
 
 
 
 

 

 9من  1صفحة 

 
 أمر عام

-SARSلتنظیم سیر عمل مؤسسات دور الرعایة النھاریة لألطفال والمدارس والمدارس الداخلیة في إطار مكافحة جائحة كورونا (
CoV-2( 

 
 إعالن الوزارة المحلیة في والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة 

 والترابط المجتمعي 
 

 5422/4-15، الرقم المرجعي 2020أغسطس/ آب  13بتاریخ 
 
 

(الجزء األول من  2000یولیو/تموز  20من قانون الحمایة من العدوى الصادر في  1، جملة 1، فقرة 28باالستناد إلى المادة 
(الجزء األول  2020یونیو/حزیران  19في الصادر من القانون  5المادة أخیًرا من خالل  ة)، المعدل1045المدني، صفحة القانون 

 رصدِ )، فإن الوزارة المحلیة في والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة والترابط المجتمعي تُ 1385من القانون المدني، صفحة 
 
 

 التالي: األمر العامّ 
 
 

 التنظیم المشمول في األمر العامّ موضوع  .1
 

یر عمل المدارس المشمولة بإشراف السلطة العامة أو الحرة والمدارس الداخلیة من م سَ ینظِّ  ھذا األمر العامّ  .1.1
من أمر حكومة ساكسونیا الخاص بخدمات مبیت طالب المدارس ودور الرعایة  1منظور المادة الثانیة، فقرة 

ب فیھا فیروس ومراكز رعایة األطفال في والیة ساكسونیا الحرة، في إطار الجائحة التي تسبَّ النھاریة لألطفال 
 .SARS-CoV-2كورونا المستجد 

 
 تكون  من منظور ھذا األمر العامّ  .1.2

 
 ومراكز رعایة األطفال، ،ودور الرعایة النھاریة لألطفال ،والمدارس الداخلیة ،المنشآت: المدارس .1.2.1 

 
ودور الرعایة  ،والمالجئ ،وریاض األطفال ،دور الرعایة النھاریة لألطفال: حضانات األطفال .1.2.2

 النھاریة التربویة الشفائیة،
 

 مؤسسات الرعایة النھاریة لألطفال: دور الرعایة النھاریة لألطفال ومراكز رعایة األطفال، .1.2.3
 

ودور  ،وریاض األطفال ،حضانات األطفال :المدرسةدور الرعایة النھاریة لألطفال لمرحلة ما قبل  .1.2.4
 ومراكز رعایة األطفال، ،الرعایة النھاریة لألطفال التربویة الشفائیة

 
األفراد من خارج الدار: أولئك الذین ال تتم رعایتھم أو تعلیمھم في أي مؤسسة، أو ال یعملون في أي  .1.2.5

 أو أنھم یعملون بشكل مؤقت فقط، ،مؤسسة
 

: الحمى، السعال، اإلسھال، القيء أو SARS-CoV-2األعراض التي تشیر إلى اإلصابة بعدوى  .1.2.6
 بالمرض، الشعور العامّ 

 
 ھا خطر عالٍ فیالدول أو المناطق الواقعة خارج جمھوریة ألمانیا االتحادیة، التي كان  *مناطق الخطر: .1.2.7

في یوم دخول جمھوریة ألمانیا  أثناء البقاء فیھا، SARS-CoV-2من اإلصابة بعدوى مرض 
والوزارة األلمانیة  ،ووزارة الخارجیة األلمانیة ،وفقًا لتصنیف وزارة الصحة األلمانیة -االتحادیة 

 داخلیة واإلعمار واألمن الوطني.لل
 

www.auswaertiges- الحجر الصحي عند الرجوع من الخارج:حول واجب  *
einreise/2371468-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/quarantaene )2020أغسطس/آب  12 في مؤخًرا االستدعاء تم .(

 معلومات خاصة بالترحیل من مناطق الخطر في جمیع أنحاء العالم:
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html )12 في مؤخًرا االستدعاء تم 

 ).2020أغسطس/آب 

                                                

http://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/quarantaene-einreise/2371468
http://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/quarantaene-einreise/2371468
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


 
 
 
 

 
"تنفیذ قانون الحمایة من  األمر العامّ 2 تظل القواعد واإلجراءات األخرى الخاصة بالحمایة من العدوى، ساریة.1 .1.3

األمر الخاص بقواعد النظافة الصحیة بغرض منع  -اإلجراءات المتخذة في إطار جائحة كورونا  -العدوى 
انتشار فیروس كورونا" الصادر عن الوزارة األلمانیة الساكسونیة للداخلیة واإلعمار واألمن الوطني، الرقم 

 غیر مطبق.، في نسختھ المعنیة، 5422/22-15المرجعي: 
 

 اللوائح العامة الخاصة بالدخول واإلبالغ والنظافة الصحیة .2
 

 الحاالت التالیة:إذا انطبقت على ھؤالء األفراد  ،1.2.1البند الواردة في بدخول المنشآت لألفراد ح سمَ ال یُ  .2.1
 

 ، أوSARS-CoV-2ثبوت إصابتھم بعدوى فیروس  .2.1.1
 

، SARS-CoV-2التعرف على ظھور َعَرض واحد على األقل یشیر إلى اإلصابة بعدوى فیروس  .2.1.2
 أو

 
-SARSإصابتھ بعدوى فیروس  تتیوًما الماضیة بشخص ثَب 14خالل الـ  االتصال الشخصي في .2.1.3

CoV-2 إال إذا كان ھذا االتصال قد تم في إطار ممارسة أي من المھن الصحیة أو الرعایة مع ،
 زة لھذه المھنة، أولتزام بإجراءات الحمایة االحترازیة الممیِّ اال

 
، مع عدم 1.2.7حة في البند یوًما الماضیة في إحدى مناطق الخطر، الموضَّ  14 الـ اإلقامة في خالل .2.1.4

 .SARS-CoV-2تقدیم شھادة طبیة عقب مغادرة منطقة الخطر، تنفي اإلصابة بعدوى فیروس 
 

ألعراض الموضحة في ابون بأمراض معینة، تكون سببًا في ظھور َعَرض واحد على األقل من ااألفراد المص1 .2.2
، SARS-CoV-2یجب علیھم إثبات أن ھذه األعراض ال تشیر إلى اإلصابة بعدوى فیروس ، 1.2.6البند 

اسیة أو إثبات األمر الذي یتحقق من خالل تقدیم شھادة طبیة أو مستند آخر مشابھ، مثل بطاقة متابعة مرض الحس
 . ال تنطبق عند تقدیم أي من ھذه اإلثباتات.2.7. و2.6. و2.3. و2.1.2البنود 2 اإلصابة بمرض مزمن.

