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وزارة ساكسونيا للشؤون االجتماعية والتكافل االجتماعي للحماية  قرارات  الئحة 
 19وكوفيد  2فيروس كورونا بنمطيه سارس كوف ب العدوى من

)SARS-CoV-2  وCOVID-19 (  

 فيروس كورونا)  الخاصة بوالية ساكسونيا للحماية من عدوى التعليمات (

  2021 شباط/فبراير 12بتاريخ 

  3و الفقرة   2من الفقرة   1و الجملة   1مع الفقرة  28من المادة  2و  1و ارتباطاً مع الجمل  32من المادة  1الجملة رقم حسب 
( الئحة القوانين االتحادية، القسم األول، صفحة    2000.07.20أ من قانون الوقاية من العدوى الصادر في  28من المادة 

, ( الئحة  2020.11.18من القانون الصادر في  16رقم   1من خالل الفصل  1ة الجمل 1الفقرة  28), منهم المادة 1045
من القانون الصادر   6رقم  1من خالل المقال  2جملة  1فقرة  28) معدل, المادة 2397القوانين االتحادية، القسم األول، صفحة 

جملة   2, فقرة 1أ فقرة 28جديدة و المادة ) نسخته ال587( الئحة القوانين االتحادية، القسم األول، صفحة    2020.03.27في 
( الئحة القوانين االتحادية، القسم األول، صفحة   2020.11.18من القانون الصادر في  17رقم    1من خالل الفصل  3وفقرة 1

  بهدف والترابط المجتمعي،   االجتماعية المحلية للشؤون السكسونية من قانون الحكومة  7) مضاف و باالرتباط مع المادة 2397
اللقاحات   تكاليف عن   والتعويض،   2019يناير/كانون الثاني  9 في لمعتمدة في قانون الحماية من العدوى ا  تحديد الصالحيات 

  ) التي تم تعديلها83، صفحة القانونية السكسونيةاألخرى واالختصاصات (الئحة القوانين واألوامر  الوقائية اإلجراءات وتكاليف 
)، فإن الوزارة المحلية في  82، صفحة السكسونية  (الئحة القوانين واألوامر القانونية  2020مارس/آذار  13بالقانون الصادر في 

   :ا يلي تصدر م  والترابط المجتمعي االجتماعية للشؤون   ساكسونيا والية 

 

 

 1المادة 

  مبادئ أساسية

لعالقات االجتماعية وحسره على الضروريات مع االحتكاك في ايُطلب من الجميع اختصار  بسبب جائحة كورونا )1(
وينصح تثبيت وتقليل عدد األشخاص والعوائل الذين يتم . يناألشخاص الذين ال ينتمون ألفراد األسرة األساسي

ً  به ان يتم ذلك بحدود ما هو مسموح تغيير هذه األشخاص وعددهم وبهم وعدم  االحتكاك ويتعين حيثما . قانونيا
لتغطية الفم  العدوى. الحرص منإجراءات  والحرص على تنفيذمتر بين األشخاص  1,5ن االلتزام بمسافة أمك

ننصح بارتداء كمامة طبية في األماكن العامة واألماكن التي يتالقى بها الناس والمارة (أي الكمامة  واألنف 
  ,2ب  والكمامات ف ف KN95/N95خالل العمليات الجراحية، أو الكمامة التي تحقق  هاءارتداالتي يتم 
FFP2  ي كل نواحي الحياة بما فيها  االلتزام بهذه القواعد ف  ويجب) بدون صمام للتنفس عادلهاتُ أو أي كمامة

  مكان العمل. 

 إمكانيةولتخفيف احتمال العدوى للذات ولآلخرين يُنصح وبشدة محاولة تخفيف  3باإلضافة للمذكور في المادة  )2(
على اآلباء وأولياء  و بالمواظبة على غسل اليدين باستمرار ومنع التالمس في اليدين واألوجه العدوى. وذلك
أبناءهم وبناتهم للعمل بهذه التعليمات والتوصيات، إذا كان هؤالء باستطاعتهم ذلك. ويجب األمور توجيه 

تهوية األماكن المغلقة باستمرار. ولمالحقة سالسل العدوى يُنصح باستعمال تطبيق اإلنذار من كورونا على  
  ) Corona – Warn App( الهاتف النقال

رات وخاصة الرحالت خارج حدود والية ساكسونيا المستقلة أو  يُنصح بعدم القيام بالرحالت السياحية والزيا  )3(
 خارج حدود ألمانيا. 
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يُنصح وبشدة السفر في وسائل النقل العامة والقطارات فقط عند الضرورة القصوى وتفادي حصول  كما  )4(
 االزدحام في وسائل النقل هذه. 

يترتب على أرباب العمل االلتزام بتنفيذ قرار وزارة الشؤون االجتماعية والعمل االتحادية الصادر في  )5(
الصادر على أساس فيروس كورونا والمتعلق بتوفير  ،   2021.01.22والمعمم اتحاديا في  2021.01.21

شابه ذلك  أو ماكاتب وسائل الحماية خالل العمل والقاضي بالعرض على الموظفين والعاملين في مجال الم
في حال لم يكن هناك  إمكانية العمل المتنقل وتهيئة) Home-Officeفرصة العمل من المنزل (إمكانية 

 . أسباب قاهرة تمنع ذلك

 2المادة 

  قواعد مسافة األمان  االحتكاك، اختصار

 : فقط واألماكن الخاصة كما يليزل افي األماكن العامة وفي المن التالقييُسمح  )1(

 :معالذين لديهم الوصاية عليهم  واألفرادأفراد المنزل الواحد وذلك بمرافقة شريك أو شريكة الحياة  . 1
 شخص واحد فقط من منزل آخر. . 2

في نطاق   المشتركعلى أشكال السكن  والال تنطبق على مراكز تجمع الالجئين أو على السكنات المشتركة  1الجملة 
السكنية لألناس  وحدات ال ووفرق مساعدة الناس من ذو اإلعاقات  4و 2رقم  1فقرة  7التأهيل االجتماعي حسب المادة 

بين العائالت المتجاورة  عناية المتبادلة الغير مأجورة والتي ليست بهدف التجارةال 1تُستثنى من الجملة و المشردين
أيضاً على   هذا ينطبقكما و يتجاوز انتماءهم لمنزلين مختلفين وأال ماعا 14على أن يكون األطفال تحت سن ال 

  بحاجة إلى رعاية. هماألشخاص الذين 

االلتزام بقاعدة  عمتر م 1,5يُطلب ترك مسافة ال تقل عن  5في المنشآت والعروض الُمدرجة تحت المادة  )2(
  ارتداء الكمامة.  

 على  قطبال تُ  1متر والقواعد المذكورة في الفقرة رقم  1,5المسافة التي ال تقل عن الحفاظ على قاعدة  )3(

 رياض األطفالرعاية ومراكز حضانة و  . 1
 المدرسية والفعالياتالمدارس والباحات المدرسية   . 2
 عند إجراءات مساعدة التالميذ في التعليم المنزلي   . 3
قسم مساعدة  - االجتماعيةالمجلد الثامن لقانون الشؤون  من  أ42،  42، 34، 32عروض حسب المادة ال  . 4

، الجزء األول،  االتحادية (الئحة القوانين 2012سبتمبر/أيلول  11في نسختها المعلنة في  -األطفال والشباب 
أكتوبر/تشرين األول   09، من القانون الصادر بتاريخ 5, المقطع  3)، المعدل بموجب الفصل  2022صفحة 
 ).2075، الجزء األول، صفحة االتحادية القوانين (الئحة 2020

والفرق التعليمية  التدريب المهني والدورات التعليمية والمنشآت األكاديمية والمدرسيةومنشآت على أماكن  و . 5
 هناك.

وزارة ساكسونيا للشؤون االجتماعية والتكافل االجتماعي ومن خالل الئحتها للحماية من فيروس كورونا   تُقرر
تحديد المسافة الدنيا ووسائل الوقاية في تنظيم العمل في المؤسسات و في   19و كوفيد  2بنمطيه سارس كوف 

 رياض األطفال والمدارس ووحدات سكن التالميذ.  

التي تتم بين أعضاء الحكومة وممثلي   و االجتماعات على اللقاءات 1ُمدرجة في المقطع ال تنطبق التعليمات ال )4(
المؤسسات والدوائر والمحاكم والنيابة العامة أو أي   مواعيد إلى القدوموكذلك المشاركة و المحلية  اتاإلدار

  الصحية الالزمة دماتلتأمين الخجهة أو مؤسسة من المؤسسات العامة خالل قيامها بواجبها الوظيفي العام 
اللجان المنبثقة عنها و أطرها ومهرجانات الترشيح ومواطن واللقاءات التي تُعقد في المجالس المحلية لل
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واالجتماعات الضرورية لمجالس الشركات الخاصة والعامة و الشركات  ألحزاب والمنتديات االنتخابيةل
  جزئية و اجتماعات المعامل وفعاليات شركاء التفاوضوالجمعيات ذات القانونية الكاملة وذات القانونية ال

وكذلك   لتحديد التعريف الوظيفي. تتم المشاركة في الجلسات العامة وفي المواعيد حسب اللوائح السائدة.
اإلجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة مرض طاعون الخنازير اإلفريقي بما فيه صيد الخنازير البرية. و تأمين  

  جتماعات والمواعيد العامة حسب القوانين واللوائح المنصوصة. المشاركة باال

 أ  2المادة 

  والجنائز   الكنائس واألديان األخرى، األعراس

على اللقاءات بغرض العبادة التي تتم في الكنائس وفي  1الفقرة  2ال تنطبق التعليمات الُمدرجة في المادة  )1(
وأبنية ودور العبادة بغرض مزاولة الطقوس الدينية والزواج والجنائز مع أعضاء العائلة   لذلك أماكن خاصة

الحفاظ على  المقربين. يجب أال يتجاوز عدد المشاركين في الجنائز واألعراس العشر أشخاص مع ُمراعاة 
  متر.  1,5مسافة ال تقل عن ال 

المسؤولية.   تحمل الدينية والعبادات تحت طائلةتتعهد الكنائس ودور العبادة بوضع قواعد لممارسة الطقوس  )2(
يجب االلتزام عند التجمع في الكنائس ودور العبادة للقيام بالطقوس الدينية بمخططات النظافة التي تتالءم مع  

زمن الطقس   اختصار عدد المشاركين أو خفضعن طريق عند اللزوم وضع العدوى القائم. ويتم تطبيق هذا 
  إلغاءاإلنترنت و وتوفير عروض تعويضية عن طريق ةدينيال تبتهاالاالوغناء الاالستغناء عن ب والتعهدالديني 

 .نفسه العروض في المكان

 ب  2المادة 

  تقليل التجوال 

  سبب ضروري  أن يكون هناك بدون أو المسكن يُمنع مغادرة المنزل )1(

  وفيما يلي األسباب الضرورية: 

  األمالك على على األطفال أو الحياة أوعلى أو  الجسددرء حدوث خطر على  . 1

المنشآت الصحية واالجتماعية أو  عمللضمان استمرار والعمل الطوعي  العملالمغادرة إلى العمل بما فيه  . 2
 واإلشراف على األشخاص. العمل في مجال العناية

