑالرعايﺔ
الصﺣيﺔ للسكان أو لﺣمايﺔ اﻷطفال .يجب ضمان المشاركﺔ في اﻻجتماعات والمواعيد العامﺔ وفقًا لﻸنظمﺔ
المعمول ﺑها.
 .13المشاركﺔ 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.
 .14الذهاب مع شخص من منزل آخر إلى مواعيد التي ﻻ يمكن تأجيلها لدى مكاتب مستشاري الضراﺋب ومكتب
الفاﺣص اﻻقتصادي وإلى مكتب دفن الموتى.
 .15اﻻجتماعات والزيارات وفقًا للمادة  2من الفقرة .1
 .16مرافقﺔ اﻷشخاص المﺣتاجين إلى الدعم ومرافقﺔ القصﱠر.
 .17المشاركﺔ في ﺣفﻼت الزواج ﺣسب المادة 2أ الفقرة 1
 .18مرافقﺔ الجنازات والمﺣتضرين في أقرب داﺋرة عاﺋليﺔ ﺣسب المادة 2أ الفقرة 1
كيلومترا من مﺣل السكن ﺑاﻹضافﺔ إلى زيارة الﺣديقﺔ أو
 .19ممارسﺔ الرياضﺔ في الهواء الطلق في نطاق 15
ً
الممتلكات الخاصﺔ أو المؤجرة وفقًا للمادة  ،2الفقرة  1و1أ.
 .20اﻹجراءات الضروريﺔ التي ﻻ يمكن تأجيلها من أجل رعايﺔ الﺣيوانات.
 .21المشاركﺔ في التجمعات مع أخذ المادة  9ﺑعين اﻻعتﺑار.
 .22استخدام 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.
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) (2إذا ق ﱠل عدد اﻹصاﺑات ) (Inzidenzwertعن  100إصاﺑﺔ جديدة على كل 100000
نسمﺔ في خﻼل سﺑعﺔ أيام ولمدة خمس أيام متواصلﺔ في منطقﺔ أو قريﺔ معينﺔ في مقاطعﺔ
ساكسونيا المستقلﺔ فﺑإمكان السلطات في هذه المنطقﺔ ما يلي
أ( خﻼفا ً لما ذكر في الفقرة  1رقم  7رفع ﺣسر التﺣرك في إطار ال  15كيلو متر لتأمين الﺣاجيات
اﻷساسيﺔ.
ب( السماح ﺑالرياضﺔ والﺣركﺔ في الهواء الطلق ﺑدون أهداف سياﺣيﺔ وتﺣت اﻻلتزام ﺑقواعد
النظافﺔ وعدم اﻻﺣتكاك المﺑاشر ورفع منع زيارة المناطق والمدن التي تﺑعد أكثر من  15كيلو
متر.
ت ُعتمد رسميا ً أعداد اﻹصاﺑات اليوميﺔ الصادرة والمعممﺔ من معهد روﺑرت كوخ .يجب عند الوصول
إلى الﺣد اﻷدنى من اﻹصاﺑات المذكور في الجملﺔ  1يجب تعميم ونشره من أعلى سلطﺔ صﺣيﺔ في
المقاطعﺔ والسلطات المﺣليﺔ المسؤولﺔ .إذا لم تعد تتوافر الشروط ﺣسب الجملﺔ  1فيجب سﺣب
اﻹجراءات التخفيفيﺔ ويتم تطﺑيق الجملﺔ  3مجدداً.

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 وكما يُمنع مغادرة المنزل إﻻ في واﺣد من الﺣاﻻت التاليﺔ:
 .1لدرء الخطر عن الجسد أوعن الﺣياة أوعن اﻷطفال أوعن اﻷمﻼك
 .2صيد الخنازير الﺑريﺔ لدرء العدوى من مرض طاعون الخنازير اﻹفريقي.
 .3القيام ﺑعمل مهني أو مدرسي والقيام ﺑعمل وظيفي سياسي مﺣلي والطريق الضروري لذلك.
 .4لممارسﺔ المهنﺔ أو لممارسﺔ الواجب المدرسي ولممارسﺔ الوظيفﺔ في العمل السياسي المﺣلي ﺑاﻹضافﺔ إلى الطريق
الﻼزم ﻹتمام الرعايﺔ الطارﺋﺔ ﺣسب المادة  5أ ﺑما فيها النقل المدرسي.
 .5القيام في أعمال اﻹيصال الضروريﺔ ﺑما فيها تسليم الرساﺋل والتجارة عن طريق اﻹيصال الﺑريدي.
 .6سفرات قوى اﻹطفاء واﻹسعاف والنجدة وفرق اﻹنقاذ التقني إلى مكان خدمتها أو عملها وسفرات نقل المرضى..
 .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 إذا 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.
) (2ﺑإمكان السلطات المﺣليﺔ رفع ﺣظر التجول المقرر لمكافﺣﺔ العدوى في جاﺋﺣﺔ كورونا ) (SARS-CoV-2إذا ق ﱠل
عدد اﻹصاﺑات ) (Inzidenzwertعن  100إصاﺑﺔ جديدة أو أقل وذلك على كل  100000نسمﺔ في خﻼل سﺑعﺔ أيام
في منطقﺔ أو قريﺔ معينﺔ ولمدة خمس أيام متواصلﺔ ﻷنه يعتﺑر أن لن يكون ﺣظر التجول ضروريا ً لمكافﺣﺔ العدوى في
جاﺋﺣﺔ كورونا ) (SARS-CoV-2إذا ق ﱠل عدد اﻹصاﺑات ) (Inzidenzwertعن  100إصاﺑﺔ جديدة وذلك على كل
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 100000نسمﺔ في خﻼل سﺑعﺔ أيام في منطقﺔ أو قريﺔ معينﺔ ولمدة خمس أيام متواصلﺔ كما .يجب عند الوصول إلى
الﺣد اﻷدنى من عدد اﻹصاﺑات المذكور في الجملﺔ  1تعميمه ونشره من أعلى سلطﺔ صﺣيﺔ في المقاطعﺔ والسلطات
المﺣليﺔ المسؤولﺔ .وإذا لم تعد تتوافر الشروط ﺣسب الجملﺔ  1فيجب العودة ﺑاﻻلتزام ﺑﺣظر التجوال وسﺣب اﻹجراءات
التخفيفيﺔ ويتم تطﺑيق الجملﺔ  3مجدداً.

المادة  2د
منع المشروﺑات الكﺣوليﺔ
يمنع تعاطي المشروﺑات الكﺣوليﺔ في اﻷماكن العامﺔ داخل المدن واﻷماكن التي يرتادها العموم وتمنع وﺑشكل عام في
اﻷماكن الضيقﺔ التي يتﻼقى فيها العموم في الخﻼء خارج المنزل .ويتم إصدار قواﺋم من السلطات المﺣليﺔ ﺑاﻷماكن التي
يتم فيها المنع.

المادة 3
تغطيﺔ الفم واﻷنف وﺣمايﺔ الفم واﻷنف
) (1يجب اﻻلتزام ﺑتغطيﺔ الفم واﻷنف واﻻلتزام ﺑارتداء كمامﺔ في أماكن تجمع وتﻼقي اﻷشخاص.
وخاصﺔ:
 .1في اﻷماكن العامﺔ التي يرتادها العموم ﺑشكل مستمر
أ(
ب(
ت(
ث(
ج(

في منشآت اﻹقامات واﻹيواء )اﻷماكن المتداولﺔ المشتركﺔ ،المطاعم هناك ﺣتى الوصول إلى
طاولﺔ اﻷكل( والمؤسسات العامﺔ.
في الﺑنوك وصناديق التوفير وشركات التأمين.
أمام وداخل المطاعم ومﺣال اﻷكل السريع وأماكن تقديم القهوة وعند إيصال أو إﺣضار اﻷطعمﺔ
أو عند شراء اﻷطعمﺔ والمشروﺑات القاﺑلﺔ لﻼصطﺣاب.
في منشآت التعليم والتدريب المهني التي تهدف إلى التعليم المدرسي والمهني واﻷكاديمي وفي
ﺑاﺣات هذه المنشآت ﺑاستثناء قاعات الﺣصﺔ التعليميﺔ في مدارس الموسيقا والرقص.
في منشآت التعليم والتدريب المهني ﺣسب قانون التكميل التعليمي الصادر في 1998.06.29
والذي عدل ﺑالفصل  33ﺑتاريخ .2012.01.27