 
العاملون في القطاع التربوي والمدرسون وغیرھم من العاملین في أي مؤسسة، على النحو الموضح في البند  .2.3

علیھم .، 1.2.6عراض الموضحة في البند على األقل أحد األ.، أو العمالة غیر المؤقتة التي تظھر علیھا 1.2.1
-SARS-CoVاإلسراع وإبالغ إدارة المؤسسة بھذه الحالة وإجراء اختبار التحقق من اإلصابة بعدوى فیروس 

2. 
 

العاملون في القطاع التربوي والمدرسون وغیرھم من العاملین في أي مؤسسة، على النحو الموضح في البند  .2.4
المدرسة وأولیاء أمور األطفال القّصر في ن المدرجون و.، أو العمالة غیر المؤقتة أو الطالب الراشد1.2.1

مون بإبالغ إدارة ھذه المنشأة على الفور إن كانوا ھم أو الذین یتعلمون أو یتلقون الرعایة في منشأة مماثلة، ملزَ 
 .SARS-CoV-2إصابتھم بعدوى فیروس  تتثَبشأة قید التعلیم أو الرعایة، ھذه المنفي أبناؤھم المدرجون 

 
العاملون في القطاع التربوي والمدرسون وغیرھم من العاملین في أي مؤسسة، على النحو الموضح في البند  .2.5

المدرسة وأولیاء أمور األطفال القّصر المؤقتة أو الطالب الراشدون المدرجون في  .، أو العمالة غیر1.2.1
مون بإبالغ إدارة ھذه المنشأة على الفور إن كانوا ھم أو لقون الرعایة في منشأة مماثلة، ملزَ الذین یتعلمون أو یت
یوًما الماضیة السابقة لدخول  14ھذه المنشأة قید التعلیم أو الرعایة، قد أقاموا خالل في أبناؤھم المدرجون 

 .1.2.7المنشأة المعنیة، في إحدى مناطق الخطر الموضحة في البند 
 

فإن مكتب الصحة المختص یقوم باالستناد إلى  ،SARS-CoV-2في حاالت العدوى التي تنشأ جراء فیروس 1 .2.6
قانون الحمایة من العدوى، بتحدید إجراءات الحجر الصحي الواجب تطبیقھا على المرضى واألشخاص 

األطفال أو الطالب َعَرض واحد إذا ظھر على 2 المتصلین بھم، بما في ذلك إعادة التصریح بدخول ھذه المنشآت.
ین على سمح لھم بدخول المنشأة إال بعد مرور یومَ ، فلن یُ 1.2.6على األقل من األعراض الموضحة في البند 

-SARS-CoVت عدم اإلصابة بعدوى فیروس بِ ثْ آخر مرة ظھرت فیھا أعراض أو بعد تقدیمھم شھادة طبیة تُ 
2. 

 
أو یتواجد في منشأة  1.2.1البند المنشآت الواردة في ل أي منشأة من إذا ظھر على أي شخص، یرید دخو1 .2.7 

سمح لھ بدخول المنشأة أو سیكون ، فلن یُ 1.2.6كھذه، َعَرض واحد على األقل من األعراض الموضحة في البند 
د على الطالب أو األطفال قید الرعایة الذین یظھر علیھم َعَرض واح2 مضطًرا إلى مغادرة المنشأة على الفور.
، أثناء وجودھم في حصة دراسیة أو إحدى الفعالیات التي تنظمھا 1.2.6األقل من األعراض الموضحة في البند 

المدرسة أو أثناء برنامج الرعایة المطبق علیھم، سیكون من الالزم إنزالھم في غرفة منفصلة، وأولئك یتعین 
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التزامات اإلشراف والمراقبة 3 المفوض منھم.على الفور إحضارھم من خالل ولي األمر المسؤول أو الشخص 

 تظل قائمة دون قید إلى أن یتم إحضار الطفل.
 

یھ جیًدا أو یطھرھما .، یتعین علیھ على الفور أن یغسل یدَ 1.2.1من المنشآت، الموضحة في البند  ان یدخل أی� مَ 1 .2.8
المنشأة من إتاحة إمكانیة الوصول إلى تتحقق 2 بمادة مضادة للفیروسات، یكون تأثیرھا محدوًدا على األقل.

ر یتعین على الجھة المسؤولة عن المنشأة أن تتحقق من توفُّ 3 الوسائل والسبل المناسبة لغسل األیدي والتطھیر.
ین ومادة تطھیر من الفیروسات كمیات كافیة من مواد النظافة الصحیة الالزمة لذلك، وال سیما مواد تنظیف الیدَ 

األفراد المتواجدون في المنشأة، یتعین تنویھھم بالطریقة المناسبة لفئتھم العمریة 4 على األقل.ذات تأثیر محدود 
یتعین وضع إرشادات تحمل ھذا المضمون، وال سیما في 5 إلى ضرورة االلتزام بقواعد النظافة الصحیة ھذه.

 نطاق دخول المنشأة.
 