في نطاق التدريب المهني والدراسي  إلى والعياداتو باألطفالرياض العناية إلى الذهاب إلى المدرسة أو  . 3
الفقرة   71حسب المادة  جزئية اإلقامةفيها التي تكون  المنشآتوإلى  والدورات التكميلية واإلضافية التعليمية

والذي ُعدل أخيراً  1994.05.26من القانون الصادر في  1الفصل ( عشرمن القانون االجتماعي الحادي  2
. تأهيل وعالج األناس الذين لديهم إعاقةكون لي ذيوال 2020.12.22من قانون  3طريق الفصل عن 

 .  والدورات الُمقامة لمكافحة الجائحة

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

 تعليمية للرعاية. زيارة المنشآت التي يتم فيها القيام بدورات  . 5

 وأماكن العبادة األخرى.زيارة الكنائس  . 6
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     4فقرة  4والمادة  3و 2جملة  1الفقرة  4الخروج لتأمين الحاجات األساسية اليومية وذلك حسب المادة  . 7
كم من مكان اإلقامة أو السكن أو من مكان العمل   15عن  دال تزيلتأمين الخدمات األخرى في مسافة  وكذلك

 .أو للذهاب للمنشأة المحاذية

 اإليصال الضرورية بما فيها تسليم الرسائل والطرود البريدية. خدمات القيام في أعمال . 8

نقل  وسفراتعملها  نقاذ التقني إلى مكان خدمتها أوسفرات قوى اإلطفاء واإلسعاف والنجدة وفرق اإل . 9
 ى.المرض

إلى المساعدة الطبية البيطرية والدعم  والحاجةعند الحاجة إلى العناية الطبية أو العناية النفسية االجتماعية  .10
كانون   23من الكتاب التاسع لقانون الضمان االجتماعي الصادر في  46التربوي الخاص وفقًا للمادة 

 3)، آخر تعديل بموجب الفصل 3234فحة (الئحة القوانين االتحادية، القسم األول، ص 2016األول/ديسمبر 
(الئحة القوانين االتحادية، القسم األول، صفحة  2020أكتوبر/ تشرين األول  09من قانون  6الفصل 
كانت في  إذا ). وزيارة العاملين في مجال الرعاية والمجال الطبي إذا كانت هذه الزيارة ضرورية أو2075

 .إطار العناية الروحية

األزواج وشركاء الحياة باإلضافة إلى شركاء السكنات االجتماعية المشتركة واألشخاص أصحاب زيارة  .11
الحاجة للمساعدات والمرضى أو األشخاص ذوي اإلعاقة وممارسة حقوق الحضانة في المجال الخاص  

 1، الفقرة 7وكذلك الزيارات بما يتوافق مع المادة 

الوالية والهيئات التمثيلية البلدية وكذلك الذهاب إلى مواعيد السلطات أو  المشاركة في اجتماعات حكومة   .12
العدل واإلشراف   وكتَّابأو النيابات العامة أو المؤسسات العامة األخرى بما فيها المحامين  اتالمحاكم

مداد بالرعاية وأيًضا اجتماعات المجالس البلدية ولجانها وأجهزتها والتدابير التي تخدم اإلوالعناية القانونية 
. يجب ضمان المشاركة في االجتماعات والمواعيد العامة وفقًا لألنظمة  أو لحماية األطفال للسكان الصحية

 المعمول بها.  

المشاركة في اجتماعات اللجان الالزمة للكيانات القانونية بموجب القانون الخاص والعام وكذلك الشركات  .13
قانونية، واجتماعات العمل والفعاليات الخاصة بشركاء المفاوضات   والكيانات القانونية أو الكيانات شبه

 الجماعية، واجتماعات مجالس الجامعات، وفعاليات ترشيح األحزاب والجمعيات االنتخابية.

  ومكتب خر إلى مواعيد التي ال يمكن تأجيلها لدى مكاتب مستشاري الضرائبآ منزلالذهاب مع شخص من  .14
 تب دفن الموتى.  مكإلى االقتصادي و الفاحص

 .1من الفقرة  2االجتماعات والزيارات وفقًا للمادة   .15

 القصَّر.  مرافقة مرافقة األشخاص المحتاجين إلى الدعم و .16

  1أ الفقرة 2المشاركة في حفالت الزواج حسب المادة  .17

  1أ الفقرة 2مرافقة الجنازات والمحتضرين في أقرب دائرة عائلية حسب المادة  .18

كيلومتًرا من محل السكن باإلضافة إلى زيارة الحديقة أو  15ممارسة الرياضة في الهواء الطلق في نطاق  .19
 أ.  1و 1، الفقرة 2الممتلكات الخاصة أو المؤجرة وفقًا للمادة 

 تأجيلها من أجل رعاية الحيوانات. نال يمكاإلجراءات الضرورية التي  .20

 بعين االعتبار. 9المشاركة في التجمعات مع أخذ المادة  .21

المنشآت والعروض التي لم يتم منعها عن العمل في هذه الالئحة أو في لوائح اإلدارات المحلية  استخدام .22
 . المذكورة سابقاً. 18. وحتى 1المختصة والتي لم يتم ذكرها في أي من النقاط 
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  100000إصابة جديدة على كل  100) عن  Inzidenzwertا قلَّ عدد اإلصابات ( إذ )2(
في مقاطعة  في منطقة أو قرية معينة  نسمة في خالل سبعة أيام ولمدة خمس أيام متواصلة 

 ي ما يل  فبإمكان السلطات في هذه المنطقة  ساكسونيا المستقلة
كيلو متر لتأمين الحاجيات   15إطار ال التحرك في  حسر رفع  7رقم   1خالفاً لما ذكر في الفقرة   )أ

 . األساسية
السماح بالرياضة والحركة في الهواء الطلق بدون أهداف سياحية وتحت االلتزام بقواعد    )ب

كيلو   15المناطق والمدن التي تبعد أكثر من زيارة وعدم االحتكاك المباشر ورفع منع   النظافة
 متر. 

اإلصابات اليومية الصادرة والمعممة من معهد روبرت كوخ. يجب عند الوصول   أعدادعتمد رسمياً تُ 
من أعلى سلطة صحية في    هتعميم ونشريجب  1في الجملة   إلى الحد األدنى من اإلصابات المذكور

فيجب سحب    1المقاطعة والسلطات المحلية المسؤولة. إذا لم تعد تتوافر الشروط حسب الجملة 
 مجدداً.   3اإلجراءات التخفيفية ويتم تطبيق الجملة 

 

  ج  2المادة 

  حظر التجوال 

بين الساعة العاشرة مساًء والساعة السادسة صباحاً من اليوم الذي   ) يسود في مقاطعة ساكسونيا المستقلة ما1(
  المنزل إال في واحد من الحاالت التالية: يُمنع مغادرة كما يليه توسيع تقليل وحصر التجوال إلى حظر للتجوال و

  األمالكعن وأ وعن األطفالأ الحياةعن وأالجسد . لدرء الخطر عن 1

  . صيد الخنازير البرية لدرء العدوى من مرض طاعون الخنازير اإلفريقي. 2

  والطريق الضروري لذلك.  سياسي محليوظيفي والقيام بعمل  ي . القيام بعمل مهني أو مدرس3

ولممارسة الوظيفة في العمل السياسي المحلي باإلضافة إلى الطريق  المهنة أو لممارسة الواجب المدرسي. لممارسة 4
  بما فيها النقل المدرسي.  أ 5الرعاية الطارئة حسب المادة  إلتمامالالزم 

  والتجارة عن طريق اإليصال البريدي. القيام في أعمال اإليصال الضرورية بما فيها تسليم الرسائل . 5

  نقل المرضى..سفرات عملها و نقاذ التقني إلى مكان خدمتها أو. سفرات قوى اإلطفاء واإلسعاف والنجدة وفرق اإل6

. عند الحاجة إلى العناية الطبية أو العناية النفسية االجتماعية والحاجة إلى المساعدة الطبية البيطرية وزيارة العاملين  7
  كانت في إطار العناية الروحية.إذا في مجال الرعاية والمجال الطبي إذا كانت هذه الزيارة ضرورية أو 

ر الدعممرافقة األشخاص المحتاجين إلى . 8   . والقصَّ

  . مرافقة أحد المحتضرين على أن يكون من الدائرة العائلية القريبة9

  يمكن تأجيلها من أجل رعاية الحيوانات.  . اإلجراءات الضرورية التي ال10

) إذا قلَّ SARS-CoV-2) بإمكان السلطات المحلية رفع حظر التجول المقرر لمكافحة العدوى في جائحة كورونا (2(
نسمة في خالل سبعة أيام   100000إصابة جديدة أو أقل وذلك على كل  100) عن Inzidenzwertاإلصابات (عدد 

لمكافحة العدوى في  ضرورياً  حظر التجولألنه يعتبر أن لن يكون  في منطقة أو قرية معينة ولمدة خمس أيام متواصلة
إصابة جديدة وذلك على كل   100) عن Inzidenzwert) إذا قلَّ عدد اإلصابات (SARS-CoV-2جائحة كورونا (
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يجب عند الوصول إلى   كما. نسمة في خالل سبعة أيام في منطقة أو قرية معينة ولمدة خمس أيام متواصلة 100000
تعميمه ونشره من أعلى سلطة صحية في المقاطعة والسلطات   1اإلصابات المذكور في الجملة عدد الحد األدنى من 
فيجب العودة بااللتزام بحظر التجوال وسحب اإلجراءات   1إذا لم تعد تتوافر الشروط حسب الجملة ولة. المحلية المسؤو

 مجدداً.   3التخفيفية ويتم تطبيق الجملة 

  د  2المادة 

  منع المشروبات الكحولية 

بشكل عام في و وتمنع داخل المدن واألماكن التي يرتادها العموم المشروبات الكحولية في األماكن العامة تعاطييمنع 
. ويتم إصدار قوائم من السلطات المحلية باألماكن التي  خارج المنزلفي الخالء األماكن الضيقة التي يتالقى فيها العموم 

  يتم فيها المنع. 

 3المادة  

  وحماية الفم واألنف  تغطية الفم واألنف

 .أماكن تجمع وتالقي األشخاصفي  بارتداء كمامة وااللتزاميجب االلتزام بتغطية الفم واألنف  )1(
  وخاصة: 

 بشكل مستمر  العموم التي يرتادهافي األماكن العامة   . 1

(األماكن المتداولة المشتركة، المطاعم هناك حتى الوصول إلى   واإليواء قاماتفي منشآت اإل  )أ
 طاولة األكل) والمؤسسات العامة. 

