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 مرسوم عام

 تطبیق قانون الوقایة من العدوى

 بسبب جائحة كورونا

 ترتیب متطلبات النظافة العامة للحد من انتشار فیروس كورونا

 إعالن صادر عن وزارة الشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي التابعة لوالیة ساكسونیا

 22/  5422-15، رقم الملف: 2020یونیو  4

 )2020یونیو  13المطبقة اعتباراً من (في النسخة الموحدة 

من قانون الحمایة من  1المادة  1القسم  28§ تصدر وزارة والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي استناداً إلى 
 19قانون  من 2) ، التي تم تعدیلھا آخر مرة بواسطة المادة. 1045. آي بي. BGBl( 2000یولیو  20) المؤرخ في IfSGالعدوى (

 ) تم تعدیلھ،1018. آي بي. BGBl( 2020مایو 

 المرسوم العام التالي

 للحد من انتشار فیروس كورونا مع التخفیف التدریجي للتدابیر الُمعتمدة بسبب جائحة كورونا، یتم العمل على تنفیذ اللوائح التالیة:

I - عام 

 مبادئ -1

حالیًا في األماكن العامة، قدر اإلمكان داخل المؤسسات. یُشار إلى الئحة وزارة مقاطعة یجب تنفیذ جمیع الوصایا والقواعد المطبقة  -
 -SARSالُمتعلقة بإجراءات الوقایة من فیروس  2020مایو  12ساكسونیا للشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي في إصدار 

CoV 2 وCOVID-19  الئحة الوقایة من فیروس كورونا)- SächsCoronaSchVO  2020یونیو  3في النسخة بتاریخ. ( 

یمكنھم زیارة أو استخدام المؤسسات أو المرافق أو الخدمات. ال یُوصى  COVID-19فقط األشخاص غیر المشتبھ بإصابتھم بـ  -
 باستخدام قیاسات درجة الحرارة (الحمى) أو ما شابھ ذلك للتحقق من اإلصابة بالفیروس.

 ت السعال والعطس.یجب مراعاة االلتزام بتعلیما -

 متر، فمن المستحسن ارتداء غطاء لألنف والفم.  1.5إذا تعذر الحفاظ على مسافة ال تقل عن  -

 بالنسبة للفرق الموسیقیة والجوقات والغناء المشترك، یلزم مسافات دنیا أكبر. -

في الموقع المعني، إذا لزم األمر باستخدام  یجب أن تعرض الالفتات / الملصقات بشكل واضح ودقیق جمیع متطلبات النظافة المطبقة -
 الصور التوضیحیة.

یجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن جمیع األشخاص یمكنھم غسل أو تعقیم أیدیھم بعد دخول األماكن المشار إلیھا في القسم  -
 الثاني.

 .ینبغي توفیر فرص التسجیل الطوعي للزوار والضیوف لتسھیل تتبع االتصال• 

یمكن أن تكون عالمات المسافة على األرض مفیدة كتوجیھ. إذا لزم األمر، یجب أیًضا اإلشارة إلى لوائح مسافة التباعد إلجتماعى  -
 أمام المبنى.

 یجب تجنب المناطق الضیقة وإعادة تصمیمھا إذا لزم األمر. ینبغي اتخاذ تدابیر لتوجیھ الزوار. -

جنب المزید من اإلجراءات التفاعلیة مع جھات االتصال اإلضافیة (التشغیل الرئیسي وشاشات یوصى بالدفع غیر النقدي. یجب ت -
 اللمس وما إلى ذلك).

 یجب تھویة الغرف المستعملة بشكل متكرر. -

 یجب إعطاء األفضلیة لإلقامة واألنشطة في الھواء الطلق على األماكن الضیقة. -

 لمتطلبات النظافة ومكافحة العدوى.یجب تعیین شخص مسؤول عن االمتثال  -
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یجب على أرباب العمل تنفیذ تدابیر السالمة المھنیة الخاصة على أساس تقییم المخاطر المحدثة. یجب مراعاة معیار السالمة المھنیة  -
الخاص  المنشور من قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعیة االتحادیة، وإن ُوجد، التعدیل SARS- CoV- 2الخاص بفیروس 

 بالصناعة الذى تم بواسطة مؤسسة التأمین ضد الحوادث المسؤولة أو السلطة اإلشرافیة.

، یجب أن تؤخذ في االعتبار المفاھیم  Saxon CoronaSchVOمن  2من القسم  4§ في المفاھیم التي سیتم وضعھا عمالً ب  -
 الحالیة الخاصة بالصناعة أو مفاھیم االتحادات المھنیة.

بموافقة من قبل السلطات المحلیة  CoronaSchVO 4القسم  4§ تحظى مفاھیم مرافق ومشغلي الخدمات بموجب  یجب أن -
 المختصة.

 

 . أنظمة تكییف الھواء، وأنظمة تھویة الغرفة؛ التھویة في المناطق ذات المتطلبات الطبیة الخاصة2

ة، مثل مرضى العنایة المركزة، یجب ُمراعاة متطلبات التدفق وفقًا بالنسبة ألنظمة التھویة في المناطق ذات المتطلبات الطبیة الخاص
للمعاییر أو التوصیات المعمول بھا (مثل الجمعیة األلمانیة للصحة العامة فى المستشفیات) ألنظمة التھویة وتكییف الھواء في المرافق 

 الطبیة.