 .2في أماكن المارة والمشاة وفي اﻷماكن المخصصﺔ للعلب والرياضﺔ )ﺑاستثناء اﻷطفال الذين لم يﺑلغوا
سن العاشرة( وفي اﻷسواق الدوريﺔ التي تعقد اسﺑوعيا ً والﺑسطات الخارجيﺔ وهذا يُطﺑق من الساعﺔ
 6صﺑاﺣا ً ﺣتى الساعﺔ .24
 .3في التجمعات ﺣسب المادة  2فقرة  4مع استثناء اﻷشخاص الذين أعطيوا الﺣق ﺑإلقاء الكلمات
والخطاﺑات هناك واستثناء اﻷشخاص الذين يتﺣركون ﺑوساﺋل النقل هناك ﺑدون الﺑقاء واستثناء
الفعاليات الرياضيﺔ.
) 1أ( يجب اﻻلتزام ﺑارتداء كمامﺔ طﺑيﺔ في الﺣاﻻت التاليﺔ:
 .1في مﺣطات وساﺋل النقل العامﺔ ومﺣطات القطارات وعند استخدام وساﺋل النقل العامﺔ ﺑما فيها
سيارات النقل العام والتكاسي وﺑاصات السفر ووساﺋل النقل التي تتﺣرك ﺑشكل مستمر مثل وساﺋل
نقل التﻼميذ إلى المدارس ووساﺋل النقل ما ﺑين مكان السكن ومنشآت إشغال اﻷشخاص ذوي
اﻹعاقات واﻷشخاص الذين هم ﺑﺣاجﺔ إلى رعايﺔ أو عند نقل المرضى إلى أماكن عﻼجهم وموظفين
التفتيش وموظفي تقديم الخدمات.
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 .2للزﺑاﺋن وللمرافقين لهم أمام مداخل المﺣال التجاريﺔ للمﺑيع ﺑالمفرق ومﺣﻼت المﺑيع ﺑالجملﺔ وفي
مواقف السيارات الخاصﺔ لهذه المﺣﻼت والمﺑاني المخصصﺔ لمواقف وركن السيارات.
 .3للزﺑاﺋن ولمرافقيهم في أماكن اﻻلتقاء والتﺣرك في المﺣال التجاريﺔ.
 .4في المنشآت الصﺣيﺔ ﺣسب المادة  , 23الفقرة  3الجملﺔ  1لقانون الوقايﺔ من العدوى ولموظفي
الرعايﺔ خﻼل قيامهم ﺑوظيفتهم ﺑالعيادات الخارجيﺔ وت ُستثنى غرف العﻼج ويُستثنى المرضى
الداخليين نُزﻻء المشافي عند جلوسهم على طاوﻻت تناول الطعام والشراب وعند وجودهم في
غرفهم.
 .5اللقاءات ﺑغرض العﺑادة التي تتم في الكناﺋس وفي أماكن خاصﺔ لذلك وأﺑنيﺔ ودور العﺑادة ﺑغرض
مزاولﺔ الطقوس الدينيﺔ والزواج والجنازات مع أعضاء العاﺋلﺔ المقرﺑين مع استثناء اﻷشخاص الذين
يلقون الخطب والكلمات وطقوس أكل اﻷطعمﺔ والمشروﺑات.
 .6عند الﺣﻼقين وصالونات رعايﺔ اﻷقدام للزﺑاﺋن ولمقدمي الخدمات هناك.
 .7في المركﺑات التي يلتقي فيها أشخاص من منازل مختلفﺔ كذلك اﻷشخاص الذين يستقلون المركﺑﺔ
سويا ً ﺑقصد العمل والسفرات المشتركﺔ.
 .8للﺣرفين ولمقدمي الخدمات في أماكن تقديم الخدمات إذا كان هناك أشخاص أخر.
) 1ب( يجب اﻻلتزام ﺑارتداء كمامﺔ ف ف ب  (FFP2 ) 2أو كمامﺔ تعادلها ككمامﺔ  KN95/N95على
أﻻ ان تكون مع صمام للتنفس في الﺣاﻻت التاليﺔ:
 .1موظفين وعاملين الرعايﺔ الصﺣيﺔ خﻼل قيامهم ﺑوظيفتهم.
 .2عند زيارة منشآت الرعايﺔ المندرجﺔ تﺣت المادة  71فقره  2رقم  2من النسخﺔ الثانيﺔ الﺑديلﺔ
لقانون المساعدات اﻻجتماعيﺔ الﺣادي عشر.
 .3في جلسات اﻻستماع القضاﺋيﺔ المنعقدة ﺣسب المادة  7فقرة  6وفي اﻷماكن المسموح ﺑها اﻻﺣتكاك
ﺣسب المادة  7فقرة  7والسماح ﺑالدخول ﺣسب المادة  7فقرة .8
 .4في المنشآت وفي اﻷماكن ﺣسب المادة  36الفقرة  1رقم  2لقانون الوقايﺔ من العدوى.
) 1ج( يلتزم الموظفون والعاملون في المعامل وأماكن العمل ﺑارتداء الكمامﺔ الطﺑيﺔ ،كمامات ذات
النوعيﺔ ف ف ب  (FFP2 Maske) 2أو أي كمامﺔ تعادلها تماشيا ً مع مرسوم ﻻﺋﺣﺔ ﺣمايﺔ العاملين
من فيروس كورونا )  (SARS-CoV-2- Arbeitsschutzverordnungالصادر عن وزارة
العمل والشؤون اﻻجتماعيﺔ اﻻتﺣاديﺔ في  2021.01.21والمنشور ﺑالتعميم في  .2021.01.22الجملﺔ
 1ﻻ تنطﺑق على العاملين في المدارس ومنشآت العنايﺔ ﺑاﻷطفال.
) (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 التكلم وفي ﺣال كان
اﻻﺣتكاك والتكلم مع اﻷشخاص الذين يعانون من إعاقﺔ في السمع أو النطق والذين يعتمدون على
قراءة الشفاه للتواصل.
) (3يُستثنى من اﻻلتزام ﺑالفقرة ) (1ﺣتى الفقرة ) 1ب( اﻷطفال ﺣتى إتمامهم سن السادسﺔ من
العمر .إذا كان هذا المرسوم يُلزم اﻷشخاص ﺑارتداء كمامﺔ ف ف ب  (FFP2 ) 2أو كمامﺔ تعادلها
ككمامﺔ  KN95/N95فيطﺑق هذا على اﻷطفال الذين أعمارهم ما ﺑين السادسﺔ والخمسﺔ عشرة
عاما وواجب ارتداء كمامﺔ طﺑيﺔ لتغطيﺔ الفم واﻷنف .وﻻ يتﺣقق ما ورد في الفقرة  1جملﺔ  2وﻻ
تنطﺑق الفقرة  1رقم  1ورقم  6فقرة 1أ على الموظفين العاملين إذا كانت قد اتخذت في أماكن العمل
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وساﺋل وقاﺋيﺔ كافيﺔ أو لم إن لم يكن هناك اﺣتكاك مﺑاشر مع الزﺑاﺋن .كما يجب لﺑرهان اﻹعفاء من
اﻻلتزام من الفقرة  1ﺣتﺔ 1ج إﺑراز تقرير طﺑي في يثﺑت ذلك وﻻ يُسمح ﻷسﺑاب قانون الوقايﺔ من
العدوى التواجد ﺣسب الفقرة  1ﺣتى 1ج من منع التواجد .يُمنع اﻷشخاص الذين يخالفون الواجب
المذكور في الفقرة  1إلى 1ج وﺑدون أن يكون لديهم استثناء ﺣسب الجملﺔ  2إلى  4أو فقرة  2يُمنع
هؤﻻء من استعمال وساﺋل النقل العام ﺑما فيها التكاسي وﺑاصات الرﺣﻼت ﺣسب الفقرة 1أ رقم 1
ويُمنعون من اﻹقامﺔ تماشيا ً مع الفقرة  1جملﺔ  2رقم  1ﺣتى  3و جملﺔ .5