 في البنوك وصناديق التوفير وشركات التأمين.   )ب
أمام وداخل المطاعم ومحال األكل السريع وأماكن تقديم القهوة وعند إيصال أو إحضار األطعمة   )ت

 . لالصطحابأو عند شراء األطعمة والمشروبات القابلة 
في منشآت التعليم والتدريب المهني التي تهدف إلى التعليم المدرسي والمهني واألكاديمي وفي   )ث

 باحات هذه المنشآت باستثناء قاعات الحصة التعليمية في مدارس الموسيقا والرقص. 
  1998.06.29حسب قانون التكميل التعليمي الصادر في في منشآت التعليم والتدريب المهني   )ج

 . 2012.01.27بتاريخ  33ي عدل بالفصل والذ

 اماكن المخصصة للعلب والرياضة (باستثناء األطفال الذين لم يبلغواألفي أماكن المارة والمشاة وفي  . 2
في األسواق الدورية التي تعقد اسبوعياً والبسطات الخارجية وهذا يُطبق من الساعة وسن العاشرة) 

 .  24صباحاً حتى الساعة  6

مع استثناء األشخاص الذين أعطيوا الحق بإلقاء الكلمات   4فقرة  2في التجمعات حسب المادة  . 3
واستثناء األشخاص الذين يتحركون بوسائل النقل هناك بدون البقاء واستثناء  هناكوالخطابات 

  الفعاليات الرياضية.

  أ) يجب االلتزام بارتداء كمامة طبية في الحاالت التالية:  1(

عند استخدام وسائل النقل العامة بما فيها  وومحطات القطارات  وسائل النقل العامة في محطات . 1
وسائل مثل سيارات النقل العام والتكاسي وباصات السفر ووسائل النقل التي تتحرك بشكل مستمر 

ما بين مكان السكن ومنشآت إشغال األشخاص ذوي النقل  ووسائلنقل التالميذ إلى المدارس 
موظفين و شخاص الذين هم بحاجة إلى رعاية أو عند نقل المرضى إلى أماكن عالجهماإلعاقات واأل

  التفتيش وموظفي تقديم الخدمات.
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ومحالت المبيع بالجملة وفي  قالمحال التجارية للمبيع بالمفر مداخلأمام للزبائن وللمرافقين لهم  . 2
 السيارات.وركن والمباني المخصصة لمواقف  مواقف السيارات الخاصة لهذه المحالت

  للزبائن ولمرافقيهم في أماكن االلتقاء والتحرك في المحال التجارية.  . 3

لقانون الوقاية من العدوى ولموظفي  1الجملة  3, الفقرة  23الصحية حسب المادة  المنشآتفي  . 4
ستثنى المرضى ستثنى غرف العالج ويُ الرعاية خالل قيامهم بوظيفتهم بالعيادات الخارجية وتُ 

المشافي عند جلوسهم على طاوالت تناول الطعام والشراب وعند وجودهم في  نُزالء ن يالداخلي
 غرفهم. 

وأبنية ودور العبادة بغرض  لذلك اللقاءات بغرض العبادة التي تتم في الكنائس وفي أماكن خاصة . 5
األشخاص الذين  مع استثناءمع أعضاء العائلة المقربين  زاتمزاولة الطقوس الدينية والزواج والجنا

 يلقون الخطب والكلمات وطقوس أكل األطعمة والمشروبات.

 عند الحالقين وصالونات رعاية األقدام للزبائن ولمقدمي الخدمات هناك. . 6

في المركبات التي يلتقي فيها أشخاص من منازل مختلفة كذلك األشخاص الذين يستقلون المركبة   . 7
 سوياً بقصد العمل والسفرات المشتركة.

  رفين ولمقدمي الخدمات في أماكن تقديم الخدمات إذا كان هناك أشخاص أخر.للح . 8

على   KN95/N95ككمامة  تعادلهاأو كمامة   ) FFP2( 2ب) يجب االلتزام بارتداء كمامة ف ف ب   1(
  في الحاالت التالية: أال ان تكون مع صمام للتنفس 

 موظفين وعاملين الرعاية الصحية خالل قيامهم بوظيفتهم.  . 1

من النسخة الثانية البديلة  2قم ر 2فقره  71عند زيارة منشآت الرعاية المندرجة تحت المادة  . 2
 لقانون المساعدات االجتماعية الحادي عشر. 

األماكن المسموح بها االحتكاك  وفي 6فقرة  7في جلسات االستماع القضائية المنعقدة حسب المادة  . 3
 . 8فقرة  7والسماح بالدخول حسب المادة  7فقرة  7حسب المادة 

 . لقانون الوقاية من العدوى 2رقم  1الفقرة  36حسب المادة  األماكن وفيفي المنشآت  . 4

، كمامات ذات  ج) يلتزم الموظفون والعاملون في المعامل وأماكن العمل بارتداء الكمامة الطبية 1(
تماشياً مع مرسوم الئحة حماية العاملين  تعادلها ) أو أي كمامة FFP2 Maske( 2لنوعية ف ف ب  ا

الصادر عن وزارة  ) SARS-CoV-2- Arbeitsschutzverordnungمن فيروس كورونا ( 
. الجملة  2021.01.22والمنشور بالتعميم في  2021.01.21العمل والشؤون االجتماعية االتحادية في 

  ال تنطبق على العاملين في المدارس ومنشآت العناية باألطفال.  1

عن ارتداء الكمامة إذا   ايتخلوسبب صحي أن لديهم ) بإمكان األشخاص الذين يعانون من إعاقة أو 2(
 كان حال وفي التكلمترة خالل ف كان ليس باستطاعتهم صحياً ارتداءها ويسمح بعدم ارتداء الكمامة 

مع األشخاص الذين يعانون من إعاقة في السمع أو النطق والذين يعتمدون على  والتكلم االحتكاك
 . قراءة الشفاه للتواصل

األطفال حتى إتمامهم سن السادسة من   ب) 1تى الفقرة (ح )1(الفقرة  ب االلتزام) يُستثنى من 3(
) أو كمامة تعادلها   FFP2( 2كمامة ف ف ب  بارتداء إذا كان هذا المرسوم يُلزم األشخاص. العمر

السادسة والخمسة عشرة  نعلى األطفال الذين أعمارهم ما بي هذا فيطبق KN95/N95  ككمامة 
وال   2جملة  1وال يتحقق ما ورد في الفقرة ارتداء كمامة طبية لتغطية الفم واألنف. واجب وعاما 

على الموظفين العاملين إذا كانت قد اتخذت في أماكن العمل   أ1فقرة   6 ورقم 1 رقم 1 تنطبق الفقرة
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وسائل وقائية كافية أو لم إن لم يكن هناك احتكاك مباشر مع الزبائن. كما يجب لبرهان اإلعفاء من 
ال يُسمح ألسباب قانون الوقاية من  و ذلك  يثبتإبراز تقرير طبي في ج  1حتة  1الفقرة  منااللتزام 

من منع التواجد. يُمنع األشخاص الذين يخالفون الواجب  ج1حتى  1الفقرة العدوى التواجد حسب 
يُمنع   2أو فقرة  4إلى   2وبدون أن يكون لديهم استثناء حسب الجملة ج 1 إلى 1المذكور في الفقرة 
  1أ رقم 1وسائل النقل العام بما فيها التكاسي وباصات الرحالت حسب الفقرة هؤالء من استعمال 

  . 5و جملة  3حتى  1رقم  2جملة  1اإلقامة تماشياً مع الفقرة ويُمنعون من 

  

  4المادة 

  إغالق المنشآت وإنهاء العروض 

مع استثناء  والمتاجر التي يقصدها الزبائن المفرق بالجملة أو بلبيع ليُمنع فتح المحالت والمراكز التجارية 
اإلنترنت والتي يتم إرسالها بالبريد أو بوسائل اإليصال عن طريق الطلبات التي تتم عن طريق الهاتف أو 

الخاصة بذلك. ويُسمح فقط للمحال التجارية المتخصصة ببيع وتأمين لوازم الحياة األساسية اليومية وهي  
، محاالت بيع روباتل بيع المشمحاالت بيع المواد الغذائية و محاالت بيع لوازم وعلف الحيوانات، محا

محالت تصنيع وومحاالت العطارة ومحالت بيع اللوازم الطبية  والصيدلياتالسفاري (عالماشي) والتوصيل  
نوك بوتصليح األحذية الطبية، مكاتب دفن الموتى، محالت النظارات الطبية و محالت اللوازم السمعية، ال

 الجرائدو محالت التنظيف و محالت غسيل المالبس ومحالت بيع  البريدوصناديق التوفير الشعبية و مراكز 
محاالت تصليح السيارات والدراجات الهوائية و الخاصة لرمي القمامة األماكن و محطات الوقودووالمجالت 

ومنتجات الحدائق الُمنتجة ذاتيا والمنتجات  محالت زرع وبيع األشجارو ومحالت بيع القطع الالزمة لذلك 
يُسمح لمحالت الحالقة وصالونات العناية باألقدام محاالت بيع لوازم الحدائق و الزهور. واتية لألشجار الذ

   5حسب المادة نظام النظافة بتحت شرط االلتزام  2021آذار/مارس   1بالفتح من تاريخ 

 ) تغلق المنشآت وتُمنع العروض اآلتي ذكرها 2(

 التعليمية وتستثنىمنشآت التدريب والدورات  . 1

 مراكز والدورات التي تهدف إلى مكافحة الجائحةال  )أ
دورات المراحل والصفوف النهائية في مجال الدورات  2021تُفتح واعتباراً من ا آذار/مارس    )ب

والتي تكون تحت  للقانون المدرسي عالتكميلية أو اإلضافية التعليمية في المؤسسات التي ال تخض
   2022أو  2021فحصها في عام لرعاية الدولة أو نيابة عن الدولة والتي تم التخطيط 

وإلجراء االمتحانات في المدارس والمعاهد المهنية واألكاديميات والجامعات وللتجهيز المباشر   )ت
بما   التي يتعثر تأجيلها إلى ما بعد وذلك حسب قانون ساكسونيا للجامعاتوالمقصود هو االمتحانات 

 فيها دورات تعليم الفرق التعليمية. 
 يمكن تأجيلها.  الدورات المهنية التعليمية التكميلية التي ال  )ث

 دورات االندماج  . 2

والمنشآت التي تقدم عروض مشابهة  اتالطيارالقوارب ومدارس تعليم قيادة السيارات وتعليم قيادة  . 3
لمدارس تعليم قيادة السيارات بالفتح لألشخاص الذين   2021آذار/مارس  01يُسمح من  لذلك.

يريدون تعلم قيادة السيارات النظرية والعملية وامتحان قيادة السيارة ألسباب مهنية. ويجب التقيد  
 . 5هنا بقواعد النظافة حسب المادة 

حمامات الحرارية التي ال تنتمي إلى صاالت السباحة، حمامات االستجمام، وال المكشوفة،المسابح  . 4
  التأهيل أو العالج منشآت
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 والحمامات الشمسية.  والساونات ساونات البخار و حمامات البخار . 5

 طبية ضرورية  اسبابالمشابهة لها إذا لم تكن هناك  المنشآت نوادي التربية البدنية و . 6

 الشبيهة بها.صاالت اللعب، صاالت القمار، محالت المراهنات واألماكن  . 7

 2األماكن والمنشآت الرياضية بما فيها مراكز التزلج على الثلج. إن المنع المذكور حسب المادة  . 8
 والرياضيات على هذه المنشآت إذا كان هناك  نالرياضييواالختصارات والتحديدات ال تُطبق على 

ساس لتأمين مصاريف حياتهم عقد للعمل يخولهم بممارسة واجب الرياضة مقابل أجرة وهذه األجرة تشكل األ  )أ
 اليومية أو إذا كان هؤالء هم رياضيون محترفون ولديهم بهذا شهادة مهنية.