تخدامھا بانتظام، یتعین تنظیفھا جیًدا كل یوم، كما یتعین تھویة األسطح الخارجیة واألشیاء والقاعات التي یتم اس1 .2.9
باإلضافة إلى ذلك، تھویتھا جیًدا على  ،قاعات الدروس یتعین2 ا.المساحات المستخدمة بشكل جید عدة مرات یومی� 

سائطیة التقنیة األجھزة الو3 واحدة أثناء الحصة الدراسیة، وبحد أقصى بعد بدایة الحصة بثالثین دقیقة. األقل مرةً 
 یتعین تنظیفھا جیًدا بعد كل مرة استخدام.

 
باستثناء المنشآت المخصصة لرعایة األطفال، تقوم بإعداد خطة نظافة ، 1.2.1لمنشآت الموضحة في البند ا1 .2.10

من قانون الحمایة من  4و 3و 1، رقم 33ارتباًطا بالمادة  1، رقم 1، فقرة 36صحیة بما یتوافق مع المادة 
)، المعدل أخیًرا 1045صفحة الجزء األول من القانون المدني، ( 2000یولیو/ تموز  20لعدوى الصادر في ا

(الجزء األول من القانون المدني، صفحة  2020یونیو/حزیران  19من القانون في  5من خالل تعدیل المادة 
ثة تكون مستندة إلى النسخة المحدَّ  لمدارس والمدارس الداخلیة، فإن ھذه الخطة یجب أنلنسبة إلى ابا2 ).1385

من قانون الحمایة من العدوى في المدارس وغیرھا من  36من "خطة النظافة الصحیة اإلطاریة المطابقة للمادة 
فیجب  ،بقیة الدور والمنشآتسبة إلى م خدمات الرعایة لألطفال والمراھقین"، أما بالندور التعلیم األخرى التي تقدِّ 

من قانون الحمایة  36ثة من "خطة النظافة الصحیة اإلطاریة المطابقة للمادة إلى النسخة المحدَّ أن تستند الخطة 
 -ودور الرعایة النھاریة لألطفال  ،وریاض األطفال ،من العدوى في دور رعایة األطفال (حضانات األطفال

 والمالجئ)"، ویجب أن تتحقق فیھا خصائص المنشأة الحقیقیة. -التكاملیة أیًضا 
 

بمفھوم  -الحاضنون والطالب الراشدون یجب علیھم في بدایة العام الدراسي تسلیم المنشأة الملتحق بھا أبناؤھم 1 .2.11
منھم یبرز إلمامھم بنواھي دخول المنشأة وإجراءات  عًاخطاب تأكید موقَّ  - 1.2.1المنشأة الموضح في البند 

 .1یتعین استخدام االستمارة وفقًا للملحق  ،ولھذا الغرض2 ھذا. الحمایة من العدوى وفقًا لتشریعات األمر العامّ 
دخول بسمح للطفل الملتحق بالمدرسة أو الخاضع للرعایة أو للطالب الراشد إن لم یتم تقدیم خطاب التأكید، فلن یُ 3

وًدا لدى خطاب التأكید یظل موج4 ، إلى أن یتم تقدیم ھذا الخطاب.2020سبتمبر/ أیلول  8المنشأة اعتباًرا من 
 .2021فبرایر/ شباط  21المنشأة المعنیة، على أن یتم إعدامھ على الفور بعد انقضاء یوم 

 
 القواعد المنظمة لسیر العمل في المدارس وإدارة المدارس الداخلیة .3

 
القواعد  سمح بعمل المدارس، بما في ذلك كل الفعالیات المدرسیة وتشغیل المدارس الداخلیة، في إطار مراعاةیُ  . 3.1

 التالیة بشكل إضافي.
 

ملزمون بارتداء كمامة أثناء تواجدھم في  - 1.2.5بمفھومھا الموضح في البند  -األشخاص الغرباء عن المنشأة 1 .3.2
 ا ثَبتال تنطبق، طالما أن ھناك أشخاصً  1الجملة رقم 2 مباني المدرسة والمدرسة الداخلیة وعلى بقیة أراضیھا.

 - 2.10بمفھومھا الموضح في البند  -أنھم ال یستطیعون ارتداء الكمامة أو أن خطة النظافة الصحیة للمدرسة 
توصي إدارة المدرسة بضرورة االلتزام بمسافة أمان كافیة 3 لوجود استثناءات من ذلك. اقوی�  اترى أن ھناك سببً 

 بین األشخاص المتواجدین على أرض المدرسة بقدر اإلمكان.
 

الشخص المتواجد على أرض المدرسة والمدرسة الداخلیة أو على المساحات األخرى من المدرسة والمدرسة 1 .3.3
إلى األشخاص حتى بالنسبة 2 ًما بأن یكون معھ غطاًء مثل الكمامة.كمامة، یكون ملزَ  يالداخلیة، دون أن یرتد

، أثناء التواجد على أرض المدرسة والمدرسة نصح بارتداء الكمامة خارج الحصةیُ  الغرباء عن المنشأة، فإنھ
أي التزام خاص بارتداء الكمامة خارج الحصة على أرض المدرس، یمكن تنظیمھ في خطة النظافة 3 الداخلیة.

 .2.10بمفھومھا الموضح في البند  -الصحیة للمدرسة 
 

فإنھ یتعین بصفة یومیة توثیق أسماء األشخاص الغرباء  ،لغرض التحقق من إمكانیة تتبع مسار انتقال العدوى1 .3.4
تواجدوا أثناء وقت الحصة أو الفعالیة المدرسیة داخل أي من مباني المدرسة، لمدة تزید عن  نعن المنشأة الذی

 أي شھر یعقب یوم التوثیق، یتعین على الفور محو أو إعدام البیان الخاص بھ.2 دقیقة. 15
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 -. 2.10مفھومھا الموضح في البند ب -تشفیات، تقوم بإعداد خطة نظافة صحیة للمدرسة إدارة مدارس المس .3.5
 بالتنسیق مع إدارة المستشفى الجامعي.

 
 القواعد الخاصة بعمل دور الرعایة النھاریة لألطفال .4

 
 -. 1.2.4في البند  بمفھومھا الموضح -سمح بتشغیل دور الرعایة النھاریة لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة یُ  .4.1

 مع مراعاة القواعد التالیة بشكل إضافي.
 