المادة 4
إغﻼق المنشآت وإنهاء العروض
يُمنع فتح المﺣﻼت والمراكز التجاريﺔ للﺑيع ﺑالجملﺔ أو ﺑالمفرق والمتاجر التي يقصدها الزﺑاﺋن 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
مﺣاﻻت ﺑيع المواد الغذاﺋيﺔ و مﺣاﻻت ﺑيع لوازم وعلف الﺣيوانات ،مﺣال ﺑيع المشروﺑات ،مﺣاﻻت ﺑيع
السفاري )عالماشي( والتوصيل والصيدليات ومﺣاﻻت العطارة ومﺣﻼت ﺑيع اللوازم الطﺑيﺔ ومﺣﻼت 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 ومﺣطات الوقود و اﻷماكن الخاصﺔ لرمي القمامﺔ ومﺣاﻻت تصليح السيارات والدراجات الهواﺋيﺔ
ومﺣﻼت ﺑيع القطع الﻼزمﺔ لذلك ومﺣﻼت زرع وﺑيع اﻷشجار ومنتجات الﺣداﺋق ال ُمنتجﺔ ذاتيا والمنتجات
الذاتيﺔ لﻸشجار ومﺣاﻻت ﺑيع لوازم الﺣداﺋق و الزهور .يُسمح لمﺣﻼت الﺣﻼقﺔ وصالونات العنايﺔ ﺑاﻷقدام
ﺑالفتح من تاريخ  1آذار/مارس  2021تﺣت شرط اﻻلتزام ﺑنظام النظافﺔ ﺣسب المادة 5
) (2تغلق المنشآت وت ُمنع العروض اﻵتي ذكرها
 .1منشآت التدريب والدورات التعليميﺔ وتستثنى
أ(
ب(

ت(

ث(

المراكز والدورات التي تهدف إلى مكافﺣﺔ الجاﺋﺣﺔ
ت ُفتح واعتﺑاراً من ا آذار/مارس  2021دورات المراﺣل والصفوف النهاﺋيﺔ في مجال الدورات
التكميليﺔ أو اﻹضافيﺔ التعليميﺔ في المؤسسات التي ﻻ تخضع للقانون المدرسي والتي تكون تﺣت
رعايﺔ الدولﺔ أو نياﺑﺔ عن الدولﺔ والتي تم التخطيط لفﺣصها في عام  2021أو 2022
وللتجهيز المﺑاشر وﻹجراء اﻻمتﺣانات في المدارس والمعاهد المهنيﺔ واﻷكاديميات والجامعات
والمقصود هو اﻻمتﺣانات التي يتعثر تأجيلها إلى ما ﺑعد وذلك ﺣسب قانون ساكسونيا للجامعات ﺑما
فيها دورات تعليم الفرق التعليميﺔ.
الدورات المهنيﺔ التعليميﺔ التكميليﺔ التي ﻻ يمكن تأجيلها.

 .2دورات اﻻندماج
 .3مدارس تعليم قيادة السيارات وتعليم قيادة القوارب والطيارات والمنشآت التي تقدم عروض مشاﺑهﺔ
لذلك .يُسمح من  01آذار/مارس  2021لمدارس تعليم قيادة السيارات ﺑالفتح لﻸشخاص الذين
يريدون تعلم قيادة السيارات النظريﺔ والعمليﺔ وامتﺣان قيادة السيارة ﻷسﺑاب مهنيﺔ .ويجب التقيد
هنا ﺑقواعد النظافﺔ ﺣسب المادة .5
 .4المساﺑح المكشوفﺔ ،صاﻻت السﺑاﺣﺔ ،ﺣمامات اﻻستجمام ،والﺣمامات الﺣراريﺔ التي ﻻ تنتمي إلى
منشآت التأهيل أو العﻼج
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 .5ﺣمامات الﺑخار وساونات الﺑخار والساونات والﺣمامات الشمسيﺔ.
 .6نوادي الترﺑيﺔ الﺑدنيﺔ والمنشآت 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
ت( أو التﻼميذ الذين ينتمون إلى التدريب الرياضي المهني التخصصي في إﺣدى المدارس الثانويﺔ الرياضيﺔ أو
الثانويﺔ الرياضيﺔ العامﺔ و
ث( الدراسات الجامعيﺔ التي تضم اﻻختصاصات الرياضيﺔ
 .9أماكن المﻼهي ،ﺣداﺋق الﺣيوانات وﺣداﺋق النﺑاتات،
 .10انعقاد اﻻعياد الشعﺑيﺔ ،اﻷسواق السنويﺔ ،اﻷسواق الشتويﺔ ،اﻷسواق التخصصيﺔ ،المعارض ﺣسب
المادة  65من اللواﺋح التجاريﺔ.
 .11النوادي الليليﺔ ونوادي الرقص واﻹثارة
 .12المعارض
 .13اﻻجتماعات والمؤتمرات
 .14مدارس الموسيقا ودروس الموسيقا التي يلقيها الموسيقيون الترﺑويون مع استثناء الدرس الفردي
لﻸشخاص الذين يريدون أن يﺑاشرو دراستهم الجامعيﺔ اﻷولى فرع الموسيقا في عام .2021
واﻷشخاص الذين سيتقدمون ﺑفﺣص مهني ﺑفرع الموسيقا أو اﻷشخاص الذين سيشاركون في
مساﺑق موسيقيﺔ مﺣليﺔ أو عالميﺔ وكل ذلك يجب أن يتم تﺣت مراعاة شروط النظافﺔ ﺣسب المادة .5
المتاﺣف ،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
المنشآت والعروض المخصصﺔ لﻸطفال ويُسمح ﺑالعروض المتنقلﺔ المقدمﺔ للعمل مع اﻷطفال
واﻷﺣداث والعروض واﻹجراءات اﻻﺣترازيﺔ اﻻستﺑاقيﺔ التي تهدف لدرء خطرا ما قد يلﺣق ﺑاﻷطفال.
وكذلك في عروض العنايﺔ الترﺑويﺔ ذات اﻻﺣتكاك الفردي.
 .17السيرك
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 .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 المدرسﺔ أو ﻷسﺑاب صﺣيﺔ أو أسﺑاب
اجتماعيﺔ.
 .22المهرجانات ﺑهدف الترفيه.
 .23المطاعم والﺑارات والﺣانات وما شاﺑه ذلك من منشآت .يُستثنى إيصال المأكوﻻت والمشروﺑات التي
تﺑاع لﻼصطﺣاب )عالماشي( ويتم تناولها في المنازل أو يتم تناولها في مكان العمل.
 .24الكافيتريات ومطاعم الطﻼب إذا كانت شروط العمل تسمح ﺑذلك ويُستثنى من ذلك التوصيل أو إﺣضار
اﻷطعمﺔ والمشروﺑات القاﺑلﺔ لﻼصطﺣاب إلى مكان العمل وهذا ﻻ ينطﺑق إذا كانت ظروف العمل
وخطوات العمل ﻻ تسمح ﺑذلك .من الممكن وﺑعد التعليل المقنع أن تتخذ الشركﺔ خطوات ﺑديلﺔ خاصﺔ
ﺑها ولكن مع شرط اﻻلتزام ﺑالمادة  5الفقرة  3و  4و اﻻلتزام ﺑتﺣقيق تدوين المعلومات الشخصيﺔ
ﺣسب المادة  5الفقرة .6
 .25الشركات التي تقدم خدمات ويكون فيها تقارب جسدي مع استثناء تقديم العﻼجات الطﺑيﺔ مع استثناء
أ( العﻼجات الطﺑيﺔ و
ب( مﺣﻼت الﺣﻼقين وصالونات تقديم الرعايﺔ لﻸقدام وذلك من  01آذار/مارس .2021
 .26جميع المنشآت والمﺣاﻻت اﻷخرى ﺑهدف التمتع ﺑأوقات الفراغ.
) (3يُستثنى من المنع الوارد في الفقرة  1و 2دخول وعمل أرﺑاب العمل المالكين والموظفين
والرقاﺑﺔ
) (4ﺑإمكان المﺣﻼت والمنشآت والمعامل الممنوعﺔ من الفتح ﺣسب الفقرة  1و 2أن تقدم عروضها
عن طريق اﻹنترنت أي ﺑدون اﺣتكاك مع الزﺑاﺋن .ويجب أن تكون هذه العروض فقط ﺑاﻹرسال
الﺑريدي أو عن طريق إيصال المواد المطلوﺑﺔ أو عن طريق إﺣضارها فقط من المتاجر ﺑعد شراﺋها
ﺑاﻹنترنت أو عن طريق التلفون .أو إﺣضار الغراس والنﺑاتات الموسميﺔ المنتجﺔ مﺣليا وإﺣضار
المأكوﻻت والمشروﺑات من المﺣﻼت ﺣسب الرقم  23مع اﻻلتزام ﺑقواعد النظافﺔ ﺣسب المادة 5
الفقرة  4واتخاذ اﻹجراءات الﻼزمﺔ وإﺣضار الزﺑاﺋن ﺑأوقات متفاوتﺔ لمنع تجمعهم وتجمهرهم عند
هذه المﺣﻼت.
) (5إذا ارتفع عدد اﻹصاﺑات ) (Inzidenzwertعن  100إصاﺑﺔ جديدة وذلك على كل 100000
نسمﺔ في خﻼل سﺑعﺔ أيام في منطقﺔ أو قريﺔ معينﺔ ولمدة خمس أيام متواصلﺔ في منطقﺔ معينﺔ في
مقاطعﺔ ساكسونيا المستقلﺔ فيجب من جديد ﺣسب الفقرة  2و 3و  14إغﻼق المﺣﻼت التي كان قد
سمح لها ﺑالفتح .وت ُعتمد رسميا ً اﻷرقام والمعدﻻت الصادرة يوميا ً عن معهد روﺑرت كوخ .يجب عند
ُ
الوصول إلى هذا الﺣد من اﻹصاﺑات المذكور في الجملﺔ  1تعميمه ونشره من أعلى سلطﺔ صﺣيﺔ في
المقاطعﺔ وينﺑغي على السلطات المﺣليﺔ المسؤولﺔ تعميم الخﺑر ومن ثم إجراء اﻹغﻼق المطلوب
المذكور في الجملﺔ .1