 2) وكادر الناشئين 1األولمبي، أو الكادر األولمبي المحتمل، أو كادر الناشئين  كادر اتحادي يضم (الكادر  )ب
المعاقين أو الكادر الذي   نللرياضييأللماني لالتحاد األولمبي األلماني االتحادي أو الكادر الطليعي لالتحاد ا

 في والية ساكسونيا المستقلة ينتمي إلى مركز الناشئين الموهوبين

أو التالميذ الذين ينتمون إلى التدريب الرياضي المهني التخصصي في إحدى المدارس الثانوية الرياضية أو    )ت
  الثانوية الرياضية العامة و

 الختصاصات الرياضيةالدراسات الجامعية التي تضم ا  )ث

 أماكن المالهي، حدائق الحيوانات وحدائق النباتات،  . 9

، األسواق التخصصية، المعارض حسب الشتويةسواق األانعقاد االعياد الشعبية، األسواق السنوية،  .10
 من اللوائح التجارية. 65المادة 

 النوادي الليلية ونوادي الرقص واإلثارة  .11

 المعارض  .12

 والمؤتمرات االجتماعات  .13

مدارس الموسيقا ودروس الموسيقا التي يلقيها الموسيقيون التربويون مع استثناء الدرس الفردي   .14
.  2021لألشخاص الذين يريدون أن يباشرو دراستهم الجامعية األولى فرع الموسيقا في عام 

واألشخاص الذين سيتقدمون بفحص مهني بفرع الموسيقا أو األشخاص الذين سيشاركون في 
.  5مسابق موسيقية محلية أو عالمية وكل ذلك يجب أن يتم تحت مراعاة شروط النظافة حسب المادة 

النصب التذكارية، المدارس الموسيقية ماعدا الدرس الفردي، الجامعات الشعبية، دور  المتاحف،
رحية، السينما، دور المسرح، دور األوبرا والموسيقا وانعقاد الحفالت الموسيقية والموسيقا المس

 من منشآت يجتمع فيها األشخاص. هشابه نوادي الموسيقا وما

المكتبات، مع استثناء المكتبات التخصصية ومكتبات اإلعارة والمكتبات في الجامعات ومكتبة مقاطعة  .15
 ساكسونيا ومكتبة الجامعة ومكتبة المانيا الوطنية.

وض والمنشآت المخصصة لترفيه  العروض التي تقدم لألطفال واألحداث بدون عناية تربوية، العر  .16
من القانون االجتماعي الثامن وكذلك   16والمادة  14إلى  11األطفال واألحداث حسب المادة 

المقدمة للعمل مع األطفال  المتنقلةمنشآت والعروض المخصصة لألطفال ويُسمح بالعروض ال
  والعروض واإلجراءات االحترازية االستباقية التي تهدف لدرء خطرا ما قد يلحق باألطفال. واألحداث

 وكذلك في عروض العناية التربوية ذات االحتكاك الفردي. 

 السيرك .17
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 دور الدعارة وإقامة فعاليات الدعارة، الوساطة لممارسات الدعارة، استعمال مركبات الدعارة،  .18

 باصات الرحالت الخاصة التي تقام بال .19

 الرحالت المدرسية .20

أو ألسباب صحية أو أسباب  أو المدرسة عروض المبيت باألجرة ويُستثنى المبيت عند ضرورة العمل .21
 .اجتماعية

 المهرجانات بهدف الترفيه.  .22

المطاعم والبارات والحانات وما شابه ذلك من منشآت. يُستثنى إيصال المأكوالت والمشروبات التي  .23
 أو يتم تناولها في مكان العمل.ويتم تناولها في المنازل  )عالماشيلالصطحاب (تباع 

إذا كانت شروط العمل تسمح بذلك ويُستثنى من ذلك التوصيل أو إحضار   ومطاعم الطالب الكافيتريات .24
هذا ال ينطبق إذا كانت ظروف العمل و األطعمة والمشروبات القابلة لالصطحاب إلى مكان العمل

وخطوات العمل ال تسمح بذلك. من الممكن وبعد التعليل المقنع أن تتخذ الشركة خطوات بديلة خاصة 
المعلومات الشخصية   تدوينو االلتزام بتحقيق  4و  3الفقرة  5لمادة بالتزام بها ولكن مع شرط اال

 . 6الفقرة  5حسب المادة 

 مع استثناء  التي تقدم خدمات ويكون فيها تقارب جسدي مع استثناء تقديم العالجات الطبية الشركات .25

 العالجات الطبية و  )أ
 . 2021آذار/مارس   01وذلك من محالت الحالقين وصالونات تقديم الرعاية لألقدام   )ب

 جميع المنشآت والمحاالت األخرى بهدف التمتع بأوقات الفراغ.  .26

  خول وعمل أرباب العمل المالكين والموظفيند 2و 1) يُستثنى من المنع الوارد في الفقرة 3(
  والرقابة

عروضها أن تقدم  2و 1) بإمكان المحالت والمنشآت والمعامل الممنوعة من الفتح حسب الفقرة 4(
أن تكون هذه العروض فقط باإلرسال  ويجببدون احتكاك مع الزبائن. أي عن طريق اإلنترنت 

 شرائهاالبريدي أو عن طريق إيصال المواد المطلوبة أو عن طريق إحضارها فقط من المتاجر بعد 
 وإحضار  محليا  المنتجةالموسمية  غراس والنباتاتباإلنترنت أو عن طريق التلفون. أو إحضار ال

 5مع االلتزام بقواعد النظافة حسب المادة  23من المحالت حسب الرقم  المأكوالت والمشروبات
واتخاذ اإلجراءات الالزمة وإحضار الزبائن بأوقات متفاوتة لمنع تجمعهم وتجمهرهم عند  4الفقرة 

  هذه المحالت. 

  100000ذلك على كل إصابة جديدة و  100) عن Inzidenzwertعدد اإلصابات ( ارتفعإذا ) 5(
في منطقة معينة في  نسمة في خالل سبعة أيام في منطقة أو قرية معينة ولمدة خمس أيام متواصلة

إغالق المحالت التي كان قد   14و  3و 2فقرة حسب المن جديد مقاطعة ساكسونيا المستقلة فيجب 
يجب عند عن معهد روبرت كوخ. الصادرة يومياً  تمعدالوالرقام األ. وتُعتمد رسمياً  ُسمح لها بالفتح

تعميمه ونشره من أعلى سلطة صحية في  1من اإلصابات المذكور في الجملة  الوصول إلى هذا الحد
 تعميم الخبر ومن ثم إجراء اإلغالق المطلوب السلطات المحلية المسؤولةعلى  ينبغيوالمقاطعة 

 . 1المذكور في الجملة 

 

 5المادة 
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والعروض المترافقة بمخطط للنظافة وتسجيل  المنشآت والمعامل  
  معلومات التواصل 

 واالنتخابات عند األحزاب الحزبية نتخاباتلال وفي مهرجانات الترشحفي المنشآت والمعامل  )1(
بشرط االلتزام بمخطط للنظافة بحسب الفقرات  2و 1فقرة  4التي لم يشملها المنع في المادة 

ويتوجب على األكاديميات والجامعات في   6معلومات التواصل حسب الفقرة  وتدوين 4إلى  2
تعقد محاضرات وفعاليات بحضور الطالب وهذا ال ينطبق على األعمال في  أالساكسونيا 

  . ناتواالمتحاالتدريبية والدروس العملية والفنية  والدروسالمخابر 

يُسمح في محالت البيع بالمفرق ومحالت البيع بالجملة والمحالت التجارية التي ال تتجاوز   )2(
أما في   متر مربع  10متر مربع بتواجد زبون واحد فقط في مساحة ال   800مساحتها ال 

محالت البيع بالمفرق ومحالت البيع بالجملة والمحالت التجارية التي تتجاوز مساحتها ال 
متر مربع   10ربع فيجب السماح فقط بتواجد زبون واحد فقط في مساحة ال متر م  800

 20متر مربع يُسمح بالتواجد فقط لزبون واحد في كل  800وعلى المساحة التي تزيد عن ال 
مساحة منطقة المبيع الكلية لحساب في المراكز التجارية تُؤخذ هذا ومتر مربع من المساحة 
يجب على المراكز والمحالت التجارية وضع مخطط دخول  كما  2و  1المساحة حسب الجملة 

ويجب التنبيه ووضع   مناسب للزبائن يضمن عدم تشكل ُزحام بصفوف للدور داخل هذه المحال
 مح له بالدخول. من الزبائن الذي يسبالعدد األقصى  لإلعالمخل هذه المحالت االئحة على مد

االعتبار النسخ الخاصة ومفاهيم وتوصيات النقابات المهنية ومعايير عين يجب أن تؤخذ في   )3(
 SARS-CoV-2االتحادية بما يخص العمل  و  االجتماعية الشؤونلوزارة  السالمة المهنية

الفقرة  3إذا كانت المادة  SARS-CoV-2وكذلك قواعد الصحة والسالمة المهنية بما يخص
والقواعد الحالية الخاصة والمواصفات من قبل شركات    ينفال تتضمن استثناء للموظ 3

الحماية من   الصلة بشأنالتأمين ضد الحوادث أو من السلطة الرقابية والتوصيات ذات 
لعام  مزيد من اللوائح الوقائية وفقا للنظام ا العدوى والصادرة عن معهد روبرت كوخ بشأن

لمنع انتشار فيروس  االجتماعي و لترتيب متطلبات النظافة رابطمن أجل الت لوزارة الدولة
 العمل وزارة الدولة للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي لتنظيم كورونا والصادرة عن

 .SARS-CoV-2  فيما يتعلق بمكافحة وباء في دور الحضانة والمدارس الداخلية

مكتوب على أساس التوصيات واللوائح المذكورة  ولنظافة ل خاص يجب وضع وتنفيذ مفهوم   )4(
ويجب أن يتضمن هذا وعلى وجه الخصوص نظام الحد األدنى من  3و 2في الفقرتين 

يحدد في مخطط النظافة اسم الشخص المسؤول عن والمسافة بين األشخاص ومخطط النظافة 
د واالتصال المعمول بها وكذلك ارتداء غطاء الفم واألنف.  تنفيذ مخطط النظافة وقواعد التباع

الوقاية من العدوى ومراقبة النظافة و تنفيذ إجراءات  ةمن وظائف ومهام هذا الشخص مراقب
. ومراقبة االلتزام بإجراءات الوقاية الشخصية التباعد الالزم ومراقبة االلتزام بارتداء الكمامة

 يمكن للسلطات المختصة التحقق من االلتزام النظافة والتزام بها.هذا و

 أ) على أصحاب صالونات الحالقة والعاملين هناك وفي صالونات رعاية وتجميل األقدام 4(
يقيون الذين  وفي مدارس تعليم قيادة السيارات وفي مدارس الموسيقا والتربويون الموس

كورونا. يجب على بفيروس عدوى الأسبوعيا بفحص أنفسهم على  يقوموايدرسون إفراديا أن 
إنشاء مخطط للنظافة على أن يتضمن  1والعروض المذكورة في الجملة المنشآت والمعامل 

هذا المخطط الفحص األسبوعي للعدوى بالكورونا. يلتزم الحالقون بتنظيم إضافي للمواعيد 
  تجمع الزبائن هناك عن طريق إعطاء المواعيد في أوقات مختلفة.  الذي يمنع تشكل 
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ألشخاص العاملين هناك التنسيق وإيجاد  لأو اإلقامة الجماعية لالجئين و  التجمعفي مراكز يتم  )5(
بين المؤسسة المسؤولة عن اإليواء هناك ومع  وذلك الموقع  تتناسب معقواعد خاصة 

 السلطات المسؤولة.