مون، قبل التحاق أبنائھم ألول مرة بدور الرعایة النھاریة لألطفال في مرحلة ما ن یمثلونھم ملزَ الحاضنون أو مَ 1 . 4.2
ون رّ قِ للدار المعنیة، یُ بتقدیم بیان خطي ا بأن یقوموا یومی�  -. 1.2.4بمفھومھا الموضح في البند  -قبل المدرسة 

ولھذا الغرض یتعین استخدام 2 .1.2.6أن الطفل ال یظھر علیھ أي من األعراض الموضحة في البند بفیھ 
تظل 4 إن لم یتم تقدیم ھذا البیان، فلن یتم تقدیم خدمة الرعایة للطفل في ھذا الیوم.3 .2االستمارة وفقًا للملحق 

 ، بعد االطالع علیھا.االستمارة بحوزة الشخص الذي یقدمھا
 

مون بارتداء كمامة أثناء تواجدھم في ملزَ  - 1.2.5بمفھومھا الموضح في البند  -األشخاص الغرباء عن المنشأة 1 .4.3
 1الجملة 2 مباني المنشأة وعلى بقیة أراضیھا، وعلیھم أیًضا الحفاظ على مسافة أمان كافیة تفصلھم عن اآلخرین.

ت أنھم ال یستطیعون ارتداء الكمامة أو االلتزام بمسافة أمان كافیة تفصلھم ا ثَبشخاصً ال تنطبق طالما أن ھناك أ
 عن اآلخرین.

 
فإنھ یتعین بصفة یومیة توثیق أسماء األطفال الذین تتم  ،لغرض التحقق من إمكانیة تتبع مسار انتقال العدوى1 .4.4

 نوأسماء األشخاص الغرباء عن المنشأة الذی ،واألشخاص المسؤولین عن تقدیم الرعایة ،رعایتھم في المنشأة
أي شھر یعقب یوم التوثیق، یتعین محو أو إعدام 2 دقیقة. 15تواجدوا داخل أي من مباني المنشأة، لمدة تزید عن 

 البیان الخاص بھ.
 

 . یسري على المالجئ أیًضا.4.4. و4.3مضمون البندین  .4.5
 

 التحفظي لإللغاء، البند تفعیل وعدم تفعیل األمر العامّ  .5
 

ین سیتم .، اللذَ 3.3. و3.2ین ، باستثناء البندَ 2020آب أغسطس/ 31یدخل حیز التفعیل في  ھذا األمر العامّ 1 .5.1
سریانھ،  یكون قد فقد األمر العامّ  2021شباط فبرایر/ 21بانقضاء یوم 2 .2020أیلول سبتمبر/ 1تفعیلھما في 
قاف تفعیلھا بانقضاء یوم ، التي سیتم إی2جملة .، 4.4والبند  2.، جملة 3.4 والبند 4جملة .، 2.11باستثناء البند 
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یسري علیھ بند تحفظي لإللغاء في الحاالت التي تشھد تطوًرا عقب إعالن وجود جائحة كورونا  ھذا األمر العامّ  .5.2
SARS-CoV-2  ،بحیث أصبح من الضروري وضع أو قیام الوضع القانوني الخاص بالحمایة من العدوى

 .قواعد أخرى غیر تلك المذكورة في األمر العامّ 
 

 إمكانیة االطالع .6
 

للداخلیة واإلعمار واألمن  ، متضمنًا األسانید المبررة لھ، یمكن االطالع علیھ لدى الوزارة األلمانیة الساكسونیةھذا األمر العامّ 
دریسدن، من االثنین إلى الجمعة خالل  01097شارع ألبرت شتراسھ،  10، 15الوطني، قسم الشؤون القانونیة والمشتریات رقم 

 ع. 03:00ص إلى  09:00الفترة من الساعة 
 
 

 الملحقات:
 

 )1الملحق العدوى (المنشأة وإجراءات الحمایة من بحاالت حظر دخول خطاب تأكید اإللمام  •
 

 )2الملحق استمارة تأكید الحالة الصحیة ( •
  

 9من  4صفحة 



 
 
 
 

 
 

 األسباب
 
 

 أ. جزء عامّ 
 

من قانون الحمایة من العدوى، فإن السلطة المختصة تتخذ إجراءات الحمایة الضروریة، وال سیما  1، جملة 1، فقرة 28وفقًا للمادة 
من قانون الحمایة من العدوى، إذا ما تم التحقق من وجود مرضى أو مشتبھ في كونھم  31إلى  29تلك المذكورة في المواد من 

في  ا، أو إذا اتضح أن أحد المتوفین كان مریًضا أو مشتبھً عدیمي األعراض لمرضناقلین لبالعدوى أو مرضى أو مشتبھ في إصابتھم 
 ، طالما أن ھذا األمر ضروري لمنع تفشي أمراض معدیة.ناقًال للمرض عدیم األعراضكونھ مریًضا أو 

 
تفشى في  -ون الحمایة من العدوى من قان 1، رقم 2بالمفھوم الموضح في المادة  -مسبب مرضي ھو  SARS-CoV-2فیروس 

بھ الكثیر من النقاط غیر  SARS-CoV-2جائحة  تطوروالیة ساكسونیا الحرة متخذًا نمط الجائحة، وھو یھدد صحة شعب الوالیة. 
ود على تكّون بؤر عدوى محلیة أو إقلیمیة أو عبر إقلیمیة، تستلزم فرض مزید من القی استبعادفال یمكن على وجھ الخصوص  األكیدة،

. وبصفة أساسیة سیتم، إلى ولكن ھذه حاالت استثنائیةأو حتى غلق ھذه المنشأة.  ،عمل المدارس أو منشآت الرعایة النھاریة لألطفال
 بالنظر إلى -في والیة ساكسونیا الحرة، التحقق من العمل المنتظم المرتبط بظروف الجائحة  SARS-CoV-2جائحة  يَ أن تنتھ