 التي ال تتطلب متطلبات طبیة خاصةالتھویة في المناطق ، . أنظمة تكییف الھواء وأنظمة تھویة الغرفة3

بالنسبة للمباني األخرى في القطاع الطبي والرعایة، لن یتم فرض متطلبات إضافیة لتدابیر التھویة فیما یتعلق بالجائحة. ال یلزم وضع 
 في غرف التھویة القسریة؛ كما ال یلزم إیقاف تشغیل أنظمة التھویة الحالیة. COVID-19مرضى فیروس 

عبر أنظمة تكییف  SARS-CoV-2) یقدرون حالیًا بأن احتمالیة انتقال VDI Clean Air Commissionالخبراء (مثل  نظًرا ألن
) في المطاعم والمحالت التجاریة وما إلى ذلك ھي منخفضة جًدا، ال ینبغي إیقاف تشغیل أنظمة تكییف الھواء. تُطبق HVACالھواء (

جب إجراء المراجعة بانتظام. بالنسبة لوحدات مناولة الھواء مع الھواء الخارجي، یجب ؛ و یVDI 6022متطلبات المبدأ التوجیھي 
بدون تزوید الھواء الخارجي  HVACزیادة حجم الھواء الخارجي من أجل تحقیق تغییر مماثل للھواء.في الغرف التي تحتوي على 

المتقاطعة قدر اإلمكان أثناء االستخدام ألن الھواء النقي یساھم وفي الغرف التي ال تحتوي على تھویة میكانیكیة، یجب استخدام التھویة 
 في التخفیف السریع لألحمال الفیروسیة المحتملة.

كن القواعد الخاصة بمسافة التباعد االجتماعى وإجراءات النظافة العامة ال تتأثر بمفھوم التھویة للغرفة، نظًرا ألن استخدام الغرف ال یم
 نقیة الھواء.أن یعمل على  تجدید وت

IIاللوائح الخاصة . 

 یتم وضع اللوائح الخاصة التالیة:

 . قواعد النظافة لتوزیع المواد الغذائیة لالستھالك المباشر والمطاعم والفنادق وأماكن اإلقامة1

ذا المرسوم العام. یجب وضع مفھوم خاص بالنظافة العامة والوقایة من العدوى وتطبیقھ من قِبل جمیع المرافق. یجب تضمین أحكام ھ-
یجب مراعاة أي أحكام إضافیة أو استثنائیة في المرسوم العام الذي یحكم تشغیل مرافق الرعایة النھاریة والمدارس من قبل المرافق 

 المعنیة. بالنسبة ألعمال فن الطھي، تنطبق أیًضا مفاھیم ومعاییر الصناعة الحالیة.

أحكاًما لتغطیة أفواه وأنوف الموظفین الذي یتعاملون بشكل مباشر مع العمالء. یوصى  یجب أن تتضمن مفاھیم النظافة في المرافق -
 بشدة بارتداء غطاء األنف والفم في االتصال المباشر بالعمالء إذا لم تكن ھناك تدابیر وقائیة أخرى ممكنة.

المدخل عن طریق لوحات إعالمیة أو صور یجب على مؤسسات تقدیم الطعام والفنادق وأماكن اإلقامة  إبالغ الزوار في منطقة  -
 توضیحیة بمعلومات عن قواعد النظافة العامة وفقًا لمفھوم النظافة العامة والوقایة من العدوى.

متر على األقل بین الطاوالت المشغولة. یجب تخفیض أحجام الطاوالت إن أمكن ، ویجب ترتیب  1.5یجب المحافظة على مسافة  -
متر بین الضیوف. یُسمح لألشخاص المسموح لھم باالتصال ببعضھم  1.5ف بطریقة تضمن مسافة ال تقل عن أماكن الجلوس والوقو

 للجلوس معًا في المطعم دون مسافة دنیا. SächsCoronaSchVOمن  4و  2من الفقرة  2§ البعض وفقًا ل

األطباق واألواني الزجاجیة وأدوات المائدة. یجب الحرص بشكل خاص على التأكد من مراعاة المعاییر الصحیة عند تنظیف وغسل  -
 یجب أن تكون األطباق والكؤوس وأدوات المائدة جافة تماًما قبل إعادة استخدامھا.

ینطبق ما یلي على الخدمة الذاتیة: یجب أن یتم تسلیم أدوات المائدة بشكل فردي من قبل موظفي الخدمة. یجب حمایة نقاط إزالة 
وكذلك األطعمة المقدمة في البوفیھ من العطس والسعال من قبل العمالء. یجب استخدام المالقط أو أدوات  الصواني وأدوات المائدة
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المساعدة المماثلة للتعامل مع طعام الخدمة الذاتیة. یجب تنظیف وتعقیم المالقط واألدوات المساعدة المماثلة بانتظام. یجب مراقبة 
 بل موظفي الخدمة. یجب تجنب تشكیل طوابیر االنتظار.االمتثال لقواعد النظافة للبوفیھات من ق

. یجب حمایة األفراد SächsCoronaSchVOمن  4و  2من القسمین  2§ یُسمح بتشغیل البار بشرط استیفاء المتطلبات بموجب  -
 بمعدات مناسبة (مثل ألواح زجاج األكریلیك) أو إلزامھم بارتداء غطاء األنف والفم.

ة في مؤسسات تقدیم الطعام وما شابھھا شریطة ضمان ما یلي: یتم استخدام شیشة واحدة/ قارورة ماء لكل شخص یسمح بتدخین الشیش -
د (باستثناء تلك المتعلقة بالعائلة)، یجب استخدام خراطیم تستخدم لمرة واحدة وقطع الفم التي تستخدم لمرة واحدة أیضاً ویجب أیضاً إعدا

مادة الفم ویجب تنظیف كل شیشة بالكامل وتعقیمھا بعد االستخدام. یشمل ھذا تنظیف جسم الزجاجة ب الشیشة باستخدام القفازات وأغطیة
 مطھرة. یجب تجفیف جسم الزجاجة بعد كل تنظیف. عندما یكون جسم الزجاجة جاھزاً لالستخدام التالي یمكن ملؤھا بالماء مرة ثانیة.

 ني).ألسباب صحیة، یوصى بالدفع غیر النقدي (اإللكترو -

في غرف اللعب أو أماكن لعب األطفال في مؤسسات تقدیم الطعام، یجب االنتباه إلى الحد األدنى للمسافة بین أطفال األسر المختلفة.  -
 یجب غسل الیدین بعد االستخدام. یجب أن تتوفر األلعاب التي یسھل تنظیفھا فقط.