  لمنشآتالعدوى تسجيل البيانات الشخصية للزوار من قبل المنظمين ومشغلي التتبع يجب  )6(
من   تستثنى المعلومات السريةو. 1الفقرة  4والعروض والشركات التي لم تُمنع في المادة 

من قانون اإلجراءات األساسية وتستثنى محالت الجملة والمفرق  53حسب المادة  التسجيل
توصيل وتجميع الوجبات الجاهزة   محالت يع باإلضافة إلىوالمحالت التجارية وأكشاك الب

المعلومات الشخصية التالية لكل زائر: االسم ورقم الهاتف أو   تدوينوالمشروبات. هذا ويجب 
يجب ضمان عدم وقوع  واإليميل والرمز البريدي والوقت الذي كان متواجد فيه هناك. 

المعلومات الشخصية في يٍد غريبة. تُعطى هذه المعلومات فقط للمؤسسة المسؤولة عن  
لومات في مدة أقصاها أربع أسابيع. يتم  معاملة هذه المعلومات ويجب أن يتم إتالف هذه المع

العدوى وال حاالت المعلومات إذا ُطلبت من المؤسسة ويتم استعمالها فقط بغرض تتبع  إرسال
تستخدم أبدا ألي غرض آخر. ويجب أن يتم إتالفها مباشرة بعد االنتهاء من عملية تتبع  

 العدوى. 

  إضافية إمكانية االنتباه وتوفير فيجب 6إذا تم جمع المعلومات إلكترونياً حسب الفقرة  )7(

 تسجيل المعلومات بشكل توافقي لكل زائر وزائرة.  . 1

  جمع بيانات خاٍل من العوائق.   . 2

 أ  5المادة 

  األطفال بعناية  منشآت ال فيوالمدارس حديد العمل اليومي في ت

للرقص مع استثناء وحدة جامعة بالوكا   أي المدارس الداخلية تُغلق المدارس ووحدات سكن التالميذ )1(
طوارئ العناية تحت الشروط   منشآتوتغلق منشآت رياض وعناية األطفال مع استثناء  درسدن في

استثناء الحضور المدرسي لتالميذ ولصفوف المراحل النهائية   ومع 4و 2المذكورة في الفقرات 
ظفون بغرض العمل أو و. ال يشمل اإلغالق دخول الم5بشرط تحقيق الشروط المذكورة في المادة 

. ويسمح  اإلغالقضرورة ومن أجل أخذ اإلجراءات الالزمة لما بعد  كان هناكذا أشخاص أخر إ
من المنزل حسب القانون المدرسي. كما ويسمح بإبقاء  لدراسة والتعليملااللتزام بتخصيص أوقات  

التدريس قائم في المدارس التابعة للمستشفيات أو المستوصفات إذا تم االتفاق على ذلك مع إدارة 
  المستشفى.

. يتم العمل في منشآت رياض األطفال ومدارس العمل بشكل طبيعي في منشآت رعاية األطفاليجري  )2(
 يجب الفصل بين المجموعات والفصول ويجب أن يكون هناك إنهالتعليم األساسي بشكل محدود حيث 

وتقوم أعلى سلطة مدرسية بإعطاء النصائح لتحديد  مجموعات ثابتة غير قابلة للتغيير. تشكيل 
 هناك. وتقنين العمل 

 يُسمح بالدوام والحضور في المدارس لتالميذ الصفوف والسنوات النهائية وكما يلي )3(
) التي يدرس منهاج المدارس اإلعدادية  Förderschuleمدارس أصحاب االحتياجات الخاصة ( . 1

)Oberschule(  

على الدراسي ) التي يكون تركيز منهجها Förderschuleمدارس أصحاب االحتياجات الخاصة ( . 2

 . 2021شباط/فبراير  22من التعليم 
 )Oberschulenالمدارس اإلعدادية ( . 3
 طالب الصف الحادي عشر وطالب الصف الثاني عشر.ل) Gymnasiumالمدارس الثانوية العامة ( . 4
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الدراسي  لطالب العام  وذلكفيها الصفوف ما قبل النهائية ) بما Berufsschulenالمدارس المهنية ( . 5

الذين سيشاركون بالقسم األول لالمتحان النهائي. ولطالب المرحلة النهائية في سنة   2021/ 2020

السنة التحضيرية المهنية لكن  وفي) Berufsgrundbildungsjahrالتدريب المهني األساسي (

   2021شباط/فبراير  22ابتداًء من 
 )Berufsfachschulenالمدارس المهنية التخصصية ( . 6
  )Fachschulenالمدارس المهنية ( . 7
   )Fachoberschule(المدارس اإلعدادية التخصصية  . 8
 ني عشر.) لطالب الصف الحادي عشر وطالب الصف الثاGymnasiumالمدارس الثانوية العامة ( . 9

 ) Abendoberschuleالمدارس اإلعدادية المسائية (  .10

، طالب الصف الحادي عشر والثاني عشر في الثانوية العامة المسائية   .11
)Abendgymnasium(   

طالب الصف الحادي عشر والثاني عشر في المدارس التجهيزية للجامعات   .12
)Kollegs .( 

يجب المحافظة على  3فقرة  2ومن حيث المبدأ فقط للمواد والمناهج المخصص لها امتحانات نهائية. خالفا للمادة 

. خالفاً لما  ل المجودون هناكمتر في بناء المدرسة وفي الفعاليات المدرسية ويُطبق هذا على ك 1,5مسافة ال تقل عن 

  .الوجاهي يسمح فتح أماكن المبيت للمدارس الداخلية لكي يتمكن الطالب من الدوام 1جملة  1ذكر في المقطع 

لمدرسة. الوجاهي با بإمكان التالميذ أو أولياء أمورهم التقدم باعتذار خطي إلعفائهم من الحضور  )4(
 وتنتهي مدة اإلعفاء بانتهاء مدة هذا القرار. 

  100000إصابة جديدة وذلك على كل  100) عن Inzidenzwertعدد اإلصابات ( ارتفعإذا   )5(
في مقاطعة ساكسونيا   نسمة في خالل سبعة أيام في منطقة أو قرية معينة ولمدة خمس أيام متواصلة

منطقة أو هذه الفي في المدارس ومنشآت العناية الطارئة  الوجاهيالمستقلة فيجب إنهاء الحضور 
اعتباراً من األسبوع الذي يلي األسبوع  الوجاهين يكون إيقاف الحضور وأ. ,2حسب المقطع قرية ال

بما يخص الوقت  2021آذار/مارس   08 من  ن يكون هذا ابتداءً أالذي ارتفعت فيه عدد اإلصابات و
من بما يخص الرعاية الطارئة  6. في هذه الحالة ال يطبق المقطع 2021آذار/مارس  1اعتباراً من 

فبراير شباط/ 14في  للقرارات الصادرة عن الوزارة 4إلى  2أ المقطع 5وإنما تطبق المادة  لألطفال،
إصابة جديدة وذلك على كل   100) عن Inzidenzwertعدد اإلصابات ( قلإذا  . أصوالً  2021

في   نسمة في خالل سبعة أيام في منطقة أو قرية معينة ولمدة خمس أيام متواصلة 100000
في المدارس حسب المقطع الثاني وال يُسمح   الوجاهيمقاطعة ساكسونيا المستقلة فيسمح بالحضور 

 وأعداد تعتمد رسمياً أرقام .2حسب الجملة  رية قالمنطقة أو هذه الفي بمنشآت العناية الطارئة 
أو   اإلصابات اليومية الصادرة والمعممة من معهد روبرت كوخ. يجب عند الوصول إلى الحد األدنى 

أعلى سلطة صحية في  قبل تعميمه ونشره من  3إلى  1من اإلصابات المذكور في الجملة  الحد األعلى
بين أعلى سلطة صحية بالمقاطعة  يجب التنسيق ماسؤولة. السلطات المحلية المقبل  ومنالمقاطعة 

 وما بين أعلى سلطة مدرسية رقابية للعمل أو لعدم العمل بالقرارات المذكورة ولتعميمها.
  الخاصةيسمح بالقيام بالعناية الطارئة في مدارس التالميذ من أصحاب االحتياجات  )6(

)Förderschulen إذا توافرت الشروط  3أو  2المقطع حسب  وجاهي) إذا كان ليس هناك حضور .
 اآلتية:
للتالميذ الذين يعانون من إعاقات متعددة وإعاقة حادة وفي المدارس االبتدائية بشرط عدم  . 1

 . إمكانية األوصياء القانونيون من رعاية هؤالء التالميذ
رعاية   مؤسسةمكن أن يفرض معين فمن الم طفلٍ  علىمخاطر محتملة إذا كان هناك  . 2

  .لهذا الطفل  الحاجة إلى رعاية طارئة )Jugendamt( الشباب
إمكان أعلى سلطة صحية بالتنسيق مع أعلى سلطة مدرسية على نطاق المقاطعة إذا تم إصابة أكثر ب )7(

الفرق من ز التعليمي أو االجه من التالميذ أو من أي 5 من المشاركين حسب الفقرةمن شخص 
 أن تتخذ اإلجراءات التالية: فيروس كوروناالعاملة في هذه المنشآت باإلصابة بعدوى 
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ل معين أو طالب سنة  فصلوذلك  كحد أقصى إلى تقسيم التالميذ والطالب إلى نصف العدد  . 1
أو اتخاذ إجراءات أخرى الزمة للحماية من  معينة في المدرسة أو في كامل المدرسة 

  العدوى. 
 للمدرسة.  كليق جزئي أو أو إلى إغال . 2

 يمنع تواجد األشخاص في منشآت رياض وعناية األطفال وفي أبنية المدارس إذا   )8(
 كان مصاب بعدوى الكورنا.  . 1
إذا كان يعاني من واحد على األقل من األعراض التالية: الشعور العام بالمرض،   . 2

درجة مئوية وما فوق، إسهال، إقياء، خلل  38ارتفاع بدرجة حرارة الجسم من 
 في حاسة الشم، خلل في حاسة الذوق، قحة وسعال بشكل مستمر أو إذا كان

 ستثنىويُ  ىب بالعدوأصي يوم األخيرة مع شخص قد 14قد جرى احتكاك في ال  . 3
العمل في المجال الصحي أو مجال الرعاية   وداعي االحتكاك إذا كان هذا بدافع

 تحت شروط الحماية الالزمة في هذا العمل. 