 تم متابعة وضع انتشار العدوى یوًما بیوم مع وضع تقییم علمي للحالة العامة.ھذا اإلطار ستوفي  -حالة العدوى 
 

 ب. جزء خاص
 

 .:1بخصوص 
 

 .:1.1بخصوص 
یضع إطاًرا، تستطیع خاللھ المدارس والمدارس الداخلیة ودور الرعایة النھاریة لألطفال أن تمارس عملھا المنتظم في  ھذا األمر العامّ 

ظل "ظروف الجائحة". والعمل المنتظم في ظل ظروف الجائحة یستند إلى "منظومة إعادة فتح دور الرعایة النھاریة لألطفال 
ائیة بمدارس ذوي االحتیاجات الخاصة في والیة ساكسونیا الحرة" التي عملت على إعدادھا ومدارس التعلیم األساسي والمرحلة االبتد

إلى الجلسات االستشاریة األخرى الالحقة لھا بالنظر إلى الوضع الحالي یستند بعنایة من أفضل الخبراء، وأیًضا  ةمجموعة عمل منتقا
 للعدوى في والیة ساكسونیا الحرة.

 
 18ء الثقافة المحلیین في فقد روعي بالنسبة إلى قطاع المدارس، القرار الصادر عن مؤتمر وزرا عند إعداد األمر العامّ 

كل الدور األخرى نتھاء العطلة الصیفیة، وبالنسبة إلى المدارس عقب ابخصوص العودة إلى العمل المنتظم في  2020حزیران یونیو/
ثة للحمایة من در عن مؤتمر وزراء الثقافة المحلیین "إطار اإلجراءات المحدَّ القرار الصا - بالمفھوم الموضح في ھذا األمر العامّ  -

 .2020تموز یولیو/ 14ى والنظافة الصحیة" في العدو
 

 .:1.2بخصوص 
 الصادر. . تتضمن "تعریفات قانونیة" ألھم المفاھیم المستخدمة في األمر العامّ 1.2.7. وحتى 1.2.1. و1.2البنود 

 
 .:1.3بخصوص 

بشكل نھائي وقطعي إلى حد  -. 1.2.1بمفھومھا الموضح في البند  -یر عمل المنشآت م سَ یوضح أن ھذه األوامر العامة تنظِّ  التعریف
 كبیر.

 
 .:2بخصوص 

على األشخاص الذین لم  فإنھ من الضروري أن یقتصر دخول المنشآت المشمولة في األمر العامّ  ،لغرض توفیر الحمایة من العدوى
أو الذین لم تظھر علیھم أي عالمات لمثل ھذه العدوى. وھذا األمر یتعلق بكل  SARS-CoV-2بعدوى فیروس  ثبت إصابتھمتَ 

األشخاص الذین یمارسون مھام تدریس أو تربیة أو رعایة أو إشراف أو أي أنشطة دوریة أخرى داخل المنشآت والدور العامة، أو 
 وأیًضا الطالب واألطفال المطلوب رعایتھم. ،الرعایة النھاریة لألطفالحضرون الطفل إلى دار اآلباء أو أي أفراد آخرین یُ 

 
 .:2.1.4. حتى 2.1بخصوص 

.). ھؤالء األشخاص 2.1.1من دخول المنشآت (البند  SARS-CoV-2ھذا التشریع یمنع األشخاص المصابین بعدوى فیروس 
-SARSتسري علیھم نفس المعاملة التي تنطبق على أولئك الذین ال یمكن بدرجة كافیة الجزم بانتفاء إصابتھم بعدوى فیروس 

CoV-2 .استناًدا إلى شواھد خارجیة أو معطیات معینة 
 

النظر عن وضع العدوى  تاحة إمكانیة دخول جمھوریة ألمانیا االتحادیة بغضّ . یأخذ في االعتبار األوضاع القائمة بإ2.1.4والبند 
 المعني، والقیام برحالت خارج البالد بأعداد كبیرة خالل العطلة الصیفیة.
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 .:2.11. حتى 2.2بخصوص 
 ام بما یلي:، فھناك ضرورة للقیحتى یمكن قطع سالسل انتشار العدوى المحتملة في المنشآت المشتملة في األمر العامّ 

 
أو عند االتصال بشخص  SARS-CoV-2تقوم دائرة األشخاص المذكورة بإبالغ المنشأة فور ظھور حالة عدوى بفیروس   •

 ، SARS-CoV-2مصاب بعدوى فیروس 
أثناء  SARS-CoV-2فصل األطفال، أثناء خضوعھم للرعایة، أو الطالب، الذین تظھر علیھم أعراض عدوى فیروس   •

 وقت الدراسة، عن المجموعة أو الفصل وإحضارھم.
 

) بإبالغ إدارة المنشأة المعنیة 2.1.4و 1.2.7ین . على إلزام "العائدین من السفر" من مناطق الخطر (قارن البندَ 2.5ینص البند 
 بذلك.

 
انتشار العدوى الذي یصل إلى مستوى منخفض، سیتم بالنظر إلى وضع ، بالموازنة بین مطالب التعلیم والرعایة والحمایة من العدوى

االلتزام بمھلة زمنیة قصیرة، یمكن بعد انقضائھا أن یعود األطفال ذوو األعراض المرضیة إلى دور الرعایة مرة أخرى. وبغض 
 سلبیة.وتكون  SARS-CoV-2ح بالذھاب إلى الدور مرة أخرى حتى بعد أن تظھر نتیجة الفحص الحالیة لمرض سمَ النظر فإنھ یُ 

 
تطبیق إجراءات الحمایة وقواعد النظافة الصحیة الشخصیة الواردة  SARS-CoV-2من الضروري لتجنب العدوى بفیروس 

وغیرھا من اإلجراءات المذكورة للحمایة من العدوى وتحقیق النظافة الصحیة. وضع اإلرشادات الموضحة في نطاق الدخول یمثل 
طالب بإجراءات النظافة الصحیة الشخصیة المتوافقة مع فئتھم العمریة واإلجراءات العامة ضرورة بصفة خاصة، حتى یمكن إبالغ ال

یتعین تھویة قاعات یز األیروسوالت في المكان، تجنبًا لتركو .للحمایة من العدوى، وتوفیر الدعم الالزم لھم عند االلتزام بذلك
ر تحقیقھ مثًال بسبب عمل الطالب داخل دم القیام بھذا األمر إذا ما تعذَّ أثناء انعقاد الحصة. ویمكن ع التدریس مرة واحدة على األقل،

د ما إذا كانت التھویة أثناء انعقاد الحصة الصف الذي یستدعي عدم قطع تركیزھم. المعطیات المكانیة واألحوال الجویة ھي ما تحدِّ 
 الدراسیة تستدعي فترة راحة قصیرة.