واعد العامة لنظافة األغذیة في إعداد وتسلیم ونقل األغذیة ونظافة الحیاة عند التعامل مع الطعام في ھذه األعمال، یجب مراعاة الق -
 الیومیة. یجب ضمان غسل الیدین بانتظام. 

 یجب إعطاء األفضلیة لغسل الیدین، وإذا لزم األمر، التطھیر على ارتداء القفازات التي تستخدم لمرة واحدة. -

فة الزّوار في األماكن الخارجیة المستخدمة ألغراض تقدیم الطعام یجب وضع موزعات مطھرة في منطقة الدخول إلى غر -
 والمراحیض.

أو الكشف اإلیجابي عن فیروس كورونا العمل في المرافق المذكورة  COVID-19یُحظر على األشخاص المشتبھ بإصابتھم بـ  -
یوًما من الحجر الصحي وعدم ظھور أعراض لمدة  14أعاله. بعد الكشف اإلیجابي عن فیروس كورونا، یجب االلتزام ما ال یقل عن 

 غیر متأثرة. IfSGساعة على األقل قبل استئناف العمل. تظل النشاطات األخرى وحظر التوظیف وفقًا لـ  48

 یجب تدریب الموظفین وإرشادھم على سجل االمتثال بخصوص قواعد النظافة العامة أثناء جائحة كورونا.

 .2020یونیو  3بتاریخ  SächsCoronaSchVO 2من الفقرة  2§  قط بالمعنى الوارد في یُسمح بإشغال غرف النوم ف -

مع ذلك، إذا توجب استخدام مناطق في السكن من قبل أشخاص مختلفین، مثل المناطق المشتركة والغرف الصحیة والمطابخ، یجب  -
متر. على سبیل المثال، أوقات  1.5الحد األدنى للمسافة  اتخاذ تدابیر تنظیمیة لتجنب االتصال بین األشخاص إذا كان ال یمكن ضمان

االستخدام المختلفة التي یتم تحدیدھا مسبقًا مناسبة. باإلضافة إلى ذلك، یجب توفیر فواصل زمنیة بین االستخدامات ذات الصلة من أجل 
 بشكل مناسب. تجنب االتصال باستمرار، عالوة على ذلك، یجب أن تتم تھویة المسافات بین االستخدامات

 ال یسمح لمؤسسات تقدیم الطعام والفنادق ومرافق اإلقامة بعقد حفالت الرقص.  -

 

 . قواعد النظافة للمحالت والمتاجر بجمیع أنواعھا2

، یجب على الموظفین المتصلین بالزبائن  Saxon CoronaSchVمن  2والبند  2رقم  1من البند  5من القسم  2§ وفقًا ل  -
الفم واألنف إذا لم یتم اتخاذ تدابیر حمایة أخرى (مثل ألواح زجاج األكریلیك) ، و یجب على العمالء ارتداء غطاء الفم ارتداء غطاء 

 واألنف عند تواجدھم في المتجر.

برد أو یجب دائًما إبقاء أبواب الدخول والخروج التي ال تفتح وتغلق تلقائیًا مفتوحة أثناء ساعات العمل. في حاالت خاصة، مثل ال -
غیرھا من الظروف الجویة غیر المواتیة، ألسباب تتعلق بنظافة الطعام (على وجھ الخصوص الحمایة من اختراق اآلفات) ومن حیث 

 المبدأ لمنع دخول الحشرات، یمكن إبقاء األبواب مغلقة بشكل استثنائي. یجب بعد ذلك تطھیر مقابض األبواب بانتظام.

ستخدامھا في منطقة المدخل  و وجود العالمات التى تشیر  إلى طریقة استخدامھا. یجب إبالغ العمالء یجب توفیر المطھرات للعمالء ال
غیر مسموح بھ. یجب حمایة خزائن النقد التي یتم  COVID-19عن طریق إشعار بأن دخول المتجر مع االشتباه بإصابة الشخص ب 

ریلیك). یجب أن تضمن العالمات الموجودة على األرض مراعاة الحد تشغیل الموظف بھا بواسطة األجھزة (مثل ألواح زجاج األك
األدنى للفراغات في منطقة المحاسبة. بقدر اإلمكان من الناحیة الفنیة، یجب توفیر الدفع (اإللكتروني) غیر النقدي والتوصیة بھ. یجب 

مرتین  -الل وعربات التسوق ، وتعقیمھا بانتظام تنظیف األسطح واألماكن التي یلمسھا العمالء بشكل متكرر، بما في ذلك مقابض س
على األقل في یوم العمل، ولكن إن أمكن بعد كل استخدام لھا من قبل العمالء. لھذا الغرض، تقوم المتاجر بتطویر خطط النظافة مع 

 یش عند الطلب.مراعاة الظروف الفردیة وكذلك معاییر الصناعة الحالیة، والتي یجب تقدیمھا للعمالء والسلطات للتفت
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اعتماًدا على حجم المتجر أو المتجر والظروف المكانیة، یحدد األشخاص المسؤولون الحدود العلیا لعدد العمالء الذین یمكن استیعابھم  -
وح في المتجر في نفس الوقت، مما یتیح الحفاظ على الحد األدنى للمسافة بأمان. یجب أن تضمن لوائح الدخول عدم تجاوز العدد المسم

 بھ ("یدخل شخص واحد في مقابل خروج شخص واحد").

 یجب األخذ في الحسبان إدخال "نظام المرور في اتجاه واحد". -

 یجب إعطاء األفضلیة لغسل الیدین، وإذا لزم األمر، التطھیر على ارتداء القفازات التي تستخدم لمرة واحدة. -

أو الكشف اإلیجابي عن فیروس كورونا العمل في المرافق المذكورة  COVID-19یُحظر على األشخاص المشتبھ بإصابتھم بـ  -
یوًما من الحجر الصحي وعدم ظھور أعراض لمدة  14أعاله. بعد الكشف اإلیجابي عن فیروس كورونا، یجب االلتزام ما ال یقل عن 

 غیر متأثرة. IfSGساعة على األقل قبل استئناف العمل. تظل النشاطات األخرى وحظر التوظیف وفقًا لـ  48

 یجب تدریب الموظفین وإرشادھم على سجل االمتثال بخصوص قواعد النظافة العامة أثناء جائحة كورونا.

