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 مرسوم عام

 SARS-CoV-2من أجل تنظیم تشغیل مرافق الرعایة النھاریة والمدارس فیما یتعلق بمكافحة جائحة فیروس 
 

 إعالن صادر عن وزارة الشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي التابعة لوالیة ساكسونیا
 التماسك االجتماعي

 
 4/  5422-15، المرجع.  2020یونیو  4بتاریخ 

 
 

) ، التي تم تعدیلھا BGBl. I P. 1045( 2000یولیو  20من قانون حمایة العدوى المؤرخ  1البند  28§  من  1على أساس الفقرة 
ونیا للشؤون االجتماعیة والتماسك ) ، وزارة والیة ساسBGBl.I P. 587( 2020مارس  27من قانون  3آخر مرة بموجب المادة 

 االجتماعي بالتنسیق مع وزارة والیة ساكسونیا لقضایا الثقافة
 
 

 المرسوم العام التالي
 
 
 . موضوع المرسوم العام1
 

ینظم ھذا المرسوم العام تشغیل المدارس الممولة من القطاعین العام والخاص ومرافق الرعایة النھاریة (الحضانات  .11.1
وریاض األطفال والرعایة بعد المدرسة ومراكز الرعایة النھاریة العالجیة) ومراكز الرعایة النھاریة في والیة 

یتم تشغیل ھذه  CoV-SARS- .22ورونا المستجد ساكسونیا الحرة استجابة للجائحة الناتجة عن فیروس ك
 المرافق ضمن اإلطار ووفقًا لألحكام التالیة.

 
األحكام العامة لقانون حمایة العدوى والمرسوم ساكسونیا لوزارة الشؤون االجتماعیة والتماسك االجتماعي لوالیة  1.2

الحمایة من كورونا) المؤرخ (قانون  COVID-19و  SARS-CoV-2ساكسونیا للحمایة من فیروس كورونا 
 ، والذي وفقًا لھ یظل إغالق مرافق األطفال والمدارس اإلقلیمیة غیر متأثر.2020یونیو  3في 

 
 . القواعد العامة بشأن الوصول واإلخطار والنظافة2
 

 . ال یسمح لألشخاص الذین1.1. الوصول إلى التسھیالت المشار إلیھا في النقطة 2.1
 

 ،SARS-CoV-2صابون ب . ثبت أنھم م2.1.1
 

 ، أوSARS-CoV-2. تظھر علیھم األعراض التي تشیر إلى اإلصابة ب2.1.2
 

بالمعنى المقصود في  SARS-CoV-2یوًما الماضیة شخصاً ثبت إصابتھ بمرض  14. خالطوا خالل الـ 2.1.3
 قانون حمایة العدوى، ما لم تتم ھذا المخالطة في البیئة المھنیة ألسباب مھنیة.

 

إثبات عدم ضرر ھذه  CoV-SARS-2یجب على األشخاص الذین یعانون من أمراض تشبھ أعراض التھاب  .12.2
. 2.1.2النقطة  2األعراض عن طریق األدلة المناسبة، ال سیما من خالل تقدیم شھادة طبیة أو وثیقة طبیة أخرى. 

 ال تنطبق إذا تم تقدیم دلیل على السالمة.
 

والذین لم یثبت أنھم مریضون  SARS-CoV-2الذین تظھر علیھم أعراض اإلصابة بعدوى . المدرسون والمعلمون 2.3
. یجب أن یخطروا على الفور إدارة المؤسسة التي یعملون فیھا ویقوموا باختبار 2.2بالمعنى المقصود في النقطة 

 .SARS-CoV-2أنفسھم ل 
 

. ، یُلزم التالمیذ الكبار وأوصیاء 1.1لمشار إلیھ تحت . یُلزم األشخاص العاملون في أو من یعمل في مبنى منشأة ا2.4
األطفال دون السن القانونیة الذین تم تدریبھم أو رعایتھم في مثل ھذه المنشأة بإبالغ إدارة ھذا المرفق على الفور 

 .SARS-CoV-2إذا كانوا ھم أو أطفالھم الذین تم تدریبھم أو رعایتھم في المنشأة قد ثبت إصابتھم ب 
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أو كان على اتصال بشخص آخر مصابًا بشكل واضح بـ  CoV-SARS-2إذا وجد أن شخًصا ما مصاٌب ب 1.2.5
SARS-CoV-2  یجوز لھ أو لھا إعادة الدخول إلى المنشأة 2.1.3خارج بیئتھ المھنیة كما ھو محدد في القسم ،

في  3أة شھادة سالمة طبیة مسبقًا. قد تطلب إدارة المنش 2یوًما من اكتشاف العدوى أو بعد ھذا االتصال.  14بعد 
ألكثر من یومین متتالیین ، یجب السماح بالوصول إلى  2.1.2حالة حدوث أعراض بالمعنى الوارد في الرقم 

ال تتأثر  4یوًما فقط من آخر ظھور لألعراض.  14المنشأة فقط بعد إثبات شھادة طبیة أو رسمیة للسالمة أو بعد 
 ھذا.لوائح قانون حمایة العدوى ب

 
األعراض على النحو  1.1عندما تظھر على الشخص الذي یسعى للدخول أو البقاء في منشأة مشار إلیھا في النقطة  .12.6

