الملحق 1
نظرة عامة على قطاعات البنية التحتية الحساسة
ضمان األمن والنظام العامان
















برلمان والية ساكسونيا
الشرطة
السجن  ،بما في ذلك مرافق التدريب
المحاكم والمدعون العامون
موظفي األزمات
لواء إطفاء محترف ،لواء إطفاء تطوعي ،إذا كان هناك استعداد يومي،
شركات حماية الجبال وسدود المناجم
منظمات الحماية والمساعدة المدنية
مرافق حماية الضحايا
الموظفون التنفيذيون في المؤسسات والسلطات في والية ساكسونيا الحرة والحكومة االتحادية بما في ذلك القوات المسلحة المتحدة وكذلك بلديات
ساكسون ووكالة التوظيف االتحادية
المحامون وكتاب العدل
محامو براءات االختراع والعالمات التجارية
محاسب ومستشار ضرائب
المحضرون والمسؤولون القضائيون
المشرفين القانونيين بالمعنى المقصود في § BGB 1896

ضمان البنية التحتية العامة وأمن التوريد













االتصاالت والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ذات الصلة باألمن ومكتب البريد وإمدادات الطاقة بما في ذلك محطات الوقود وشركات
البترول (أمن الشبكات)
تزويد مياه
التخلص (التخلص من المياه العادمة ،والتخلص من النفايات)
النقل الجوي (الموظفون التشغيليون)
النقل العام( SPNV، EVU ،الموظفون التشغيليون)
المالحة الداخلية (الموظفون التشغيليون)
اإلذاعة والتلفزيون والصحافة ،بما في ذلك إنتاج المطبوعات الصحفية
البنوك ومصارف االدخار
شركات التأمين الصحي (الموظفين الالزمين للعمليات)
تأمين المعاشات (الموظفون الالزمون للعمليات)
التأمين القانوني ضد الحوادث (الموظفون التشغيليون)
خدمات الدفن

تجارة التجزئة والجملة والحرف واألغذية والزراعة







الصناعات الغذائية والزراعة
البقالة وتجارة الجملة
النقل والخدمات اللوجستية لضمان االحتياجات اليومية
قوة مبيعات التجزئة
الحرفيين  ،بقدر ما هو مسموح به في قانون كورونا لحماية والية ساكسون
نقابات العمال

الرعاية الصحية والرعاية
 الممارسات الطبية ،ممارسات طب األسنان ،الممارسات البيطرية
 األطباء النفسيون والمعالجون النفسيون لألطفال والمراهقين ،رعاية الطوارئ النفسية االجتماعية
 ممارسات المهنيين الصحيين














المستشفيات وكليات الطب
خدمات اإلنقاذ
الصيدليات ومستودعات المستلزمات الطبية
المهن الطبية (الموظفون التشغيليون)
مختبرات
تصنيع وتوزيع المنتجات الصيدالنية والطبية
مرافق المرضى داخل المستشفى للتمريض والتأهيل والمساعدة على االندماج
الخدمات الصحية لمرضى العيادات الخارجية
العاملين في االقتصاد والتوريد والنظافة في المرافق المذكورة
المستشارين لتقديم المشورة وفقا لقانون نزاع الحمل
موظفو رعاية المرضى من األطفال والمراهقين والمعاقين
مربي الحيوانات في مالجئ الحيوانات ومتنزهات الحيوانات وحدائق الحيوان

التدريب والتعليم
 الخدمة المدرسية (المدارس العامة والمدارس التي يديرها القطاع الخاص)  ،بما في ذلك التالميذ مع أطفالهم الذين يحتاجون إلى رعاية األطفال
 الموظفين لضمان رعاية األطفال في حاالت الطوارئ
 مساعدة المرضى داخل المستشفى ومرضى العيادات الخارجية للمعاقين واألطفال والشباب