 

 تجارة التجزئة للمواد الغذائیةقواعد النظافة الخاصة اإلضافیة في 

العمالء استخدام ملقط أو أدوات مساعدة إذا تم توفیر طعام فضفاض ذاتي الخدمة لم یتم غسلھ أو تقشیره قبل االستھالك ، فیجب على  -
 مماثلة أو قفازات یمكن التخلص منھا. یجب تنظیف وتعقیم المالقط واألدوات المساعدة المماثلة بانتظام.

 

 بیع مستحضرات التجمیلقواعد النظافة الخاصة اإلضافیة ل

بطریقة یستخدمھا العدید من األشخاص. ال یمكن إزالة  ال یجوز تجربة مستحضرات التجمیل مثل أحمر الشفاه أو المكیاج قبل الشراء -
 الكریمات من علب الكریمات المفتوحة إال بغسل الیدین جیًدا واستخدام ملعقة نظیفة.

 

، وكذلك المرافق، العروض II. 10. قواعد النظافة للشركات والحرف الیدویة والخدمات، ما لم ینص على خالف ذلك في القسم 3
 والمجموعات في األماكن العامة بما في ذلك المعارض التجاریةللجمھور 

 یجب على المالك التأكد من خالل قیود الوصول واللوائح التنظیمیة أنھ یمكن الحفاظ على الحد األدنى للمسافة في جمیع المناطق.  -

لموجودین، مما یضمن الحفاظ على الحد األدنى اعتماًدا على حجم المنشأة والظروف المكانیة، یجب تحدید الحد األقصى لعدد الزوار ا
 من المسافة. 

 قواعد النظافة الخاصة اإلضافیة للمالعب

یجب الحفاظ على حد دخول لعدد أقصى من األطفال وفقًا لحجم الملعب أو عدد معدات اللعب، یجب تحدید مناطق اللعب الرملیة  -
 لعائالت / المجموعات.بحیث یمكن الحفاظ على مسافة التباعد الجتماعى بین ا

 یجب الحفاظ على الحد األدنى من المسافة بقدر اإلمكان. -

 یجب غسل الیدین أو تُعقیمھا في الموقع بعد استخدام الملعب. -

 ال یُسمح بالنزھات أو األنشطة المماثلة في أماكن اللعب. -

 سنوات. 8ضرورة اإلشراف لألطفال تحت سن 

 

 . قواعد النظافة للمدارس ومراكز الرعایة النھاریة ودور الحضانة والمؤسسات التعلیمیة 4

 یسري ذلك ما لم یتضمن الحكم العام الذي ینظم تشغیل دور الحضانة والمدارس أحكاما مخالفة. -

صغیرة ثابتة مع مسافة إضافیة بین یجب مراعاة قاعدة المسافة الصحیحة بشكل عام قدر اإلمكان، إذا لزم األمر من قبل مجموعات  -
األشخاص. ھذا ینطبق أیًضا على البقاء في الھواء الطلق. عند زیارة مرافق الرعایة النھاریة لألطفال، في المدارس وفي األحداث 

 .2020یونیو  3بتاریخ  CoronaSchVO 4من الفقرة  2§ المدرسیة، ال یوجد حد أدنى للمسافة وفقًا ل

 تبارات في غرف أكبر بمسافة كافیة.یجب إجراء االخ -
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إذا كان یجب استخدام المواد والمعدات التقنیة من قبل أشخاص مختلفین ، فیجب تنظیفھا بین المستخدمین المعنیین ، أو على األقل  -
 مسحھا.

مناشف تستعمل لمرة یجب تخصیص مرافق مناسبة كافیة لغسل الیدین ومجھزة بصابون سائل؛ من الناحیة المثالیة ، یجب توفیر  -
 واحدة للتجفیف. مجففات األیدي الكھربائیة أقل فاعلیة، ولكن یمكن تركھا إذا كانت مثبتة بالفعل.

 

 مدارس الموسیقىقواعد النظافة الخاصة اإلضافیة ل 

 تنظم الدروس وفق الحد األدنى من المسافة. ال یُسمح بفصول األوركسترا والكورال. -

شأة والظروف المكانیة، یجب تحدید الحد األقصى لعدد الطالب الموجودین في نفس الوقت في المفھوم، مما اعتماًدا على حجم المن
 یضمن الحفاظ على الحد األدنى من المسافة.

 أمتار. 3یجب على عازفي آالت النفخ الموسیقیة والمطربین االحتفاظ بمسافة  -

ع المنادیل المستعملة والتخلص منھا في أكیاس القمامة المقاومة للتمزق. یجب بالنسبة آلالت النفخ یجب جمع ماء التكثیف. یتم جم -
 غسل األقمشة النسیجیة وفقًا لذلك بعد االستخدام.

 بعد وحدة الدرس یجب تھویة الغرفة جیداً. -

 

 . قواعد النظافة لخدمات رعایة الطفل والشباب 5

وضع  SGB VIIIمن  32§  و 29§  و 16§  و 14إلى  11من §§ لیجب على مقدمي خدمات رعایة األطفال والشباب وفقًا  -
یجب مفاھیم تحتوي على تدابیر لتوجیھ الزوار والتباعد  وتدابیر النظافة األساسیة وتستند إلى قواعد النظافة العامة لھذا المرسوم العام. 

 إبالغ المفاھیم للسلطة المحلیة ذات الصلة.