المادة 5
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المنشآت والمعامل والعروض المترافقﺔ ﺑمخطط للنظافﺔ وتسجيل
معلومات التواصل
) (1في المنشآت والمعامل وفي مهرجانات الترشح لﻼنتخاﺑات الﺣزﺑيﺔ واﻻنتخاﺑات عند اﻷﺣزاب
التي لم يشملها المنع في المادة  4فقرة  1و 2ﺑشرط اﻻلتزام ﺑمخطط للنظافﺔ ﺑﺣسب الفقرات
 2إلى  4وتدوين معلومات التواصل ﺣسب الفقرة  6ويتوجب 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
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 ومفاهيم وتوصيات النقاﺑات المهنيﺔ ومعايير
السﻼمﺔ المهنيﺔ لوزارة الشؤون اﻻجتماعيﺔ و العمل اﻻتﺣاديﺔ ﺑما يخص SARS-CoV-2
وكذلك قواعد الصﺣﺔ والسﻼمﺔ المهنيﺔ ﺑما يخص SARS-CoV-2إذا كانت المادة  3الفقرة
 3ﻻ تتضمن استثناء للموظفين والقواعد 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 التراﺑط اﻻجتماعي و 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 خاص للنظافﺔ ومكتوب على أساس التوصيات واللواﺋح المذكورة
في الفقرتين  2و 3ويجب أن يتضمن هذا وعلى وجه الخصوص نظام الﺣد اﻷدنى من
المسافﺔ ﺑين اﻷشخاص ومخطط النظافﺔ ويﺣدد في مخطط النظافﺔ اسم الشخص المسؤول عن
تنفيذ مخطط النظافﺔ وقواعد التﺑاعد واﻻتصال المعمول ﺑها وكذلك ارتداء غطاء الفم واﻷنف.
من وظاﺋف ومهام هذا الشخص مراقﺑﺔ تنفيذ إجراءات النظافﺔ والوقايﺔ من العدوى ومراقﺑﺔ
التﺑاعد الﻼزم ومراقﺑﺔ اﻻلتزام ﺑارتداء الكمامﺔ ومراقﺑﺔ اﻻلتزام ﺑإجراءات الوقايﺔ الشخصيﺔ.
هذا ويمكن للسلطات المختصﺔ التﺣقق من اﻻلتزام النظافﺔ والتزام ﺑها.
) 4أ( على أصﺣاب صالونات الﺣﻼقﺔ والعاملين هناك وفي صالونات رعايﺔ وتجميل اﻷقدام
وفي مدارس تعليم قيادة السيارات وفي مدارس الموسيقا والترﺑويون الموسيقيون الذين
يدرسون إفراديا أن يقوموا أسﺑوعيا ﺑفﺣص أنفسهم على العدوى ﺑفيروس كورونا .يجب على
المنشآت والمعامل والعروض المذكورة في الجملﺔ  1إنشاء مخطط للنظافﺔ على أن يتضمن
هذا المخطط الفﺣص اﻷسﺑوعي للعدوى ﺑالكورونا .يلتزم الﺣﻼقون ﺑتنظيم إضافي للمواعيد
الذي يمنع تشكل تجمع الزﺑاﺋن هناك عن طريق إعطاء المواعيد في أوقات مختلفﺔ.
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) (5يتم في مراكز التجمع أو اﻹقامﺔ الجماعيﺔ لﻼجﺋين ولﻸشخاص العاملين هناك التنسيق وإيجاد
قواعد خاصﺔ تتناسب مع الموقع وذلك ﺑين المؤسسﺔ المسؤولﺔ عن اﻹيواء هناك ومع
السلطات المسؤولﺔ.
) (6يجب لتتﺑع العدوى تسجيل الﺑيانات الشخصيﺔ للزوار من قﺑل المنظمين ومشغلي المنشآت
والعروض والشركات التي لم ت ُمنع في المادة  4الفقرة  .1وتستثنى المعلومات السريﺔ من
التسجيل ﺣسب المادة  53من قانون اﻹجراءات اﻷساسيﺔ وتستثنى مﺣﻼت الجملﺔ والمفرق
والمﺣﻼت التجاريﺔ وأكشاك الﺑيع ﺑاﻹضافﺔ إلى مﺣﻼت توصيل وتجميع الوجﺑات الجاهزة
والمشروﺑات .هذا ويجب تدوين المعلومات الشخصيﺔ التاليﺔ لكل زاﺋر :اﻻسم ورقم الهاتف أو
اﻹيميل والرمز الﺑريدي والوقت الذي كان متواجد فيه هناك .ويجب 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 من المؤسسﺔ ويتم استعمالها فقط ﺑغرض تتﺑع ﺣاﻻت 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
تﺣديد العمل اليومي في المدارس وفي منشآت العنايﺔ ﺑاﻷطفال
) (1ت ُغلق المدارس ووﺣدات سكن التﻼميذ أي المدارس الداخليﺔ مع استثناء وﺣدة جامعﺔ ﺑالوكا للرقص
في درسدن وتغلق منشآت رياض وعنايﺔ اﻷطفال مع استثناء منشآت طوارئ العنايﺔ تﺣت الشروط
المذكورة في الفقرات  2و 4ومع استثناء الﺣضور المدرسي لتﻼميذ ولصفوف المراﺣل النهاﺋيﺔ
ﺑشرط تﺣقيق الشروط المذكورة في المادة  .5ﻻ يشمل اﻹغﻼق دخول الموظفون ﺑغرض العمل أو
أشخاص أخر إذا كان هناك ضرورة ومن أجل أخذ اﻹجراءات الﻼزمﺔ لما ﺑعد اﻹغﻼق .ويسمح
اﻻلتزام ﺑتخصيص أوقات للدراسﺔ والتعليم من المنزل ﺣسب القانون المدرسي .كما ويسمح ﺑإﺑقاء
التدريس قاﺋم في المدارس التاﺑعﺔ للمستشفيات أو المستوصفات إذا تم اﻻتفاق على ذلك مع إدارة
المستشفى.
) (2يجري العمل ﺑشكل طﺑيعي في منشآت رعايﺔ اﻷطفال .يتم العمل في منشآت رياض اﻷطفال ومدارس
التعليم اﻷساسي ﺑشكل مﺣدود ﺣيث إنه يجب الفصل ﺑين المجموعات والفصول ويجب أن يكون هناك
تشكيل مجموعات ثاﺑتﺔ غير قاﺑلﺔ للتغيير .وتقوم أعلى سلطﺔ مدرسيﺔ ﺑإعطاء النصاﺋح لتﺣديد
وتقنين العمل هناك.
) (3يُسمح ﺑالدوام والﺣضور في المدارس لتﻼميذ الصفوف والسنوات النهاﺋيﺔ وكما يلي
 .1مدارس أصﺣاب اﻻﺣتياجات الخاصﺔ ) (Förderschuleالتي يدرس منهاج المدارس اﻹعداديﺔ
)(Oberschule
 .2مدارس أصﺣاب اﻻﺣتياجات الخاصﺔ ) (Förderschuleالتي يكون تركيز منهجها الدراسي على
التعليم من  22شﺑاط/فﺑراير .2021
 .3المدارس اﻹعداديﺔ )(Oberschulen
 .4المدارس الثانويﺔ العامﺔ ) (Gymnasiumلطﻼب الصف الﺣادي عشر وطﻼب الصف الثاني عشر.
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.5