 
وإجراءات النظافة الصحیة المطروحة في ھذا  SARS-CoV-2ائمة في إطار العدوى بفیروس بالنظر إلى المخاطر التي ال تزال ق

مة ذات ا إلمامھم بالقواعد واللوائح المنظِّ ی� السیاق، وصوًال إلى نواھي دخول المنشأة، فإنھ من الضروري إلزام اآلباء بأن یؤكدوا خط
االلتزام بتقدیم إقرار یومي  ،باإلضافة إلى ذلك ،مرحلة ما قبل المدرسة، فسیتمدور الرعایة النھاریة لألطفال في الصلة. وبالنسبة إلى 

ا، ال "یحملون" عدوى ا، وفقًا للمعرفة المتوفرة حالی� ع یؤكد الحالة الصحیة للشخص المعني: حتى إن كان األطفال الصغار نسبی� موقَّ 
دل فوق المتوسط بسبب حاالت عدوى لھا أعراض ، فإنھم مع ذلك یمرضون في أغلب األحوال وبمعSARS-CoV-2فیروس 

 مشابھة مع تلك الممیزة لفیروس كورونا.
 

 .:3بخصوص 
 . تتضمن قواعد خاصة بعمل المدارس وعمل المدارس الداخلیة المرتبط بالمدارس، من حیث المحتوى.3.5. إلى 3.1البنود من 

 
 .:3.1بخصوص 

، فإن كل المدارس والمدارس الداخلیة المرتبطة بھا داخل والیة ساكسونیا من األمر العامّ  2إلى جانب القواعد العامة الواردة في البند 
 .3.5. إلى 3.2مقتضیات البنود من أیًضا  الحرة تسري علیھا

 
 .:3.2بخصوص 

ألشخاص توضح أن ا 1األشخاص الغرباء عن المدرسة ال (لم یعد بصفة أساسیة) یحظر علیھم التواجد على أرض المدرسة. الجملة 
مین بصفة أساسیة بارتداء كمامة (ما یعرف باسم قناع الوجھ) أثناء التابعین للمدرسة، وال سیما الطالب والمدرسین، غیر ملزَ 

ن التزام ارتداء الكمامة بسبب فإن األشخاص الغرباء عن المدرسة یتم إعفاؤھم م ،2تواجدھم على أرض المدرسة. ووفقًا للجملة 
ال تنص بشكل قطعي على أي التزام یقضي بضرورة الحفاظ على مسافة أمان دنیا  3. الجملة ألي سبب آخر ھامّ معقولیة األمر أو ال
 ، بید أنھ تم التنویھ إلى اتباع سلوك وقائي من ھذه الزاویة.اونصفً  اتبلغ في المعتاد مترً  -

 
لحمایة من فیروس كورونا من قانون ساكسونیا ل 2، فقرة 1تستند إلى االستثناءات ذات الصلة الواردة في المادة  2. الجملة 3.2البند 

ألطفال والقّصر الموصى علیھم واألشخاص ذوي اإلعاقات أو القیود الصحیة. ومن خالل خطة النظافة الصحیة (المادة بالنسبة إلى ا
لتنظیم، وھو ما ینعكس بالتالي یمكن أیًضا شمول المطالب الخاصة بمدرسة بعینھا ضمن سیاق ا ،من قانون الحمایة من العدوى) 36

 على فعالیة إجراءات الحمایة من العدوى بمنشأة معینة.
 

 .:3.3بخصوص 
جبرھم على ارتداء الكمامة أثناء الغرباء عن المنشأة، وال سیما التالمیذ والمدرسین، ال یوجد التزام یُ  غیرألشخاص بالنسبة إلى ا

یمكن (أي وفقًا لتقدیر اإللزام مع الوضع في االعتبار تطبیق مبدأ التناسبیة  ،لصحیةفي خطة النظافة اوتواجدھم على أرض المدرسة. 
نصح بارتداء طالما أن إلزام كھذا غیر موجود، فإنھ یُ واألساسي) مع ذلك التعبیر عن "إلزام ارتداء الكمامة" خارج الحصة الدراسیة. 
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ملصقات إرشادیة أو "توجیھات"  یمكن استخدام وسائل مناسبة، مثل ،الكمامة أمام األشخاص التابعین للمدرسة. وفي ھذا السیاق

 دوریة، تحمل ھذا المضمون.
 

 .:3.4بخصوص 
لم یعد یقتصر األمر على مواصلة اتخاذ  ،على الرغم من االنتقال إلى مرحلة انتظام العمل، إال أنھ بسبب الوضع الحالي للجائحة

إجراءات النظافة الصحیة، بل أصبح من الالزم أیًضا إتاحة إمكانیة تتبع مسار انتقال العدوى. وإتاحة ھذه اإلمكانیة وتعزیزھا، یمثالن 
فإلى جانب  ،السیاقحتى وإن حدث وارتفعت حاالت اإلصابة بالعدوى مرة أخرى. وفي ھذا  ،أداة ھامة لكبح جماح تفشي الجائحة

عرف باسم سجل الصف، فإن التوثیق الیومي ألسماء األشخاص إجراء التوثیق المعتاد لتدوین حضور الطالب والمدرسین فیما یُ 
ًرا من فترة تواجد تبلغ وسیلة مناسبة. وال یسري إلزام التوثیق إال اعتبا دّ عَ الغرباء عن المدرسة المتواجدین على أرض المدرسة، یُ 

دقیقة.  15یزید بشكل ملحوظ عند االتصال المباشر بدًءا من فترة  -وفقًا للمعارف المتوفرة حتى اآلن  -ألن خطر العدوى  قیقة؛د 15
ھذه القاعدة الغرض منھا المساھمة في تقصیر فترة تواجد الحاضنین في المدرسة بقدر اإلمكان، عند حضورھم لجلب الطالب مثًال. 