  :لألطفال والشبابترفیھ إلجراءات یة یجب مراعاة قواعد النظافة التال -

یجب أن یأخذ عدد المشاركین بمن فیھم المشرفین في االعتبار الظروف المحلیة وإمكانیة تحدید المجموعات. یتم تنفیذ التدابیر في 
مجموعات ثابتة؛ یجب تجنب االتصال بمجموعات أو أفراد آخرین حیثما أمكن ذلك. یجب وضع مفھوم النظافة الخاص بالمنظم مع 

 شأة اإلقامة. مراعاة مفھوم النظافة في من

 

. قواعد النظافة للعروض منخفضة العتبة / المفتوحة (مثل أماكن التقاء كبار السن ومراكز األسرة وخدمات األشخاص ذوي اإلعاقة 6
 والمرضى العقلیین أو المدمنین ومجموعات المساعدة الذاتیة) باستثناء المجال التنظیمي لألطفال والشباب.

فة العامة والوقایة من العدوى وتطبیقھ من قِبل جمیع المرافق. وللقیام بذلك، یجب تضمین األحكام یجب وضع مفھوم خاص بالنظا-
 العامة لھذا المرسوم العام.

اعتماًدا على حجم المنشأة والظروف المكانیة، یجب تحدید الحد األقصى لعدد األشخاص الموجودین في نفس الوقت في المفھوم، مما  -
 د األدنى من المسافة.یضمن الحفاظ على الح

یجب على المالك التأكد وبشكل خاص من خالل قیود الوصول واللوائح التنظیمیة أنھ یمكن الحفاظ على الحد األدنى للمسافة في جمیع  -
 المناطق.

 

 . قواعد النظافة لخدمات المساعدة على االندماج لألشخاص ذوي اإلعاقة 7

والمراھقین ذوي اإلعاقة، مثل الرعایة طوال الیوم / رعایة العطالت، والتي یتم فیھا توفیر  بالنسبة للخدمات شبھ الثابتة لألطفال -
، وأحكام ھذا المرسوم العام والمرسوم العام الذي ینظم تشغیل تطبق مرافق الرعایة النھاریة  SGB IXخدمات مساعدة االندماج وفقًا لـ 

 قًا لذلك.وف SA - CoV-2والمدارس فیما یتعلق بمكافحة وباء 

 للمقیمین في SGB IXمن القانون  60§ إدارة ورشة عمل لألشخاص المعاقین أو إدارة مزود خدمة آخر وفقًا ل -

 أ) مرافق لألشخاص البالغین الذین یعانون من اضطرابات عقلیة أو نفسیة،
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 ب) مرافق للبالغین ذوي اإلعاقةو

 3والفقرة  2§من  2المجموعات السكنیة لألشخاص ذوي اإلعاقة وفقًا للفقرة ج) جمعیات الرعایة الدائمة للمرضى الخارجیین وكذلك 
 من قانون رعایة ساكسونیا ونوعیة المعیشة علىھم، 2من قانون رعایة ساكسونیا ونوعیة المعیشة ، بقدر ما ینطبق الجزء 

مع اإلدارة المعنیة للمنشأة السكنیة لموظفي ورشة من قانون الحمایة من كورونا  4من ساكسونیا   2لتنسیق مفھوم النظافة وفقًا للفقرة 
 العمل، یجب إجراء الترتیبات فیما یتعلق بالعودة إلى المؤسسة، ال سیما فیما یتعلق بالنقل وتنظیم العمل.

ورشة عمل من قانون الحمایة من كورونا، والذي یضمن التشغیل الكامل، وإدارة  4§ من  2حتى تنفیذ مفھوم النظافة وفقًا للفقرة  -
أو ھیكلة یومیة أخرى مقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة یمكن أن یحد من  SGB IXمن  60§ للمعوقین أو مقدم خدمة آخر وفقًا ل

 توظیف أو حضور األشخاص ذوي اإلعاقة في المنشأة.

افق، یجب ارتداء غطاء الفم في حالة خدمات النقل المنتظمة لغرض نقل األشخاص ذوي اإلعاقة بین مكان اإلقامة / اإلقامة والمر -
من قانون الحمایة من كورونا وفقا لذلك. یجب تنسیق مفھوم النظافة العامة لخدمة النقل  5إلى  3تنطبق البنود  2الفقرة  1§  واألنف ؛ 

 من قانون الحمایة من كورونا مع المرافق المعنیة. 4§  من  2وفقا للفقرة 

 

 )SGB XIمن قانون الضمان االجتماعي األلماني ( XIة وفقًا للكتاب . قواعد النظافة للمرافق شبھ الثابت8

البدیل بوضع مفھوم لدخول ومغادرة المرافق لرعایة  SGB XI. یلتزم 2 2رقم  2الفقرة  71§ مقدمي مرافق الرعایة النھاریة وفقا ل
قانون الحمایة من العدوى  5الفقرة  23§  أو  2رقم  1الفقرة  1الفقرة  36§  ضیوف الرعایة النھاریة كجزء من خطة النظافة وفقًا 

كجزء من خطة النظافة أو مفھوم مستقل. على وجھ الخصوص، یجب أن یحتوي المفھوم على لوائح بشأن تدابیر النظافة، وعدد النزالء 
 حكام ھذا المرسوم العام.الذین تم رعایتھم، ومدة الزیارات، والنقل إلى المنشأة والمنزل، وتتبع أي سالسل للعدوى. یجب تضمین أ

 

 . قواعد النظافة للمرافق الصحیة ومرافق الرعایة االجتماعیة 9

 . RKIیجب مراعاة التوصیات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة المسؤولة عن النظافة العامة للمستشفیات والوقایة من العدوى و 

توفیر رعایة طبیة مماثلة لتلك المقدمة من المستشفیات ، وجمیع مرافق المستشفیات ومرافق الوقایة أو إعادة التأھیل التي یتم فیھا  -
الرعایة الصحیة األخرى ، بما في ذلك ممارسات مھن الرعایة الصحیة الطبیة البشریة ، وخدمات التمریض للمرضى الخارجیین ، 

معاقین أو األشخاص المحتاجین للرعایة وكذلك ومرافق المرضى الداخلیین الكاملة أو الجزئیة لرعایة وإقامة یجب على المسنین أو ال
من قانون الحمایة من العدوى ، تحدید اإلجراءات الداخلیة لنظافة العدوى في خطط النظافة.  36أو  23§§ دور القاصرین ، وفقًا 

 1رقم  6§ من  1 . بالنسبة للمرافق وفقًا للفقرةSARS-CoV-2وھذا یشمل أیًضا اللوائح المقابلة للوقایة من عدوى من فیروس
من  12ورقم  10رقم  2الفقرة  3§قانون حمایة العدوى و 2رقم  1الجملة  1الفقرة  SächsCoronaSchVO ، §36 2والرقم 

 قانون رعایة ساكسونیا ونوعیة المعیشة.