.6
.7
.8
.9

المدارس المهنيﺔ ) (Berufsschulenﺑما فيها الصفوف ما قﺑل النهاﺋيﺔ وذلك لطﻼب العام الدراسي
 2021/2020الذين سيشاركون ﺑالقسم اﻷول لﻼمتﺣان النهاﺋي .ولطﻼب المرﺣلﺔ النهاﺋيﺔ في سنﺔ
التدريب المهني اﻷساسي ) (Berufsgrundbildungsjahrوفي السنﺔ التﺣضيريﺔ المهنيﺔ لكن
اﺑتدا ًء من  22شﺑاط/فﺑراير 2021
المدارس المهنيﺔ التخصصيﺔ )(Berufsfachschulen
المدارس المهنيﺔ )(Fachschulen
المدارس اﻹعداديﺔ التخصصيﺔ )(Fachoberschule
المدارس الثانويﺔ العامﺔ ) (Gymnasiumلطﻼب الصف الﺣادي عشر وطﻼب الصف الثاني عشر.

 .10المدارس اﻹعداديﺔ المساﺋيﺔ )(Abendoberschule
 ، .11طﻼب الصف الﺣادي عشر والثاني عشر في الثانويﺔ العامﺔ المساﺋيﺔ
)(Abendgymnasium
 .12طﻼب الصف الﺣادي عشر والثاني عشر في المدارس التجهيزيﺔ للجامعات
).(Kollegs
ومن ﺣيث المﺑدأ فقط للمواد والمناهج المخصص لها امتﺣانات نهاﺋيﺔ .خﻼفا للمادة  2فقرة  3يجب المﺣافظﺔ على
مسافﺔ ﻻ تقل عن  1,5متر في ﺑناء المدرسﺔ وفي الفعاليات المدرسيﺔ ويُطﺑق هذا على كل المجودون هناك .خﻼفا ً لما
ذكر في المقطع  1جملﺔ  1يسمح فتح أماكن المﺑيت للمدارس الداخليﺔ لكي يتمكن الطﻼب من الدوام الوجاهي.
) (4ﺑإمكان التﻼميذ أو أولياء أمورهم التقدم ﺑاعتذار خطي ﻹعفاﺋهم من الﺣضور الوجاهي ﺑالمدرسﺔ.
وتنتهي مدة اﻹعفاء ﺑانتهاء مدة هذا القرار.
) (5إذا ارتفع عدد اﻹصاﺑات ) (Inzidenzwertعن  100إصاﺑﺔ جديدة وذلك على كل 100000
نسمﺔ في خﻼل سﺑعﺔ أيام في منطقﺔ أو قريﺔ معينﺔ ولمدة خمس أيام متواصلﺔ في مقاطعﺔ ساكسونيا
المستقلﺔ فيجب إنهاء الﺣضور الوجاهي في المدارس ومنشآت العنايﺔ الطارﺋﺔ في هذه المنطقﺔ أو
القريﺔ ﺣسب المقطع , .2وأن يكون إيقاف الﺣضور الوجاهي اعتﺑاراً من اﻷسﺑوع الذي يلي اﻷسﺑوع
الذي ارتفعت فيه عدد اﻹصاﺑات وأن يكون هذا اﺑتدا ًء من  08آذار/مارس  2021ﺑما يخص الوقت
اعتﺑاراً من  1آذار/مارس  .2021في هذه الﺣالﺔ ﻻ يطﺑق المقطع  6من ﺑما يخص الرعايﺔ الطارﺋﺔ
لﻸطفال ،وإنما تطﺑق المادة 5أ المقطع  2إلى  4للقرارات الصادرة عن الوزارة في  14شﺑاط/فﺑراير
 2021أصوﻻً .إذا قل عدد اﻹصاﺑات ) (Inzidenzwertعن  100إصاﺑﺔ جديدة وذلك على كل
 100000نسمﺔ في خﻼل سﺑعﺔ أيام في منطقﺔ أو قريﺔ معينﺔ ولمدة خمس أيام متواصلﺔ في
مقاطعﺔ ساكسونيا المستقلﺔ فيسمح ﺑالﺣضور الوجاهي في المدارس ﺣسب المقطع الثاني وﻻ يُسمح
ﺑمنشآت العنايﺔ الطارﺋﺔ في هذه المنطقﺔ أو القريﺔ ﺣسب الجملﺔ  .2تعتمد رسميا ً أرقام وأعداد
اﻹصاﺑات اليوميﺔ الصادرة والمعممﺔ من معهد روﺑرت كوخ .يجب عند الوصول إلى الﺣد اﻷدنى أو
الﺣد اﻷعلى من اﻹصاﺑات المذكور في الجملﺔ  1إلى  3تعميمه ونشره من قﺑل أعلى سلطﺔ صﺣيﺔ في
المقاطعﺔ ومن قﺑل السلطات المﺣليﺔ المسؤولﺔ .يجب التنسيق ما ﺑين أعلى سلطﺔ صﺣيﺔ ﺑالمقاطعﺔ
وما ﺑين أعلى سلطﺔ مدرسيﺔ رقاﺑيﺔ للعمل أو لعدم العمل ﺑالقرارات المذكورة ولتعميمها.
) (6يسمح ﺑالقيام ﺑالعنايﺔ الطارﺋﺔ في مدارس التﻼميذ من أصﺣاب اﻻﺣتياجات الخاصﺔ
) (Förderschulenإذا كان ليس هناك ﺣضور وجاهي ﺣسب المقطع  2أو  .3إذا توافرت الشروط
اﻵتيﺔ:
 .1للتﻼميذ الذين يعانون من إعاقات متعددة وإعاقﺔ ﺣادة وفي المدارس اﻻﺑتداﺋيﺔ ﺑشرط عدم
إمكانيﺔ اﻷوصياء القانونيون من رعايﺔ هؤﻻء التﻼميذ.
 .2إذا كان هناك مخاطر مﺣتملﺔ على طف ٍل معين فمن الممكن أن يفرض مؤسسﺔ رعايﺔ
الشﺑاب ) (Jugendamtالﺣاجﺔ إلى رعايﺔ طارﺋﺔ لهذا الطفل.
) (7ﺑإمكان أعلى سلطﺔ صﺣيﺔ ﺑالتنسيق مع أعلى سلطﺔ مدرسيﺔ على نطاق المقاطعﺔ إذا تم إصاﺑﺔ أكثر
من شخص من المشاركين ﺣسب الفقرة  5أي من التﻼميذ أو من الجهاز التعليمي أو من الفرق
العاملﺔ في هذه المنشآت ﺑاﻹصاﺑﺔ ﺑعدوى فيروس كورونا أن تتخذ اﻹجراءات التاليﺔ:
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 .1إلى تقسيم التﻼميذ والطﻼب إلى نصف العدد كﺣد أقصى وذلك لفصل معين أو طﻼب سنﺔ
معينﺔ في المدرسﺔ أو في كامل المدرسﺔ أو اتخاذ إجراءات أخرى ﻻزمﺔ للﺣمايﺔ من
العدوى.
 .2أو إلى إغﻼق جزﺋي أو كلي للمدرسﺔ.
) (8يمنع تواجد اﻷشخاص في منشآت رياض وعنايﺔ اﻷطفال وفي أﺑنيﺔ المدارس إذا
 .1كان مصاب ﺑعدوى الكورنا.
 .2إذا كان يعاني من واﺣد على اﻷقل من اﻷعراض التاليﺔ :الشعور العام ﺑالمرض،
ارتفاع ﺑدرجﺔ ﺣرارة الجسم من  38درجﺔ مﺋويﺔ وما فوق ،إسهال ،إقياء ،خلل
في ﺣاسﺔ الشم ،خلل في ﺣاسﺔ الذوق ،قﺣﺔ وسعال ﺑشكل مستمر أو إذا كان
 .3قد جرى اﺣتكاك في ال  14يوم اﻷخيرة مع شخص قد أصيب ﺑالعدوى ويُستثنى
اﻻﺣتكاك إذا كان هذا ﺑدافع وداعي العمل في المجال الصﺣي أو مجال الرعايﺔ
تﺣت شروط الﺣمايﺔ الﻼزمﺔ في هذا العمل.
يجب عزل أي طفل أو أي تلميذ خﻼل العنايﺔ إذا كان لديه واﺣد من اﻷعراض المذكورة وذلك في غرفﺔ خاصﺔ ويجب
إﺑﻼغ ولي أمره ليﺣضر هو أو وكيل عنه ﻷخذ هذا الطفل أو التلميذ.
) (9يُسمح للطفل أو التلميذ الذي كان يعاني من واﺣد أو أكثر من اﻷعراض المذكورة ﺑالدخول إلى
المنشأة ﺑعد يومين على اﻷقل من آخر ظهور لهذه اﻷعراض عنده.
ﻻ ينطﺑق ما ذكر في المقطع  8جملﺔ  1رقم  2و  ،3جملﺔ  2و  3والمقطع  9على
)(10
اﻷشخاص الذين يتقدمون ﺑتقرير طﺑي مؤرخ ﺑنفس اليوم يثﺑت الفﺣص ونتيجﺔ عدم العدوى ﺑفيروس
كورونا .ﻻ ينطﺑق ما ذكر في المقطع  8جملﺔ  1رقم  2و  ،3جملﺔ  2و  3والمقطع  9على
اﻷشخاص الذين لديهم ﺑطاقﺔ عن ﺣساسيﺔ معينﺔ والذين يتقدمون ﺑتقرير طﺑي أو ما شاﺑه ذلك ﺑما
يثﺑت أنهم يعانون من مرض مزمن أو مرض آخر وﻻ يعانون من العدوى ﺑفيروس الكورونا.
يسمح الغناء المشترك في الهواء الطلق.
)(11
يجب تسجيل اﻻﺣتكاك اليومي
)(12
 .1تسجيل من هم اﻷطفال الذين تم رعايتهم واﻹشراف عليهم
 .2تسجيل من هو المشرف على هؤﻻء اﻷطفال.
 .3تسجيل اﻷشخاص الذين مكثوا أكثر من  15دقيقﺔ في ﺑناء المدرسﺔ مع
استثناء التﻼميذ والقوى العاملﺔ في المدرسﺔ أو في منشأة الرعايﺔ ذلك
ويتم العمل أصوﻻ في المادة  5فقرة  6و.7
إذا كانت هناك نماذج مكتملﺔ وفقًا للملﺣق  3من قانون الﺣمايﺔ من كورونا في ساكسونيا
)(13
في إصدار صالح قﺑل  15شﺑاط/فﺑراير  ،2021في مرافق الرعايﺔ النهاريﺔ والمدارس  ،فيجب
اﻻﺣتفاظ ﺑهذه النماذج ﺣتى  28شﺑاط /فﺑراير  2021ثم إتﻼفها على الفور .إذا كان هناك أي
تأمينات موقعﺔ في المدارس وفقًا للقسم  2.11من اﻷمر العام ﺑشأن تنظيم تشغيل مرافق الرعايﺔ
النهاريﺔ والمدارس و المدارس الداخليﺔ فيما يتعلق ﺑمكافﺣﺔ وﺑاء  SARS-CoV-2التاﺑع لوزارة
وﻻيﺔ ساكسونيا للشؤون اﻻجتماعيﺔ والتماسك اﻻجتماعي ﺑتاريخ  13أغسطس 15- ، 2020
) ، 5422 / 4 (SächsABl. P. 998الذي تم تعديله آخر مرة ﺑموجب المرسوم العام الصادر
في  26كانون الثاني/يناير  ، 2021يجب إتﻼف هذه التأمينات ﺑﺣلول نهايﺔ  22شﺑاط/فﺑراير
 .2021إذا كانت الوثاﺋق متاﺣﺔ في مرافق الرعايﺔ النهاريﺔ لﻸطفال والمدارس وف ًقا لﻸقسام  3.4أو
فورا ﺑعد
 4.4أو  4.5من المرسوم العام المذكور في الجملﺔ  ،2فيجب ﺣذف هذه الوثاﺋق أو إتﻼفها ً
أرﺑعﺔ أساﺑيع من يوم التوثيق.