لیس من الضروري االحتفاظ بمستندات التوثیق لفترة تزید عن تلك المطلوبة لتتبع سالسل انتشار ، بیاناتوألسباب تتعلق بحمایة ال
 العدوى، إن وجدت.

 
 .:3.5بخصوص 

، فمن الضروریة مواءمة خطة النظافة تشفیات والمستشفى الجامعي المعنيا بین مدارس المسالنظر إلى التعاون المحدود مكانی� ب
 ع إدارة المستشفى الجامعي.الصحیة للمدرسة م

 
 .:4بخصوص 

. قواعد خاصة إضافیة تستھدف كل دور الرعایة النھاریة لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة 4.4. إلى 4.1تتضمن البنود من 
ومراكز رعایة األطفال). وبذلك فقد تم  ،ودور الرعایة النھاریة لألطفال التربویة الشفائیة ،وریاض األطفال ،(حضانات األطفال

فقط، وإلى جانب  2القواعد العامة المنصوص علیھا في البند تي تسري علیھا اآلن بصفة أساسیة إقصاء المالجئ من ھذه النقطة، ال
 .4.4ثیق" وفقًا للبند . وأیًضا "إلزام التو4.3. "إلزام ارتداء الكمامة" وفقًا للبند 4.5فإنھ تسري علیھا أیًضا قواعد البند  ،ذلك

 
مع الوضع في االعتبار انخفاض مستوى انتشار العدوى الحالي وإجراء توثیق  ،ھذا التغییر یمكن تحقیقھ بموازنة مختلف المطالب 

ن دقیقة)، ویمثل اتخاذه ضرورة حتى یمكن م 15أسماء كل األشخاص الغرباء عن الدار، الذي ال یزال ساریًا (عند التواجد ألكثر من 
 ،ناحیة تنفیذ المطلب القانوني بالحصول على الرعایة وتحقیق الحمایة من العدوى من ناحیة أخرى. وألسباب تتعلق بحمایة البیانات

 فلیس من الضروري االحتفاظ بمستندات التوثیق لفترة تزید عن تلك المطلوبة لتتبع سالسل انتشار العدوى، إن وجدت.
 

للعدوى. ونظًرا ألن مسافات األمان الدنیا  فإن األطفال على األقل مشاركون في صیاغة الوضع العامّ  ،ووفقًا للمستوى العلمي الحالي
الالزمة بین األطفال والتربویین ال یمكن تطبیقھا في دور الرعایة النھاریة لألطفال، فھناك قواعد یجب االلتزام بھا ضمانًا الستمرار 

 توفیر الحمایة من العدوى
 

 .:4.1بخصوص 
ضانات األطفال وریاض األطفال ودور الرعایة النھاریة لألطفال التربویة الشفائیة ومراكز رعایة األطفال، یمكنھا تنظیم یومھا ح

العادي بما یتوافق مع المنظومة التربویة التي تتبعھا. في وضع انتظام عمل ھذه الدور في إطار إجراءات الحمایة من فیروس 
 ا.التوقف عن فرض المزید من القیود على نطاق برنامج الرعایة المتفق علیھ تعاقدی� كورونا، یتعین بصفة أساسیة 

 
 .:4.2بخصوص 

ستتم مواصلة تنفیذ الممارسة القائمة حتى اآلن، وھي تقدیم "خطاب تأكید الحالة الصحیة" الذي یتعین عرضھ  ،من خالل ھذه القاعدة 
سیتم تكثیف تطبیق القاعدة على الطفل في دور الرعایة النھاریة ، انتشار العدوىا. بالنظر إلى المستوى المنخفض لوضع یومی� 

، لن یتم تقدیم أي رعایة للطفل في دور الرعایة في مرحلة ما قبل المدرسة. وباإلضافة إلى ذلك ،لألطفال. وبدون تقدیم ھذا اإلقرار
فض تقدیم الرعایة، إذا ما ظھرت على الطفل أي أعراض تشیر یمكن للتربویین في جمیع قطاعات دور الرعایة النھاریة لألطفال، ر

 .19إلى إصابتھ بمرض كوفید 
 

 .:4.3بخصوص 
كما أن االلتزام بمسافة األمان الدنیا، التي  ألسباب تتعلق بالحمایة من العدوى، عن الدار یجب علیھم ارتداء كمامةاألشخاص الغرباء 

ألن دور الرعایة  لوضع في المدارس؛ضرورة للغرباء عن الدار، على عكس ا دّ عَ الحمایة تُ  ، یعزز من الحمایة. ھذهاتبلغ متًرا ونصفً 
وال مالعب  ،اھا ساحات مفتوحة كبیرة نسبی� فیال تتوفر  من ثَمَّ ا من المدارس، والنھاریة لألطفال في الغالب تكون "أصغر" مكانی� 

ا، وما شابھ، التي تكون في الغالب موجودة في المدارس. كبیرة نسبی�  وال غرف ،وال قاعات مدرسیة ،وال قاعات استراحة ،ریاضیة
 األمر ذاتھ یسري على مراكز رعایة األطفال.