 

بالقدم واستودیوھات  . قواعد النظافة لألعمال الیدویة والخدمات مثل مصففي الشعر ومقدمي الخدمات ذات الصلة (مثل العنایة10
 األظافر وصالونات التجمیل، ولكن أیًضا استودیوھات الثقب أو الوشم أو التدلیك)

یمكنھم زیارة المؤسسات. یجب أن تحدد المؤسسات ذلك. ال یُوصى باستخدام  COVID-19فقط العمالء غیر المشتبھ بإصابتھم بـ  -
 قق من اإلصابة بالفیروس.قیاسات درجة الحرارة (الحمى) أو ما شابھ ذلك للتح

یمكن أن تكون عالمات  -متر للعمالء والموظفین فیما بینھم وبین أماكن العمل.  1.5یجب مراعاة قواعد المسافة التي ال تقل عن  -
 المسافة على األرض مفیدة كتوجیھ.

اضحة. لذلك ، یجب ارتداء غطاء واحد على أثناء العالج ، ال یمكن مراعاة تنظیم المسافة بین العمیل والممارس المعني ألسباب و -
األقل  لألنف والفم  من قبل الموظفین والعمیل طوال فترة العالج . یجب على العمالء إحضار غطاء للفم واألنف. یجب على المؤسسة 

 أن تشیر إلى التعامل المناسب لغطاء األنف والفم (ارتداؤه وخلعھ، وعدم التالعب بھ أثناء ارتدائھ).

بدون صمام  FFP2ا لعدم إمكانیة ارتداء غطاء لألنف والفم عند معالجة الوجھ، یجب على األفراد في ھذه الحاالت ارتداء قناع نظرً  -
 زفیر ویجب علیھم حمایة عیونھم، على سبیل المثال باستخدام نظارات األمان.
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فور دخولھم المنشأة. یجب توفیر مرافق مناسبة كافیة  یجب اتخاذ الترتیبات التنظیمیة لضمان غسل جمیع األشخاص أو تعقیم أیدیھم -
لغسل الیدین (بمسافة مناسبة بینھا)، ومجھزة بصابون سائل ومناشف تستخدم لمرة واحدة للتجفیف. مجففات األیدي الكھربائیة أقل 

 فاعلیة، ولكن یمكن تركھا إذا كانت مثبتة بالفعل.

األشیاء وتكرارھا. یجب معالجة المعدات المستخدمة (المقص ، األمشاط ، مقص یجب الحفاظ على التنظیف الروتیني لألسطح و -
الشعر ، الرؤوس ، وما إلى ذلك) بالطریقة المعتادة بعد استخدامھا من قبل العمیل. ال ینصح بتطھیر السطح بعد ذلك، وال توجد التزامات 

إزالة جمیع التلوث، خاصةً أسطح العمل المتعلقة بحركة  تنظیف خاصة للغرف المستخدمة أو التزامات بتوفیر المطھرات ، ویجب
 الزوار، على الفور.

باإلضافة إلى ذلك، تتم اإلشارة إلى األحكام ذات الصلة من مرسوم وزارة والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة للوقایة من األمراض 
 .2009دیسمبر  28، المعدل اعتباًرا من  2004أبریل  7) المؤرخ SächsHygVO -المعدیة (مرسوم ساكسونیا للنظافة 

 

 . قواعد النظافة للمراحیض العامة والمرافق الصحیة في مواقع التخییم 11

من أجل أن تكون قادرة على االمتثال للوائح المسافة بین المستخدمین، یجب تقدیم معلومات عن الحد األقصى لعدد األشخاص المسموح  -
یمكن أن تكون عالمات المسافة على األرض  -معلومات عن تنظیم المسافة أمام الغرف الصحیة.  بھ في الغرف الصحیة. یجب تقدیم

 مفیدة كتوجیھ.

إذا تعذر الحفاظ على متطلبات المسافة ، فمن المستحسن أن یرتدي الموظفون والمستخدمون غطاء لألنف والفم. یجب أن یحضر  -
 المستخدمون غطاء الفم واألنف.

ھناك تسھیالت مناسبة كافیة لغسل الیدین (مع مسافة كافیة بین بعضھا البعض)، ومجھزة بصابون سائل. إذا لم یحضر یجب أن تكون  -
المستخدمون المناشف الخاصة بھم، فإن المناشف التي تستخدم لمرة واحدة تعد مثالیة للتجفیف. یجب تبطین حاویات المناشف التي 

 قابل للتمزق وتفریغھا بانتظام. یمكن التخلص منھا بأكیاس القمامة لغیر

 مجففات األیدي الكھربائیة أقل فاعلیة، ولكن یمكن تركھا إذا كانت مثبتة بالفعل. -

 یُطلب من المستخدمین غسل أیدیھم بعد استخدام المرافق الصحیة. -

قد یتطلب ھذا فحًصا لعدة مرات  یجب إزالة جمیع مصادر التلوث على الفور، وخاصة من أسطح العمل فیما یتعلق بحركة الزوار . -
 یومیًا والتنظیف في حالة الشكاوى.