المادة  5ب
الكمامﺔ الطﺑيﺔ للفم واﻷنف في مراكز الرعايﺔ النهاريﺔ والمدارس
)(1

يتوجب ارتداء كمامﺔ طﺑيﺔ للفم واﻷنف في الﺣاﻻت التاليﺔ:
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 .1أمام مدخل مرافق رعايﺔ اﻷطفال والمدارس والمدارس الداخليﺔ وهذا ﻻ ينطﺑق على اﻷطفال ﺣتى
اكتمال سن السادسﺔ
 .2في المﺑاني وفي أماكن أخرى من دور الﺣضانﺔ وفي مناسﺑاتها ﻻ ينطﺑق هذا على اﻷطفال الذين
تتم رعايتهم في هذه المرافق أو على الموظفين المسؤولين أثناء الرعايﺔ
 .3في المﺑاني المدرسيﺔ ،في المﺑاني اﻷخرى للمدارس ،في المدارس الداخليﺔ وفي الفعاليات المدرسيﺔ ؛ هذا
ﻻ ينطﺑق على التﻼميذ وموظفي المدرسﺔ وموظفي الرعايﺔ ﺑعد المدرسﺔ،

أ( إذا تم الﺣفاظ على الﺣد اﻷدنى للمسافﺔ وهو  1,5متر ،
ب( في المستوى اﻻﺑتداﺋي داخل قاعات الفصول الدراسيﺔ،
ج( في مراكز رعايﺔ ما ﺑعد المدرسﺔ داخل الغرف الجماعيﺔ،
د( في المنطقﺔ الخارجيﺔ للمدارس اﻻﺑتداﺋيﺔ والخاصﺔ وكذلك ساعات ما ﺑعد المدرسﺔ مع الﺣفاظ على الفصول
الثاﺑتﺔ ومجموعات الرعايﺔ الثاﺑتﺔ ﺑعد المدرسﺔ
ه( في التدريس في مدارس ذوي اﻻﺣتياجات الخاصﺔ في المرﺣلﺔ الثانويﺔ ،1
و( في تدريس المستوى الفني أو اﻷشغال للمدارس الخاصﺔ مع التركيز ﺑشكل خاص على التنميﺔ الفكريﺔ ،
ز( في الدروس الشاملﺔ لدعم أولويات السمع واللغﺔ و
ح( لتناول اﻷطعمﺔ والمشروﺑات في مﺑنى المدرسﺔ
وكذلك أيضا ً
 .4إذا تم تﺣديد ذلك من خﻼل مرسوم عام صادر عن وزارة الدولﺔ للشؤون اﻻجتماعيﺔ والتماسك
اﻻجتماعي لتنظيم تشغيل مرافق الرعايﺔ النهاريﺔ والمدارس والمدارس الداخليﺔ فيما يتعلق ﺑمكافﺣﺔ جاﺋﺣﺔ
.SARS-CoV-2
ويعمل ﺑالمادة  3الفقرة  2أصوﻻً.
)(2
من أجل إثﺑات اﻹعفاء من اﻻلتزام وفقًا للفقرة  1يكفي منح ﺣق الﺣصول على مشاهدة شهادة طﺑيﺔ
)(3
تﺣدد الضرر الصﺣي وكذلك اﻷضرار المتوقعﺔ من الوفاء ﺑاﻻلتزام والمقصود ﻹظهار اﻷساس الذي
يستند عليه الطﺑيب أو توصل الطﺑيب إلى هذا اﻻستنتاج .اﻷشخاص الذين  ،خﻼ ًفا لﻼلتزام ﺑموجب
الفقرة  ، 1ﻻ يرتدون كمامﺔ طﺑيﺔ للفم واﻷنف دون استثناء وفقًا للجملﺔ  1أو الفقرة  2ﻻ يُسمح لهم
ﺑالﺑقاء وفقًا للفقرة  1رقم  1ﺑند  ، 1رقم  2ﺑند  1و رقم  3الﺑند .1