في غرفة خاصة ويجب وذلك يجب عزل أي طفل أو أي تلميذ خالل العناية إذا كان لديه واحد من األعراض المذكورة 
  .خذ هذا الطفل أو التلميذإبالغ ولي أمره ليحضر هو أو وكيل عنه أل

من األعراض المذكورة بالدخول إلى  أو أكثر يُسمح للطفل أو التلميذ الذي كان يعاني من واحد  )9(
 .عنده من آخر ظهور لهذه األعراضعلى األقل المنشأة بعد يومين 

 على 9والمقطع  3و   2، جملة  3و   2رقم  1جملة  8ما ذكر في المقطع  قال ينطب ) 10(
ألشخاص الذين يتقدمون بتقرير طبي مؤرخ بنفس اليوم يثبت الفحص ونتيجة عدم العدوى بفيروس ا

 على 9والمقطع  3و  2، جملة 3و   2رقم  1جملة  8ما ذكر في المقطع  قال ينطبكورونا. 
ن حساسية معينة والذين يتقدمون بتقرير طبي أو ما شابه ذلك  بما األشخاص الذين لديهم بطاقة ع

 يثبت أنهم يعانون من مرض مزمن أو مرض آخر وال يعانون من العدوى بفيروس الكورونا. 
 يسمح الغناء المشترك في الهواء الطلق.  ) 11(
 يجب تسجيل االحتكاك اليومي ) 12(

 من هم األطفال الذين تم رعايتهم واإلشراف عليهم تسجيل  . 1
 المشرف على هؤالء األطفال.من هو تسجيل  . 2
دقيقة في بناء المدرسة مع   15أكثر من  امكثوتسجيل األشخاص الذين  . 3

ذلك العاملة في المدرسة أو في منشأة الرعاية  ىاستثناء التالميذ والقو
 .7و 6فقرة  5المادة  في أصوالويتم العمل 

  اكسونيامن كورونا في سمن قانون الحماية   3إذا كانت هناك نماذج مكتملة وفقًا للملحق   ) 13(
في مرافق الرعاية النهارية والمدارس ، فيجب  ،2021فبراير شباط/  15في إصدار صالح قبل 

. إذا كان هناك أي ثم إتالفها على الفور 2021فبراير شباط/  28االحتفاظ بهذه النماذج حتى 
تشغيل مرافق الرعاية  من األمر العام بشأن تنظيم   2.11تأمينات موقعة في المدارس وفقًا للقسم 

التابع لوزارة  SARS-CoV-2النهارية والمدارس و المدارس الداخلية فيما يتعلق بمكافحة وباء 
-15،  2020أغسطس   13لشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي بتاريخ لكسونيا اوالية س

5422 / 4 (SächsABl. P. 998)  الذي تم تعديله آخر مرة بموجب المرسوم العام الصادر ،
شباط/فبراير  22هذه التأمينات بحلول نهاية  إتالف، يجب  2021يناير /كانون الثاني 26في 

أو   3.4. إذا كانت الوثائق متاحة في مرافق الرعاية النهارية لألطفال والمدارس وفًقا لألقسام 2021
فيجب حذف هذه الوثائق أو إتالفها فوًرا بعد  ،2لجملة من المرسوم العام المذكور في ا 4.5أو   4.4

 أربعة أسابيع من يوم التوثيق.

  ب  5المادة 
  طبية للفم واألنف في مراكز الرعاية النهارية والمدارس ال  الكمامة

 في الحاالت التالية:  طبية للفم واألنف كمامةجب ارتداء يتو )1(
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هذا ال ينطبق على األطفال حتى  و مام مدخل مرافق رعاية األطفال والمدارس والمدارس الداخليةأ  .1
 سن السادسة  اكتمال 

. في المباني وفي أماكن أخرى من دور الحضانة وفي مناسباتها ال ينطبق هذا على األطفال الذين  2
  أثناء الرعاية ن المسؤولينموظفيالتتم رعايتهم في هذه المرافق أو على 

المدرسية ؛ هذا    الفعاليات، في المدارس الداخلية وفي للمدارس األخرى  المبانيفي   ،في المباني المدرسية . 3
  ،ال ينطبق على التالميذ وموظفي المدرسة وموظفي الرعاية بعد المدرسة

  متر ، 1,5 ) إذا تم الحفاظ على الحد األدنى للمسافة وهوأ
  الدراسية،الفصول قاعات االبتدائي داخل  ب) في المستوى

  ج) في مراكز رعاية ما بعد المدرسة داخل الغرف الجماعية،
د) في المنطقة الخارجية للمدارس االبتدائية والخاصة وكذلك ساعات ما بعد المدرسة مع الحفاظ على الفصول  

 الثابتة ومجموعات الرعاية الثابتة بعد المدرسة 
  ،1المرحلة الثانوية ) في التدريس في مدارس ذوي االحتياجات الخاصة في ه

  للمدارس الخاصة مع التركيز بشكل خاص على التنمية الفكرية ،  أو األشغال و) في تدريس المستوى الفني
  ز) في الدروس الشاملة لدعم أولويات السمع واللغة و

 ح) لتناول األطعمة والمشروبات في مبنى المدرسة 
 ً   وكذلك أيضا
إذا تم تحديد ذلك من خالل مرسوم عام صادر عن وزارة الدولة للشؤون االجتماعية والتماسك . 4

االجتماعي لتنظيم تشغيل مرافق الرعاية النهارية والمدارس والمدارس الداخلية فيما يتعلق بمكافحة جائحة  
SARS-CoV-2.  

  . أصوالً  2الفقرة  3ويعمل بالمادة   )2(
شهادة طبية مشاهدة يكفي منح حق الحصول على  1من أجل إثبات اإلعفاء من االلتزام وفقًا للفقرة  )3(

تحدد الضرر الصحي وكذلك األضرار المتوقعة من الوفاء بااللتزام والمقصود إلظهار األساس الذي  
خالًفا لاللتزام بموجب  األشخاص الذين ، عليه الطبيب أو توصل الطبيب إلى هذا االستنتاج. يستند

يُسمح لهم  ال 2أو الفقرة  1طبية للفم واألنف دون استثناء وفقًا للجملة  كمامة ، ال يرتدون  1الفقرة 
 . 1البند  3و رقم  1بند  2، رقم  1بند  1رقم  1بالبقاء وفقًا للفقرة 

  تإثبا فيهاوالتي يتم  الطبية،دة أو رقمية من الشها ورقيةيُسمح لمرافق ومدارس رعاية األطفال بعمل نسخة   ) 4(
إال بموافقة  األصل الشهادةبواالحتفاظ بها. ال يجوز االحتفاظ  موثق،بشكل  1اإلعفاء من االلتزام وفقًا للفقرة 

وحذفها أو إتالفها فوًرا  مخول بحيازتها غير لمن الوصول  منأو الشهادة  الصورة الحفاظ علىيجب . مقدمها
 . 2021ولكن في موعد ال يتجاوز نهاية عام   الشهادة،ب االنتهاء بالعمل  وبعدانتهاء صالحيتها بعد فترة 

  ج  5المادة 
  في دور رعاية األطفال  خطة النظافة وتدابير النظافة

 والمدارس 
 

رافق رافق رعاية األطفال والمدارس والمدارس الداخلية خطة نظافة حتى لو لم تكن مَ يجب أن يكون لمَ  )1(
من قانون الحماية من العدوى. بالنسبة لمنشآت الرعاية النهارية ،  33مجتمعية بالمعنى المقصود في المادة 

من قانون الحماية من العدوى لمرافق    36خطة النظافة العامة وفقًا للمادة يجب أن تستند خطة النظافة إلى 
، ومراكز الرعاية النهارية ، وكذلك مراكز الرعاية  رياض األطفالرعاية األطفال (دور الحضانة ، ودور 

، المنشور على اإلنترنت على  2007النهارية المتكاملة)" ، اعتباًرا من أبريل 
www.gesunde.sachsen .de  ، وبالنسبة للمدارس والمدارس الداخلية ، في نسخته الصالحة حاليًا

من قانون الحماية من العدوى للمدارس وغيرها من مرافق التدريب   36خطة النظافة العامة وفقًا للمادة في 
، المنشور على اإلنترنت  2007التي يشارك فيها األطفال واألطفال يتم رعاية الشباب "، اعتباًرا من أبريل 

 ، بصيغته المعدلة من وقت آلخر. www.gesunde.sachsen.deعلى 
  ال تنطبق على دور الحضانة لألطفال.  1الفقرة   )2(
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إذا كان الوجه الطبي   كمامةالوجه أو  كمامة يمكن أن تنص خطة النظافة على استثناءات من االلتزام بارتداء  )3(
 سبب وجيه.هناك 

  والمستشفيات خطة النظافة بالتشاور مع إدارة العيادة  اتتصدر مدارس العياد )4(
 الجسدي المباشر. االحتكاكيجب تجنب  )5(
كل يوم. يجب تنظيف معدات  ويجب تنظيف األسطح واألشياء والغرف التي يتم استخدامها بانتظام بشكل جيد  )6(

عدة مرات في اليوم. لجب تهوية جميع الغرف المستخدمة جيًدا يالوسائط الفنية جيًدا بعد كل استخدام. 
يجب تهوية الفصول الدراسية جيًدا مرة واحدة على األقل خالل الدرس ، بعد ثالثين دقيقة  ذلك،باإلضافة إلى 

 على األكثر. من بدء الدرس
شخص يدخل إلى دار رعاية نهارية أو مدرسة أو مدرسة داخلية أن يغسل يديه جيًدا على الفور   يجب على أي )7(

يضمن يجب على المسؤول عن هذه المرافق أن  مطهرة مضادة للفيروسات.  بمادةيطهرها أن أو على األقل 
قواعد  ب لتقيدبا يجب إخطار األشخاص الموجودين في المنشأة  .مناسبة لغسل األيدي وتطهيرها أماكنتوفر 

 المناسبة في مدخل المنشأة.  المعلومات واإلجراءاتالنظافة هذه. ، يجب على وجه الخصوص نشر 
 

  6المادة 

  القوى العاملة الموسمية

  من كان يوظف األشخاص:

يضرون  لعمل مؤقت وهؤالء العمال يُ وولثالثة أسابيع على األقل  السنة معين منمنتظم أو في وقٍت  بشكلٍ  . 1
  )،ميونمن خارج البالد إلى منطقة والية ساكسونيا المستقلة أي (العمال الموسللعمل 

  في مساكن ُمشتركة و  ويسكنون . 2

ويعملون في شركات يتجاوز عدد موظفيها على العشرة أشخاص بما فيهم موظفي اإلعارة وموظفي  . 3
 المقاول وموظفين أُخر  

هذا التقرير عدم   ويؤكديق الطلب من هؤالء العمال أن يتقدموا بتقرير طبي مكتوب باللغة األلمانية أن يتأكد عن طر
وعلى أال  SARS-CoV-2 فيروس كوروناى إصابتهم بالعدوى وأنه ليس هناك أعراض تدل على اإلصابة بعدو

إشغال األشخاص الذين ال يتقدمون وال يُسمح بهذا ساعة من قبيل الدخول إلى البلد.  48يتجاوز عمر هذا الفحص ال 
رب العمل الذي يوظف عمال موسميين أن يتقدم بطلب لدى السلطات المختصة وذلك بمدة ال تقل عن  وعلىبتقرير طبي 

يجب على رب العمل تعليل الطلب إذا تقدم به الحقاً وعليه شرح األسباب  وبالعمل المطلوب  يوم من قبل المباشرة 14
لين يجب أن يحتوي الطلب على اسماء العامكما  األسباب التي منعته من التقدم بالطلب في وقٍت سابقبشكل مقنع و 

يجب التقدم أيضاً بطلب إذا قام العمال في وومكان سكنهم ونوع ومدة عملهم والمعلومات الشخصية لصاحب العمل 
 ألمانيا بتبديل الشركة أو المعمل الذين كانوا يعملون فيه.  