 

 . قواعد النظافة العامة للمرافق الریاضیة، واستودیوھات اللیاقة البدنیة والریاضیة، وكذلك مدارس الرقص12

ویجب أن یتیح الحفاظ على یعتمد عدد الریاضیین أو الراقصین أو أزواج الرقص المسموح بھ في كل حالة على الریاضة المعنیة،  -
 متر أثناء التدریب ویجب أن ینعكس ذلك في مفھوم المنشأة أو المؤسسة الریاضیة. 1.5مسافة ال تقل عن 

 یجب مراعاة الحد األدنى من المسافة حیثما أمكن ذلك. -

إلى الحد األدنى. خالل األلعاب  الریاضات الجماعیة مسموح بھا. یتم تصمیم جلسات التدریب بحیث یتم الحد من االتصال الجسدي -
والمسابقات التدریبیة، یجب تجنب االتصال الجسدي اإلضافي (االحتفال بالھدف المشترك ، وما إلى ذلك). ال یُسمح بالمسابقات بین 

 الدول.

تغییر شركاء التدریب بالنسبة للریاضات التالمسیة (الریاضات التي تتطلب أو تؤكد االتصال الجسدي بین الالعبین) ، یجب تقلیل  -
 أثناء التدریب. ال یُسمح بالمسابقات بین الدول.

ال یوجد الزام بارتداء أغطسة الفم واألنف في المرافق أو المنشآت الریاضیة. خالل فترة التدریب، یجب تجنب تكرار وضع وخلع 
 أغطیة األنف والفم، ألن ھذا یخلق خطًرا أكبر للعدوى.

للدروس الخاصة ولألزواج الثابت (أي ال توجد فصول دراسیة مع شركاء متغیرین) والراقصین المنفردین.  یُسمح بفتح مدارس الرقص -
قد یرقص مدرسو الرقص ومساعدوه معًا. ال یجب تقدیم دروس إضافیة للمجموعات المعرضة للخطر (مثل دروس الرقص لكبار 

 السن).
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ییر المالبس والمناطق الصحیة. في ظل ھذه الظروف، من الممكن أیًضا فتح یجب الحفاظ على الحد األدنى من المسافة في غرف تغ -
غرف تغییر المالبس واالستحمام. یجب أن تكون مرافق غسل الیدین (مع مسافة مناسبة بینھما) مزودة بصابون سائل ومناشف تستخدم 

 كن تركھا إذا كانت مثبتة بالفعل.لمرة واحدة فقط منھا للتجفیف. مجففات األیدي الكھربائیة أقل فاعلیة، ولكن یم

 یجب تنظیف معدات التدریب بعد االستخدام. -

إذا أمكن ، یجب أن یتم الدفع عن طریق التحویل المصرفي ویجب أن یكون طاولة المحاسبة مجھزة بأجھزة حمایة (مثل ألواح زجاج  -
 األكریلیك).

البدنیة والریاضیة ومدارس الرقص للجمھور (المتفرجین واألشخاص ربما لن یتم فتح المرافق الریاضیة واستودیوھات اللیاقة -
 المرافقین، وما إلى ذلك). تحظر األحداث الریاضیة مع جمھور.

 

. قواعد النظافة للمنشآت الریاضیة للریاضیین والریاضیات الذین یوجد عقد عمل لھم یلزمھم بأداء نشاط ریاضي مقابل رسوم، 13
 مان تكالیف معیشتھم.والغرض الرئیسي منھا ھو ض

 یتم التدریب والمسابقات وفق مواصفات النقابات المھنیة االتحادیة. -

، یجب وضع جمیع األشخاص الذین دخلوا البالد من دول ثالثة أو دول أوروبیة متأثرة بشكل SaxonCoronaQuarVOوفقًا لـ  -
 ء األشخاص من زیارة المنشآت الریاضیة.یوًما. وبالتالي یُمنع ھؤال 14خاص في الحجر الصحي المنزلي لمدة 

 

 . قواعد النظافة في المنتجعات الصحیة (كجزء من الفنادق ومرافق اإلقامة)14

أیًضا داخل  2020یونیو  3من قانون ساكسونیا للحمایة من كورونا المؤرخ في  2و  1§§ تنطبق المبادئ وقیود االتصال وفقًا ل -
 متر من األشخاص اآلخرین. 1.5ص، یجب الحفاظ على الحد األدنى بمسافة المنتجعات الصحیة. على وجھ الخصو

یجب على المشغل التأكد من خالل قیود الوصول واللوائح التنظیمیة من أنھ یمكن الحفاظ على الحد األدنى من المسافة في المیاه وفي  -
مناطق الراحة وفي غرف التغییر والمرافق الصحیة جمیع المناطق خارج المیاه، على سبیل المثال في مناطق حمامات الشمس وفي 

 وفي منطقة مكتب النقد.

اعتماًدا على حجم المسبح والمساحة المتاحة، یجب تحدید حد أقصى لعدد النزالء الضیوف في الحمام الموجودین في نفس الوقت ،  -
 مما سیسمح بالحفاظ على الحد األدنى من المسافة.

 السلوك ومتطلبات النظافة، ویجب ضمان االمتثال.یجب إبالغ الضیوف بقواعد  -

یجب وضع مفھوم النظافة الفردیة، بما في ذلك استخدام الشرائح ومنصات الغوص ، وما إلى ذلك ، لكل تجمع ، بناًء على توصیات  -
 الرابطات المھنیة ذات الصلة ، مثل خطة جائحة البركة التابعة لجمعیة حمامات السباحة األلمانیة.

 

 . قواعد النظافة لحمامات الساونا (أیضاً كجزء من الفنادق ومرافق اإلقامة)15

 درجة مئویة ؛ الضخ غیر مسموح بھ.  80ال یمكن تشغیل سوى الساونا الجافة التي ال تقل درجة حرارتھا عن  -

 یجب عدم تشغیل حمامات البخار وساونا البخار. -

أیًضا داخل  2020یونیو  3من قانون ساكسونیا للحمایة من كورونا المؤرخ في  2و  1 §§تنطبق المبادئ وقیود االتصال وفقًا ل -
 متر من األشخاص اآلخرین. 1.5حّمامات الساونا. على وجھ الخصوص، یجب الحفاظ على الحد األدنى بمسافة 

ى الحد األدنى للمسافة داخل حجرات یجب على المشغل التأكد من خالل قیود الوصول واللوائح التنظیمیة من أنھ یمكن الحفاظ عل -
التعرق وفي جمیع المناطق األخرى، على سبیل المثال في مناطق الراحة ومناطق التبرید وغرف تغییر المالبس والصرف الصحي 

 ومنطقة مكتب النقد.