)(4

يُسمح لمرافق ومدارس رعايﺔ اﻷطفال ﺑعمل نسخﺔ ورقيﺔ أو رقميﺔ من الشهادة الطﺑيﺔ ،والتي يتم فيها إثﺑات
اﻹعفاء من اﻻلتزام وفقًا للفقرة  1ﺑشكل موثق ،واﻻﺣتفاظ ﺑها .ﻻ يجوز اﻻﺣتفاظ ﺑالشهادة اﻷصل إﻻ ﺑموافقﺔ
فورا
مقدمها .يجب الﺣفاظ على الصورة أو الشهادة من الوصول لمن غير مخول ﺑﺣيازتها وﺣذفها أو إتﻼفها ً
ﺑعد فترة انتهاء صﻼﺣيتها وﺑعد اﻻنتهاء ﺑالعمل ﺑالشهادة ،ولكن في موعد ﻻ يتجاوز نهايﺔ عام .2021

المادة  5ج
خطﺔ النظافﺔ وتداﺑير النظافﺔ في دور رعايﺔ اﻷطفال
والمدارس
) (1يجب أن يكون ل َمرافق رعايﺔ اﻷطفال والمدارس والمدارس الداخليﺔ خطﺔ نظافﺔ ﺣتى لو لم تكن َمرافق
مجتمعيﺔ ﺑالمعنى المقصود في المادة  33من قانون الﺣمايﺔ من العدوى .ﺑالنسﺑﺔ لمنشآت الرعايﺔ النهاريﺔ ،
يجب أن تستند خطﺔ النظافﺔ إلى خطﺔ النظافﺔ العامﺔ وفقًا للمادة  36من قانون الﺣمايﺔ من العدوى لمرافق
رعايﺔ اﻷطفال )دور الﺣضانﺔ  ،ودور رياض اﻷطفال  ،ومراكز الرعايﺔ النهاريﺔ  ،وكذلك مراكز الرعايﺔ
اعتﺑارا من أﺑريل  ، 2007المنشور على اﻹنترنت على
النهاريﺔ المتكاملﺔ(" ،
ً
 ، www.gesunde.sachsen .deفي نسخته الصالﺣﺔ ﺣاليًا  ،وﺑالنسﺑﺔ للمدارس والمدارس الداخليﺔ
في خطﺔ النظافﺔ العامﺔ وفقًا للمادة  36من قانون الﺣمايﺔ من العدوى للمدارس وغيرها من مرافق التدريب
اعتﺑارا من أﺑريل  ، 2007المنشور على اﻹنترنت
التي يشارك فيها اﻷطفال واﻷطفال يتم رعايﺔ الشﺑاب "،
ً
على  ، www.gesunde.sachsen.deﺑصيغته المعدلﺔ من وقت ﻵخر.
) (2الفقرة  1ﻻ تنطﺑق على دور الﺣضانﺔ لﻸطفال.
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) (3يمكن أن تنص خطﺔ النظافﺔ على استثناءات من اﻻلتزام ﺑارتداء كمامﺔ الوجه أو كمامﺔ الوجه الطﺑي إذا كان
هناك سﺑب وجيه.
) (4تصدر مدارس العيادات والمستشفيات خطﺔ النظافﺔ ﺑالتشاور مع إدارة العيادة
) (5يجب تجنب اﻻﺣتكاك الجسدي المﺑاشر.
) (6يجب تنظيف اﻷسطح واﻷشياء والغرف التي يتم استخدامها ﺑانتظام ﺑشكل جيد وكل يوم .يجب تنظيف معدات
الوساﺋط الفنيﺔ جيدًا ﺑعد كل استخدام .يجب تهويﺔ جميع الغرف المستخدمﺔ جيدًا لعدة مرات في اليوم.
ﺑاﻹضافﺔ إلى ذلك ،يجب تهويﺔ الفصول الدراسيﺔ جيدًا مرة واﺣدة على اﻷقل خﻼل الدرس  ،ﺑعد ثﻼثين دقيقﺔ
من ﺑدء الدرس على اﻷكثر.
) (7يجب على أي شخص يدخل إلى دار رعايﺔ نهاريﺔ أو مدرسﺔ أو مدرسﺔ داخليﺔ أن يغسل يديه جيدًا على الفور
أو على اﻷقل أن يطهرها ﺑمادة مطهرة مضادة للفيروسات .يجب على المسؤول عن هذه المرافق أن يضمن
توفر أماكن مناسﺑﺔ لغسل اﻷيدي وتطهيرها .يجب إخطار اﻷشخاص الموجودين في المنشأة ﺑالتقيد ﺑقواعد
النظافﺔ هذه ، .يجب على وجه الخصوص نشر المعلومات واﻹجراءات المناسﺑﺔ في مدخل المنشأة.

المادة 6
القوى العاملﺔ الموسميﺔ
من كان يوظف اﻷشخاص:
ت معين من السنﺔ ولثﻼثﺔ أساﺑيع على اﻷقل ولعمل مؤقت وهؤﻻء العمال يُيضرون
 .1ﺑشك ٍل منتظم أو في وق ٍ
للعمل 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-2وعلى 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 ويجب على رب العمل تعليل الطلب إذا تقدم ﺑه ﻻﺣقا ً وعليه شرح اﻷسﺑاب
ت ساﺑق كما يجب أن يﺣتوي الطلب على اسماء العاملين
ﺑشكل مقنع و اﻷسﺑاب التي منعته من التقدم ﺑالطلب في وق ٍ
ً
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
 .13يُسمح الزيارة لواﺣدة من هذه المنشآت فقط عند مراعاة شروط الفقرة 2
 .1دور الرعايﺔ والمسنين ﺑما فيها منشآت الرعايﺔ لوقت قصير مﺣدد
 .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) 2019والتجمعات السكنيﺔ
وعيادات الرعايﺔ الخارجيﺔ وكذلك التجمعات السكنيﺔ لﻸشخاص الذين لديهم إعاقﺔ وفقًا للمادة 2
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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
 .4منشآت رعايﺔ اﻷطفال والشﺑاب التي يكون فيها اﻹقامﺔ داخليﺔ والتي 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
 .14المنشآت 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 اﻷماكن 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 6
و .7ويجب أن تتناسب مواعيد الزيارات والعنايﺔ مع الواقع المﺣلي للعدوى ويجب أن يتوافق مع
ﺣالﺔ الشخص الصﺣيﺔ ووضعه وﺣريته الشخصيﺔ الخاصﺔ.
 .15ﻻ يجوز منح زوار المنشآت وفقًا للفقرة  ،1اﻷرقام  1إلى  3ﺣق الدخول وكذلك في المنشآت التي
يتم تقديم فيها خدمات اﻻندماج اﻻجتماعي لﻸطفال وللشﺑاب إﻻ ﺑعد إجراء اختﺑار مضاد لفيروس
كورونا ) (SARS-CoV-2وتقديم نتيجﺔ سلﺑيﺔ لهذا الفﺣص .على هذه المنشآت إجراء اختﺑار
مضاد إذا طلب الزوار هذا .ويعادل اﻻختﺑار المضاد اختﺑار  PCRوالذي يجب أﻻ يتجاوز مدته 48
ساعﺔ ويمكن نظام النظافﺔ استثناءات للزيارات ﺑغرض الرعايﺔ والمرافقﺔ خﻼل اﻻﺣتضار.
 .16وفقًا 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 من العدوى ﺑفيروس كورونا SARS-CoV-2
)مرسوم اختﺑار فيروس كورونا( .يتم ترتيب اﻻختﺑارات الدوريﺔ للموظفين والزوار مرتين في
اﻷسﺑوع لغايﺔ  4شﺑاط/فﺑراير  2021ومن ﺑعدها ثﻼث مرات في اﻷسﺑوع .ويُنصح أن يتم الفﺣص
يوميا ً ﺑاﻹضافﺔ إلى ذلك يوصى على وجه السرعﺔ ﺑأن تضمن المنشآت وفقًا للفقرة  ،1رقم  1إلى 3
الﺣق في إجراء اﻻختﺑار وف ًقا لقانون اختﺑار فيروس كورونا للموظفين .الجملﺔ  1و 2ﻻ ت ُطﺑق على
اﻷشخاص الذين لقﺣو ﺑلقاح مضاد لفيروس كورونا .ت ُطﺑق الفقرة  3جملﺔ  1نصف الجملﺔ أصوﻻً
مع استثناء ضيوف منشآت الرعايﺔ اليوميﺔ.
 .17يُمنع 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
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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 4و إذا كان
هناك مخطط للفﺣص .ﺑالنسﺑﺔ 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.
 .18يمكن عقد جلسات اﻻستماع القضاﺋيﺔ في جميع المنشآت وفقًا للمادة  1ويشمل ذلك ﺣق ﺣضور
المستشارين اﻹجراﺋيين واﻷوصياء وكذلك اﻷطراف اﻷخرى المشاركﺔ في اﻹجراءات و ت ُطﺑق الفقرة
 3جملﺔ  1نصف الجملﺔ أصوﻻً
 .19يُسمح 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 لشروط معينﺔ .يمكن منع الدخول في ﺣاﻻت اﻻشتﺑاه
ﺑالعدوى ووفقًا لمتطلﺑات معهد روﺑرت كوخ و ت ُطﺑق الفقرة  3جملﺔ  1نصف الجملﺔ أصوﻻً
 .20يسمح الدخول أيضا ً لكل من
 .1موظفي مؤسسات الرقاﺑﺔ
 .2موظفي مراقﺑﺔ السكنات
 .3موظفي الخدمات الطﺑيﺔ وموظفي التأمين الصﺣي العام والخاص
 .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.
 .6موظفي العمل الطوعي لتأمين الخدمات في منشآت الخدمات الصﺣيﺔ واﻻجتماعيﺔ و ت ُطﺑق الفقرة 3
جملﺔ  1نصف الجملﺔ أصوﻻً
 .21ﺑإمكان وزارة الشؤون اﻻجتماعيﺔ والتكافل اﻻجتماعي إصدار لواﺋح وأنظمﺔ نظافﺔ أخرى ﺑمرسوم
عام ومن الممكن الموافقﺔ على استثناءات في ﺣاﻻت فرديﺔ مقدمﺔ من قﺑل اﻹدارات المﺣليﺔ
مﺑررا ﺑموجب قانون الﺣمايﺔ من العدوى.
المختصﺔ ،ﺑقدر ما يكون ذلك ضروريًا أو
ً