 
لحمایة من فیروس كورونا بالنسبة إلى من قانون ساكسونیا ل 2، فقرة 1تستند إلى االستثناءات ذات الصلة الواردة في المادة  2الجملة 

ھم واألشخاص ذوي اإلعاقات أو القیود الصحیة. إمكانیة فرض التزام ارتداء الكمامة على األطفال أو ألطفال والقّصر الموصى علیا
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ألن مثل ھذا  مایة من العدوى)، لم یتم التطرق إلیھا؛من قانون الح 36متخصصي الرعایة، بما یتجاوز خطة النظافة الصحیة (المادة 

 ئة العمریة.اإللزام ال یمكن تطبیقھ على األطفال في ھذه الف
 

 .:4.4بخصوص  
ع سالسل فإن األمر یتطلب التوثیق الیومي ألسماء األشخاص المتواجدین في المنشأة (الدار) حتى یمكن تتبُّ  ،حتى عند انتظام العمل

یتم توثیق  ،الدار. ومن ناحیة أخرىا لألطفال والعاملین الحاضرین في انتشار العدوى. فمن ناحیة یتم إجراء التوثیق المعتاد یومی� 
لیس من الضروري االحتفاظ ، دقیقة. وألسباب تتعلق بحمایة البیانات 15أسماء كل األشخاص الذین تواجدوا في الدار لمدة تزید عن 

 ع سالسل انتشار العدوى، إن وجدت.بمستندات التوثیق لفترة تزید عن تلك المطلوبة لتتبُّ 
 

 .:5بخصوص 
 

 .:5.1بخصوص 
حیث إنھا تتیح إمكانیة التعرف على عدم على التخطیط في الدور المعنیة،  الغرض منھا اإلسھام في تأمین القدرة فترة التفعیل الطویلة

تبییت النیة في إخضاع سیر عمل ھذه الدور في الوالیة مرة أخرى لقیود قانونیة مشددة للحمایة من العدوى، إال إذا استدعى ضرورة 
تشریعات أو الفترات الزمنیة المحددة لتفعیل التستند أرض الواقع أو الوضع القانوني ذي الصلة. القیام بذلك تغیر الوضع الفعلي على 

إلى القواعد الساریة على أغلب المدارس في ساكسونیا في أول وآخر یوم دراسة في الفصل الدراسي األول من العام  إیقاف فعالیتھا
 2020أبریل/نیسان  17في  2020/2021(قارن متطلبات اللوائح اإلداریة ووقت انقضاء العام الدراسي  2020/2021الدراسي 

آذار مارس/ 7منتظر إیقاف فعالیتھا في ). القواعد التي من ال101، 52افیة، صفحة وزارة ساكسونیا للشؤون الثق اریة،(المجلة الوز
 ، یجب تمدید فترة سریانھا بسبب االلتزامات الممتدة إلى ما بعد فترة التفعیل العامة.2021

 
 .:5.2بخصوص 

 لي، سوف یستتبع تعدیل األمر العامّ البند التحفظي لإللغاء یوضح أن أي تغیر قد یحدث في أي وقت على موقف انتشار العدوى الحا
النتشار  : كما أظھرت األشھر الماضیة، فإن الوضع العامّ تكون المواءمة مستندة دائًما إلى مبدأ التناسبیة العامّ و -بما یتواءم مع ذلك 

ى یمكن مواكبة ھذه العدوى یتطور في الغالب بشكل دینامیكي ویستدعي أیًضا إجراء مواءمات لألسس القانونیة ذات الصلة. وحت
اآللیة الدینامیكیة بما یخدم تحقیق الحمایة المثلى من العدوى، فإن الجھات المختصة تحتاج إلى المرونة في استعمال سلطتھا القانونیة 

ستیفاء التزام ا م، وتیسیر سبلالمقدَّ  السیادیة. الغرض من البند التحفظي لإللغاء ھو تأمین تحقق ھذه المرونة بالنظر إلى األمر العامّ 
 الذي تخضع لھ الجھات الصحیة بالنظر إلى اإلجراءات القانونیة للحمایة من العدوى. المتابعة والفحص

 
 

 معلومات قانونیة
 

 ، رفع دعوى أمام القضاء اإلداري المختص بالوالیة للطعن علیھ.یمكن في خالل شھر من إعالن ھذا األمر العامّ 
 

والیة ساكسونیا الحرة، تكون المحكمة التي یقع في دائرتھا سكن أو مقر الشخص الذي یرفع  والمحكمة اإلداریة المختصة في
 الدعوى:

 
كیمنیتس، إذا كان مقر المدعي أو محل سكنھ موجوًدا في  09112شارع تسفیكاور شتراسھ،  56محكمة كیمنیتس اإلداریة،  •

أو دائرة  ،أو دائرة فوجت الند ،و دائرة سلسلة جبال الخامأ ،أو دائرة ساكسونیا الوسطى الریفیة ،مدینة كیمنیتس الحضریة
 تسفیكاو، 

 
ذا كان مقر المدعي أو محل سكنھ موجوًدا في إدریسدن،  01099أوستر شتراسھ، -شارع ھانز 4محكمة دریسدن المحلیة،  •

أو دائرة جبال الخام  ،ن الریفیةأو دائرة مایس ،أو دائرة باوتسن الریفیة ،أو دائرة جورلیتس الریفیة ،مدینة دریسدن الحضریة
 أوستر الریفیة الساكسونیة،-شفایتس

 
الیبزیج، إذا كان مقر المدعي أو محل سكنھ موجوًدا في مدینة  04179شارع راتناو شتراسھ،  40محكمة الیبزیج اإلداریة،  •

 أو دائرة ساكسونیا الشمالیة الریفیة. ،أو دائرة الیبزیج الریفیة ،الیبزیج الحضریة
 

لمدعین الذین ال یقع مقرھم أو محلھم السكني في والیة ساكسونیا الحرة، تكون المحكمة المحلیة المختصة للنظر في النسبة إلى اب
 دریسدن. 01099أوستر شتراسھ، -شارع ھانز 4دعواھم ھي محكمة دریسدن اإلداریة، 

 
 

 2020آب أغسطس/ 13دریسدن، 
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 أوفھ جاول
 وكیل وزارة

 المحلیة للشؤون االجتماعیةساكسونیا 
 والترابط المجتمعي

 

 9من  9صفحة 