الوقت لضمان الحفاظ على اعتماًدا على حجم الساونا والظروف المكانیة، یجب تحدید حد أقصى لعدد األشخاص الموجودین في نفس  -
 الحد األدنى للمسافة.

 یجب إبالغ الضیوف بقواعد السلوك ومتطلبات النظافة، ویجب ضمان االمتثال. -
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یجب وضع مفھوم النظافة الفردیة لكل مرفق، بناًء على توصیات الجمعیات المھنیة ذات الصلة، على سبیل المثال مفھوم الحمایة من  -
 العامة التابعة التحاد الساونا األلماني. العدوى لمرافق الساونا

 

 . قواعد النظافة لرحالت الحافالت16

 یجب وضع مفھوم خاص بالنظافة العامة والوقایة من العدوى وتطبیقھ. یجب تضمین أحكام ھذا المرسوم العام. -

 فیھا الحافلة. یجب اتخاذ االحتیاطات الالزمة لضمان تعقیم جمیع األشخاص ألیدیھم في كل مرة یدخلون  -

، ولكن لیس للموظفین، إذا تم  SächsCoronaSchVO 1رقم  5من الفقرة  2§  إن ارتداء غطاء األنف والفم إلزامي وفقًا ل -
 اتخاذ تدابیر وقائیة أخرى أو إذا لم یكن ھناك اتصال مباشر بالعمالء.

 یجب تھویة العربات بشكل متكرر وكامل أو دائم. -

 یجب إعطاء األفضلیة لغسل الیدین، وإذا لزم األمر، التطھیر على ارتداء القفازات التي تستخدم لمرة واحدة فقط. خصوصاً العاملین، -

 

III.  فیما یتعلق بخدمات الكنیسة واألحداث المقابلة، تتم اإلشارة إلى تدابیر الصحة والوقایة من العدوى عند إجراء خدمات الكنیسة
مع الكنائس و  2020أبریل  30واألفعال الدینیة أُثناء جائحة كورونا (اتفاق بین المستشار االتحادي مع رؤساء حكومات الوالیات في 

 ).المجتمعات الدینیة

 

IV. .یتم حجز المزید من تدابیر حمایة النظافة 

 

V.  النقطة . 2020یونیو  6یدخل ھذا المرسوم العام حیز التنفیذ فيII .1 وتدخل البادئة الثامنة للتصرف العام في الیوم التالي ،
 إلعالنھا.

   .2020یونیو  29ستسري أحكامھ حتى 

 

 

 االستئناف القانوني

األمر العام في غضون شھر واحد من اإلخطار بھ في محكمة ساكسونیا اإلداریة المحلیة خطیاً، فى محاضر یُمكن رفع دعوى ضد ھذا 
 كاتب المحكمة أو إلكترونیًا عن طریق نموذج معتمد بدیالً عن النموذج المكتوب.

 المحكمة اإلداریة في سكسونیا التي یكون للمدعي فیھا مقعده أو محل إقامتھ، مسؤولة محلیًا:

 ،Chemnitz، Zwickauer Straße 56، 09112 Chemnitzالمحكمة اإلداریة  -

 درسدن ، Hans-Oster-Strasse 4 ، 01099المحكمة اإلداریة في درسدن ، مركز المحكمة الخاصة ،  -

 الیبزیغ. Rathenaustraße 40 ، 04179المحكمة اإلداریة الیبزیغ ،  -

إقامة في والیة ساكسونیا الحرة ، فإن المحكمة اإلداریة في درسدن ،  بالنسبة للمدعین الذین لیس لدیھم موطن أو
Fachgerichtszentrum ، Hans-Oster-Straße 4 ، 01099 .درسدن ، ھي المسؤولة محلیًا 

یجب أن تحدد الدعوى المدعي والمدعى علیھ (والیة ساكسونیا الحرة) وموضوع الدعوى ، ویجب أن تحتوي على طلب محدد ، ویجب 
كر الحقائق واألدلة الداعمة ، ویجب إرفاق نسخة من القرار المطعون فیھ بشأن التطبیق العام. یجب أن یرفق الطلب وجمیع المرافعات ذ

 بنسخ للجھات األخرى.

 

 مالحظات على حق االستئناف
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والتماسك االجتماعي. من خالل تقدیم ال یقدم إجراء اعتراض ضد اإلجراءات اإلداریة لوزارة والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة  -
 استئناف، ال یتم مراعاة المھلة الزمنیة لتقدیم الدعوى.

 ال یسمح بتقدیم استئناف عن طریق البرید اإللكتروني البسیط ولیس لھ أي أثر قانوني. -

مؤھل للشخص المسؤول أو أن یتم توقیعھ إذا تم تقدیم االستئناف إلكترونیاً، یجب أن یتم تزوید المستند اإللكتروني بتوقیع إلكتروني -
) إذا تم رفع VwGO) من قانون المحكمة اإلداریة (4أ ( 55من قبل الشخص المسؤول وتقدیمھ عبر وسیلة إرسال آمنة وفقًا للقسم 

لق باإلطار التقني من المرسوم المتع 2الدعوى إلكترونیاً. المتطلبات اإلضافیة المتعلقة بنقل الوثیقة اإللكترونیة مفصلة في الفصل 
 ).ERVV -للمعامالت القانونیة اإللكترونیة وبصندوق برید السلطات اإللكترونیة الخاصة (قانون المعامالت القانونیة اإللكترونیة 

 بموجب القانون االتحادي، یتم دفع رسوم إجرائیة في اإلجراءات أمام المحاكم اإلداریة نتیجة لرفع دعوى. -

 2020یونیو  12دریسدن ، 

 

 

 أوي غاول
 الدولةوزیرة  

 وزارة والیة ساكسون 
 للشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي

 