المادة 8
اﻹجراءات المتعلقﺔ ﺑاختصاصات المؤسسات المﺣليﺔ
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) (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 العموم.
) (3إذا ارتفع عدد اﻹصاﺑات في منطقﺔ أو قريﺔ معينﺔ فعلى السلطات المﺣليﺔ المختصﺔ اتخاذ تداﺑير
وإجراءات لمﺣاولﺔ اﺣتواء الجاﺋﺣﺔ

المادة 9
التجمعات
) (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 طﺑيﺔ واقيﺔ للفم واﻷنف .ﺣسب
الفقرة  2من 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  .1ويتم رسميا ً اعتماد اﻷرقام اليوميﺔ الصادرة عن معهد روﺑرت كوخ .يجب على السلطات المﺣليﺔ
تعميم ونشر عدد اﻹصاﺑات والتعميم والنشر عند اتخاذ إجراءات وتداﺑير مغايرة لما ورد في هذه الﻼﺋﺣﺔ.
) (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.
) (5يﺑقى قانون التجمع الساكسوني فيما عدا ذلك غير قاﺑل للمساس.

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
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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
) (1يجب 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
 .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/يونيو
)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 ً للمادة  2الفقرة  1الجملﺔ  1مع أشخاص غير اﻷشخاص المذكورين هناك،
 (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  4الفقرة  1الجملﺔ  1والفقرة  ، 2يفتح أو يشغل أو ينفذ أو يرتاد أو يستخدم مراكز التسوق
ﺑالمفرق أو ﺑالجملﺔ أو المتاجر أو المﺣﻼت أو العروض ﺑدون استثناء ﺑموجب الفقرة  1الﺑند  2أو الفقرة ، 2
 (eخﻼ ًفا للمادة  9فقرة) (1إلى ) ، (3ينظم اجتماعًا غير ثاﺑت أو يشارك فيه عدد أكﺑر من اﻷشخاص مما هو مسموح
ﺑه ﺑموجب المادة  9فقرة  1إلى  ، 3دون استثناء ﺑموجب المادة  9فقر، (4
 .2إهمال أو عن عمد
 (aمن يخالف المادة  2ب والمادة  2ج ويغادر منزله أو مسكنه ﺑدون سﺑب ضروري.
 (bمن يخالف المادة  2د و يتعاطى مشروﺑات كﺣوليﺔ في اﻷماكن العامﺔ.
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 (cمن ﻻ يرتدي كمامﺔ ويغطي فمه وأنفه خﻼفا ً للمادة  3فقرة  1جملﺔ  ,6 2والمادة  9فقرة  1رقم  1وﻻ يرتدي
كمامﺔ ﺑدون يكون لديه استثناء ﺣسب المادة  3الفقرة  1الجملﺔ  2رقم  1و ﺣرف د  ،رقم  2و  ,3جملﺔ  3فقرة  2أو
.3
 (dخﻼ ًفا للمادة  1) 3أ( والمادة  (1) 9رقم  ، 1ﻻ يرتدي كمامﺔ طﺑيﺔ للفم واﻷنف وﻻ يوجد لديه استثناء ﺑموجب
المادة  1) 3أ( اﻷرقام  4أو  5أو  7أو  ، 8القسم  (2) 3أو  3أو القسم  (1) 9الرقم 1
 (eمن يخالف المادة  3الفقرة 1ب وﻻ يرتدي كمامﺔ ف ف ب  2أو ما يعادلها ﺑدون أن يكون لديه استثناء يخوله ﺑعدم
اﻻرتداء ﺣسب المادة  ,الفقرة  2أو .3
 (fمن يسمح ﺑدخول زﺑاﺋن أكثر من عدد الزﺑاﺋن المسموح خﻼفا ً للجملﺔ  1و 2من الفقرة  2من المادة ،5
 (gمن يخالف المادة  5الفقرة  2الجملﺔ  5وﻻ يمنع الدخول عند دخول العدد المسموح ﺑه.
 (hمن يفتح أو يشغل منشآت أو معامل أو يعرض ﺑدون تصميم خطﺔ للنظافﺔ أو ﻻ يلتزم ﺑتنفيذ خطﺔ النظافﺔ خﻼفا ً
للجملﺔ  1من الفقرة  4من المادة ،5
 (iمن يخالف المادة  5الفقرة  4الجملﺔ  3وﻻ يعين ويسمي موظف مختص.
 (jمن ﻻ ينفذ اﻻلتزام ﺑالقيود المفروضﺔ على اﻻﺣتكاك وقواعد مسافﺔ التﺑاعد أو اﻻلتزام ﺑارتداء كمامات الفم و اﻷنف
خﻼفا ً للجملﺔ  4من الفقرة  4من المادة ،5
 (kمن يخالف المادة 5فقرة 4أ وﻻ يُجري فﺣص أسﺑوعي.
 (lمن ﻻ يسجل الﺑيانات الشخصيﺔ خﻼفا ً للفقرة  6من المادة  5وﻻ يوجد لديه استثناء ﺣسب الجملﺔ  1ونصف الجملﺔ
 2من الفقرة  6من المادة ،5
 (mمن 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
 (nمن ﻻ يتوفر عنده تصميم مخطط للزيارة والدخول والخروج للمنشأة/للمؤسسﺔ خﻼفا ً للفقرة  2من المادة  7أو من
يخالف ذلك.
 (oمن يخالف المادة  7فقرة  3جملﺔ  1ويسمح الدخول ﺑدون ﺣق الدخول.
 (pخﻼ ًفا للمادة  7الفقرة  4جملﺔ  1وﻻ يجري العدد المسموح ﺑه من .

المادة 12
الدخول ﺣيز التنفيذ وانتهاء الصﻼﺣيﺔ
) (1يدخل هذا المرسوم ﺣيز التنفيذ في  15شﺑاط/فﺑراير .2021
) (2ينتهي العمل ﺑهذا المرسوم ﺑعد مرور  07آذار/مارس .2021
درسدن في  12شﺑاط/فﺑراير 2021
وزيرة الشؤون اﻻجتماعيﺔ والتراﺑط المجتمعي
ﺑيترا كوﺑينج