  7المادة 

  زمة لمنشآت القطاع الصحي واالجتماعي  الالزيارات والتعليمات ال

  2واحدة من هذه المنشآت فقط عند مراعاة شروط الفقرة لزيارة السمح يُ  .13

 بما فيها منشآت الرعاية لوقت قصير محدد  دور الرعاية والمسنين . 1

الصادر بتاريخ  من قانون الرعاية وجودة المعيشة في ساكسونيا 1الفقرة  2المنشآت حسب المادة   . 2
  6)، والذي تم تعديله آخر مرة بموجب قانون  S 397SächsGVBl(  2012تموز/يوليو  12

جمعات السكنية ت) ، والSächsGVBl. P. 466( 2019يونيو  في حزيران/تعديله تم والذي 
 2إعاقة وفقًا للمادة هم يالذين لدألشخاص  ل ات السكنيةعجمتة الخارجية وكذلك الوعيادات الرعاي
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من  2من قانون ساكسونيا للعناية وجودة المعيشة بقدر ما ينطبق ذلك على الجزء  3و  2الفقرة 
  قانون ساكسونيا للعناية وجودة المعيشة 

اية طبية مماثلة لتلك التي رع ير وتقديم يتم فيها توف  والمستشفيات والمنشآت الوقائية والتأهيلية التي . 3
من قانون الحماية من    3و  1األرقام  1الجملة  3الفقرة  23تقدم في المستشفيات وفقًا لـلمادة 

تم تعديله آخر مرة  والذي) BGBl. I p.1045( 2000تموز/يوليو  20العدوى الصادر في 
 ) 1385ص  BGBl. I( 2020ران/يونيو يحز  19من قانون  5بموجب المادة 

التي تتطلب الموافقة وفقًا لـلمادة و ةداخلي التي يكون فيها اإلقامةرعاية األطفال والشباب   منشآت . 4
أ   35ة ، الماد35المادة  ،1الجملة 34، المادة 1الجملة  1فقرة  19، المادة 1الجملة  3فقرة  13

من الكتاب الثامن من  1أ الفقرة  42والمادة  2جملة  1، الفقرة 42، المادة 4و  3رقم  2فقرة 
 يتم فيها تقديم المساعدة لألطفال وللشباب  و السكنات التيقانون الضمان االجتماعي 

خطة للنظافة وفقًا   تنفيذ ظ على إمكانية الزيارات. من خاللاحف بال 1حسب الفقرة  تلتزم المنشآت التي .14
من خالل  من قانون الحماية من العدوى أو 5فقرة  23أو المادة  2و   1األرقام  1فقرة  36للمادة 
من قبل  األماكنمن خالل اللوائح الخاصة بالزيارات و مغادرة ودخول ومشروع نظافة مستقل  وضع

نظام اعية كاملة للمعنيين (عند الضرورة والتأكد من أن اللوائح ال تؤدي إلى عزلة اجتم السكان
على وجه الخصوص  يجب أن تتضمن هذه القواعدالزيارة حسب المقيمين).  متعلق بالمنشأة، نظام

لتتبع السالسل المحتملة للعدوى ولضمان واإلمكانية تدابير النظافة التي يجب مراعاتها وعدد الزوار 
 6فقرة  5واالجتماعية تماشيا مع المادة استمرارها لتشمل التدريب العملي في مهن الرعاية الصحية 

يجب أن تتناسب مواعيد الزيارات والعناية مع الواقع المحلي للعدوى ويجب أن يتوافق مع و. 7و
 حالة الشخص الصحية ووضعه وحريته الشخصية الخاصة. 

التي المنشآت  فيكذلك وحق الدخول  3 إلى 1، األرقام 1ال يجوز منح زوار المنشآت وفقًا للفقرة  .15
إال بعد إجراء اختبار مضاد لفيروس  لألطفال وللشباب االندماج االجتماعي يتم تقديم فيها خدمات

اختبار على هذه المنشآت إجراء   ) وتقديم نتيجة سلبية لهذا الفحص.SARS-CoV-2( كورونا
  48 مدتهوالذي يجب أال يتجاوز  PCRختبار المضاد اختبار اال. ويعادل هذا رطلب الزوا إذامضاد 
 للزيارات بغرض الرعاية والمرافقة خالل االحتضار. استثناءات يمكن نظام النظافة وساعة 

)  BAnz AT 01.12.2020 V1( 2020نوفمبر تشرين الثاني/ 30المؤرخ  وفقًا للمرسوم .16
عيادات خدمات في   للعاملين وكذلك 1رقم  1وفقًا للفقرة  يترتب إعطاء الحق للعاملين في المنشآت

 SARS-CoV-2فيروس كورونا ب العدوى منلكشف المباشر ل  الفحص على ةرعاية الخارجيال
مرتين في والزوار يتم ترتيب االختبارات الدورية للموظفين ). (مرسوم اختبار فيروس كورونا 

ويُنصح أن يتم الفحص  ثالث مرات في األسبوع.ومن بعدها  2021شباط/فبراير  4لغاية األسبوع 
 ً  3 إلى 1رقم  ،1وفقًا للفقرة  المنشآتباإلضافة إلى ذلك يوصى على وجه السرعة بأن تضمن  يوميا

على    تُطبقال  2و 1الجملة  .الحق في إجراء االختبار وفًقا لقانون اختبار فيروس كورونا للموظفين
نصف الجملة أصوالً   1جملة  3تُطبق الفقرة  األشخاص الذين لقحو بلقاح مضاد لفيروس كورونا.

 مع استثناء ضيوف منشآت الرعاية اليومية.  

الذين لديهم إعاقة األشخاص  يُمنع الدخول إلى ورش ومنشآت العروض الخدمية وأماكن إشغال .17
الخدمية  روض يتم إشغالهم هناك. على أن تكون العويكون هذا المنع للمشرفين ولألشخاص الذين 

. يًستثنى من المنع المذكور في الجملة من الكتاب التاسع لقانون الضمان االجتماعي 60وفقًا للمادة 
من   3الجملة  3الفقرة  104األشخاص الذين لديهم إعاقة والذين ليسو بشكل سكني تحدده المادة  1

والذين ال يتلقون الرعاية والعناية ولو لفترة زمنية من  جتماعيالكتاب التاسع لقانون الضمان اال
  1أبويهم أو من ذويهم أو من ُمشرفين أو من أناس أخر. يُستثنى من المنع المذكور في الجملة 
األشخاص الذين يستثنيهم رئيس الورشة أو رئيس عرض آخر واألشخاص الذين يتقاضون  

الكتاب التاسع لقانون من  57مخصصات حسب المادة مخصصات أو تقدموا بطلبات للحصول على 
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األشخاص الذين يستثنيهم رئيس  1. هذا ويُستثنى من المنع المذكور في الجملة  الضمان االجتماعي
الورشة أو رئيس عرض آخر عندما يكون هؤالء األشخاص يشكلون أهمية في االستمرارية  

لديهم إعاقة. تكون االستثناءات من منع الرعاية االقتصادية للورشة التي يعمل فيها األشخاص الذين 
و إذا كان   4و 3الفقرة  5ممكنة في حال وجود وسائل عمل واقية ومشروع نظافة حسب المادة 

فيجب  2رقم  1منشآت وفقًا للفقرة البالنسبة للموظفين الذين يعيشون في . هناك مخطط للفحص
 الوقاية خالل العملمفهوم إدارة الورش على  واالتفاق مع اإلدارة المعنية بالمنشأة السكنية 

قرارات باللوائح المتعلقة بالعودة إلى   . هذا و يجب أن تؤخذ النظافةعلى مشروع  والسالمة و
عن طريق وضع مخطط لفحص للموظفين   العملوتطوير تنظيم مجال  المنشأة وال سيما في

مع مراعاة ما يقتضيه   7إلى  1ل من طبق الجمنتولألشخاص الذين تقدم لهم العنابة بشك مستمر. 
 الذين لديهم إعاقة. عروض اليومية األخرى لألشخاصالاختالف الحال على 

ويشمل ذلك حق حضور  1يمكن عقد جلسات االستماع القضائية في جميع المنشآت وفقًا للمادة  .18
تُطبق الفقرة   و اإلجراءاتالمستشارين اإلجرائيين واألوصياء وكذلك األطراف األخرى المشاركة في 

 نصف الجملة أصوالً  1جملة  3

أيًضا بالتواصل من قبل موظفي المساعدات االجتماعية ومكتب رعاية الشباب وأولياء هناك يُسمح  .19
األمور والمحامين وكتاب العدل واألمين الخاص والمستشارين القانونيين. وكذلك من قبل األوصياء، 

هذا  العناية والمسؤولية الشخصية، واآلباء الذين لديهم حقوق الزيارة والتواصلفيما يتعلق بمسائل 
ويسمح أيضا بزيارات الرعاية الروحية. يجب تنسيق الزيارة قبل حدوثها مع إدارة المنشأة. هذا 

لزيارة لشروط معينة. يمكن منع الدخول في حاالت االشتباه خضع الوصول واويمكن لإلدارة أن تُ 
 نصف الجملة أصوالً  1جملة  3تُطبق الفقرة  و وفقًا لمتطلبات معهد روبرت كوخبالعدوى و

 يسمح الدخول أيضاً لكل من .20

 موظفي مؤسسات الرقابة . 1

  موظفي مراقبة السكنات . 2

 العام والخاص موظفي الخدمات الطبية وموظفي التأمين الصحي . 3

المجال الصحي واالجتماعي أو  الطالب والقوى التدريبية في مجال التدريب العلمي والمهني في مهن  . 4
 في مجال الدراسة المهنية في المدارس المهنية 

 ولمقدمي العالج والرعاية الصحية.  . 5

  3تُطبق الفقرة و  ظفي العمل الطوعي لتأمين الخدمات في منشآت الخدمات الصحية واالجتماعيةمو . 6
 نصف الجملة أصوالً  1جملة 

جتماعي إصدار لوائح وأنظمة نظافة أخرى بمرسوم بإمكان وزارة الشؤون االجتماعية والتكافل اال .21
مكن الموافقة على استثناءات في حاالت فردية مقدمة من قبل اإلدارات المحلية الم ومن عام

 المختصة، بقدر ما يكون ذلك ضروريًا أو مبرًرا بموجب قانون الحماية من العدوى.

 8المادة 

  المؤسسات المحلية اإلجراءات المتعلقة باختصاصات 
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حالة   إذا استدعت الضرورة وإذا كانتاإلدارات المحلية المختصة اتخاذ إجراءات مشددة بإمكان  )1(
تنفيذ وإقامة  وعلى العموم. يجب فحص  يتم اإلعالن عن التدابير المتزايدة تتطلب ذلك. العدوى

  . التدابير المتخذة من السلطات المحلية المختصة

تغيير القرارات الواردة في هذه الالئحة لمكافحة العدوى في جائحة كورونا  بإمكان السلطات المحلية )2(
)SARS-CoV-2 َّعدد اإلصابات ( ) إذا قلInzidenzwert إصابة جديدة أو أقل وذلك   50) عن

نسمة في خالل سبعة أيام في منطقة أو قرية معينة ولمدة خمس أيام متواصلة.  100000على كل 
الصادرة يومياً عن معهد روبرت كوخ. إذا اتخذت السلطات المحلية  تمعدالوالرقام األوتُعتمد رسمياً 

ه السلطات المختصة نشر وتعميم الخبر  قرارات مغايرة للقرارات المذكورة في هذه الالئحة فعلى هذ
  .العمومعلى 

 إذا ارتفع عدد اإلصابات في منطقة أو قرية معينة فعلى السلطات المحلية المختصة اتخاذ تدابير )3(
  وإجراءات لمحاولة احتواء الجائحة

 9المادة 

  التجمعات 

  25) تقام التجمعات في الهواء الطلق بالمعنى المقصود في قانون التجمعات الساكسوني الصادر في 1(
من القانون الصادر   7) والذي تم تعديله مؤخرا بموجب المادة 54ص  .SächsGVBl( 2012يناير 

  1000)، فقط في مكان محدد ويسمح بحد أقصى 358ص SächsGVBl( 2019مايو  11في 
  مشارك، إذا 

لفم واألنف. حسب واقية لطبية جميع المشاركين في التجمع ورئيسة أو رئيس التجمع والمنظمين كمامات  ارتدى. 1
  .  3من المادة رقم  2الفقرة 

  .متر بين جميع المشاركين في التجمع  1.5م الحفاظ على مسافة ال تقل عن . يت2

نسمة في خالل   100000إصابة جديدة وذلك على كل  200) عن Inzidenzwertإذا ارتفع عدد اإلصابات ( )2(
مشاركاً خالفاً   200سبعة أيام في منطقة أو قرية معينة ولمدة خمس أيام متواصلة يسمح التجمع بعدد مشاركين أقصاه 

ً  يتمو. 1لما ذكر في الفقرة  ت المحلية  األرقام اليومية الصادرة عن معهد روبرت كوخ. يجب على السلطا اعتماد رسميا
  عند اتخاذ إجراءات وتدابير مغايرة لما ورد في هذه الالئحة.  والنشر عدد اإلصابات والتعميمونشر تعميم 

نسمة في خالل   100000إصابة جديدة وذلك على كل  300) عن Inzidenzwertإذا ارتفع عدد اإلصابات ( )3(
مشاركاً خالفاً   10يسمح التجمع بعدد مشاركين أقصاه  سبعة أيام في منطقة أو قرية معينة ولمدة خمس أيام متواصلة

  . 3و  2الجملة  2الفقرة  8. مع سريان مفعول المادة 1لما ذكر في الفقرة 

  إذا كانت أعداد اإلصابات والعدوى تسمح بذلك.   3إلى  1) من الممكن إصدار استثناءات في حال العمل في الفقرات 4(

  الساكسوني فيما عدا ذلك غير قابل للمساس. ) يبقى قانون التجمع 5(

  10المادة 

  برلمان ساكسونيا 

يُستثنى برلمان والية ساكسونيا من أحكام هذا المرسوم بسبب حقه الدستوري في تنظيم نفسه وحقه المنزلي وكذلك  
المستقلة. باإلضافة من دستور والية ساكسونيا  3من المادة  47سلطات الشرطة ولرئيس برلمان الوالية وفقًا للفقرة 



20 

إلى ذلك، يجب على السلطات المختصة مراعاة الموقف الدستوري الخاص لبرلمان الوالية وأعضائه في سياق 
  .اإلجراءات المستندة إلى قانون الحماية من العدوى

  11المادة 

  المساعدة في التنفيذ، المخالفات 

من مرسوم الحكومة السكسونية ووزارة   1المادة  من 1من الفقرة  1يجب على السلطات المختصة حسب البند ) 1(
الشؤون االجتماعية والترابط االجتماعي لتنظيم الصالحيات حسب قانون الحماية من العدوى ولتعويض تكاليف اللقاحات 

  واإلجراءات األخرى للوقاية تنفيذ: 

  . أحكام هذا المرسوم، 1

من   1من المادة  1من الفقرة   3ي الوالية حسب البند . المهام والصالحيات التي تقوم بها أعلى سلطة صحية ف 2
االجتماعي لتنظيم الصالحيات حسب قانون الحماية  ماسك مرسوم الحكومة السكسونية ووزارة الشؤون االجتماعية والت

  من العدوى ولتعويض تكاليف اللقاحات واإلجراءات األخرى للوقاية في الحاالت الطارئة و  

من مرسوم الحكومة   1من المادة  2من قبل أعلى سلطة صحية في الوالية حسب الفقرة . اإلجراءات الُمتخذة 3
ووزارة الشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي لتنظيم الصالحيات حسب قانون الحماية من العدوى السكسونية 

  ولتعويض تكاليف اللقاحات واإلجراءات األخرى الوقائية. 

كنهم أن يطلبوا المساعدة من سلطات الشرطة المحلية في التنفيذ. وتبقى مسؤوليات  ويجب مراعاة مبدأ التناسب. ويم
يو نحزيران/يو 6تنفيذ لوائح السالمة المهنية وفقًا لقانون مسؤولية الصحة والسالمة المهنية السكسونية الصادر في 

تعديله مؤخراً بموجب المرسوم الصادر  من صحيفة القوانين والمراسيم السكسونية)، والذي تم   416(صفحة 2008
من صحيفة القوانين والمراسيم السكسونية)، فيما عدا ذلك غير قابلة   706(صفحة 2019األول/أكتوبر تشرين 8في 

  .للمساس بها

من قانون الحماية من العدوى كل   73من المادة أ 1من الفقرة  24) يعتبر مخالف بالمعنى المقصود في البند رقم 2(
  من:

  . بقصد العمد 1

a(  ًمع أشخاص غير األشخاص المذكورين هناك  1الجملة  1الفقرة  2للمادة من يتواجد خالفا ،  

b 2من المادة  2من الفقرة   2متر حسب البند  1.5) من ال يلتزم بالحد األدنى للتباعد  

c بزيادة أعداد األشخاص المشاركة. 2جملة   1أ الفقرة  2) من يخالف المادة  

d ( أو يستخدم مراكز التسوق  رتاد، يفتح أو يشغل أو ينفذ أو ي 2والفقرة  1الجملة  1الفقرة   4يخالف المادة من
  ، 2أو الفقرة  2البند  1أو العروض بدون استثناء بموجب الفقرة  المحالتبالمفرق أو بالجملة أو المتاجر أو 

e اجتماًعا غير ثابت أو يشارك فيه عدد أكبر من األشخاص مما هو مسموح  ) ، ينظم 3) إلى (1فقرة( 9) خالًفا للمادة
 ) ،4فقر 9، دون استثناء بموجب المادة  3إلى  1فقرة  9به بموجب المادة 

  . إهمال أو عن عمد 2

a ( ج ويغادر منزله أو مسكنه بدون سبب ضروري.  2ب والمادة  2من يخالف المادة 

b العامةمشروبات كحولية في األماكن  يتعاطىد و  2) من يخالف المادة .  
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c(  وال يرتدي  1رقم  1فقرة  9والمادة , 6 2جملة  1فقرة   3للمادة خالفاً ويغطي فمه وأنفه من ال يرتدي كمامة
  أو 2فقرة  3, جملة  3و   2حرف د ، رقم  و 1 رقم 2 الجملة 1ة الفقر 3 المادةاستثناء حسب  لديهيكون كمامة بدون 

3 .  

d(  3خالًفا للمادة )استثناء بموجب  لديه للفم واألنف وال يوجد  ةطبي كمامة، ال يرتدي  1) رقم 1( 9 والمادةأ)  1
    1) الرقم 1( 9أو القسم   3) أو 2( 3، القسم  8أو  7أو  5أو   4أ) األرقام  1( 3 المادة

e أو ما يعادلها بدون أن يكون لديه استثناء يخوله بعدم  2ب وال يرتدي كمامة ف ف ب  1الفقرة   3) من يخالف المادة
  . 3أو  2الفقرة  , المادةاالرتداء حسب 

f 5من المادة  2من الفقرة  2و 1عدد الزبائن المسموح خالفاً للجملة ) من يسمح بدخول زبائن أكثر من،  

g ( دخول العدد المسموح به.  عندوال يمنع الدخول  5الجملة  2الفقرة   5يخالف المادة من 

h ( أو معامل أو يعرض بدون تصميم خطة للنظافة أو ال يلتزم بتنفيذ خطة النظافة خالفاً   منشآتمن يفتح أو يشغل
  ،5من المادة  4من الفقرة  1للجملة 

i مختص.موظف   ويسمي يعين وال  3الجملة  4الفقرة  5) من يخالف المادة  

jوقواعد مسافة التباعد أو االلتزام بارتداء كمامات الفم و األنف   االحتكاكااللتزام بالقيود المفروضة على  ذ) من ال ينف
  ،5من المادة  4من الفقرة  4خالفاً للجملة 

k أ وال يُجري فحص أسبوعي.4فقرة 5) من يخالف المادة  

l(  ونصف الجملة   1وال يوجد لديه استثناء حسب الجملة   5من المادة  6من ال يسجل البيانات الشخصية خالفاً للفقرة
  ،5من المادة  6من الفقرة  2

m(  من    4أو اإلعالن في الوقت المناسب حسب الجملة  6من المادة  1من يشغل أي شخص بدون إثبات خالفاً للجملة
    6من المادة  5 ستثناء حسب الجملةوال يوجد لديه ا 6المادة 

n أو من   7من المادة  2) من ال يتوفر عنده تصميم مخطط للزيارة والدخول والخروج للمنشأة/للمؤسسة خالفاً للفقرة
 . يخالف ذلك

o ويسمح الدخول بدون حق الدخول.  1جملة  3فقرة  7) من يخالف المادة  

p ( العدد المسموح به من . وال يجري  1 جملة  4الفقرة  7 للمادةخالًفا  

  12المادة 

  الدخول حيز التنفيذ وانتهاء الصالحية 

  .2021شباط/فبراير  15) يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في 1(

  . 2021آذار/مارس  07 ) ينتهي العمل بهذا المرسوم بعد مرور2(

    2021 فبراير/طشبا 12درسدن في 

  الشؤون االجتماعية والترابط المجتمعي وزيرة

 يترا كوبينج ب