یجب استیعاب التالمیذ أو األطفال  2، فقد یتم رفض دخولھ إلى المنشأة أو طرده منھا.  2.1.2المحدد في النقطة 
في دور الرعایة الذین تظھر علیھم أعراض أثناء فترة التدریس أو الرعایة في غرفة منفصلة؛ یجب ترتیب عملیة 

تستمر واجبات اإلشراف في  3أخذ الطفل أو التلمیذ من قبل وصي قانوني أو شخص مصرح لھ على الفور. 
 فل.التطبیق دون قیود حتى یتم أخذ الط

 
یجب  2. یجب علیھم غسل أیدیھم أو تعقیمھا جیًدا فوًرا. 1.1أي شخص یدخل منشأة على النحو المحدد في النقطة  .12.7

یجب على الشخص المسؤول عن المنشأة  3أن تضمن المنشأة إمكانیة الوصول إلى المرافق المناسبة لغسل الیدین. 
یجب  4التأكد من توافر عوامل النظافة الضروریة، وال سیما مواد تنظیف الیدین والمطھرات، بكمیات كافیة. 

على وجھ  6توعیة األشخاص المقیمین في المنشأة باالمتثال لتدابیر النظافة ھذه بطریقة مناسبة ومناسبة للسن. 
 رات المناسبة في منطقة مدخل المنشأة.الخصوص، یجب عرض اإلشعا

 
یجب تنظیف األسطح واألشیاء والغرف المستخدمة بانتظام بشكل كامل كل یوم، ویجب تھویة الغرف عدة مرات في  .12.8

یجب عدم استخدام معدات الوسائط التقنیة التي یتطلب تشغیلھا االتصال الجسدي المباشر من قبل عدة  2الیوم. 
 یجب تنظیفھا جیًدا بعد كل استخدام. 3وقت. أشخاص في نفس ال

 
من قانون حمایة العدوى للمدارس والمؤسسات التعلیمیة األخرى التي یتم فیھا رعایة  36§ "خطة إطار النظافة وفقًا ل 2.9

من قانون حمایة العدوى لألطفال المؤسسات (الحضانات،  36§ األطفال والشباب" و "خطة إطار النظافة وفقًا 
 ریاض األطفال ، ومراكز الرعایة النھاریة، وكذلك دور الحضانة التكاملیة ، والیوم) "یجب مراعاتھا.ودور 

 
 . اللوائح الخاصة بالعملیات المدرسیة3
 

. یُسمح بااللتحاق بالمدارس ، بما في ذلك مدارس الفرصة الثانیة ، لغرض تحقیق التعلیم اإللزامي ، وتوفیر المعلومات 3.1
 تبارات واالستشارات.وإجراء االخ

 
یجب دائًما تلبیة الحضور اإللزامي في المدرسة على شكل تعلیم وجھاً لوجھ في المدرسة (الحضور اإللزامي في  1. 3.2

إذا تم تعلیق الحضور اإللزامي في المدرسة بموجب ھذا الحكم العام أو ألسباب أخرى تتعلق بالوقایة  2المدرسة). 
حضور اإللزامي في المدرسة في إطار وقت الدراسة المنزلیة، ما لم یكن ھناك استثناء من العدوى، فیجب إكمال ال

یجب أن یتم تأمین دروس الفصل الدراسي ووقت الدراسة المنزلیة بالتساوي من قبل المعلمین.  3طبي من التدریس. 
لیمیة الناشئة وأن تكون متاحة یجب على المدرسین أن یوفروا للتالمیذ خالل فترة الدراسة المنزلیة المواد التع 3

 لھم في حالة وجود أسئلة حول ھذا الموضوع.
 

إذا كان لدى التالمیذ أو األشخاص الذین یعیشون في أسرھم مرًضا كامنًا یقلل بشكل كبیر من مقاومتھم الجسدیة  1. 3.3
خطر اإلصابة بشكل  ، سیتم تعلیق الحضور اإللزامي لھؤالء التالمیذ ما لم یمكن تقلیلSARS-CoV-2لعدوى 

 یقرر مدیر المدرسة اإلعفاء على أساس شھادة طبیة. 2كبیر داخل المدرسة وعلى الطریق من وإلى المدرسة. 
 

 . ال یُسمح لألشخاص من خارج المدرسة بدخول أراضي المدرسة أثناء ساعات التدریس ورعایة األطفال ، إال إذا3.4
 

 لمدرسة أو المرافق الثانویة الالزمة،. أنھا ضروریة للحفاظ على تشغیل ا3.4.1
 

 . ھم موظفون في مكتب التفتیش على الغذاء والطب البیطري،3.4.2
 

. یعملون في مجال الخدمة االجتماعیة المدرسیة، الخدمة الطبیة لألطفال والشباب أو خدمة أسنان األطفال 3.4.3
 والشباب للسلطات الصحیة،
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أو مساعدین لالندماج أو مترجمي لغة اإلشارة أو كمساعدة شخصیة أخرى . یعملون كمساعدین مدرسیین 3.4.4
للتالمیذ ذوي اإلعاقة الممولین من قبل وكاالت إعادة التأھیل وفقًا للكتاب التاسع من القانون االجتماعي، 

 أو كموظفین في خدمات رعایة المرضى الخارجیین وفقًا للكتاب الخامس من القانون االجتماعي،
 

 یشاركون في االمتحان النھائي كمرشحین لالختبار الخارجي في المدرسة، .3.4.5
 

 . یأخذون طفالً قاصراً ، أو3.4.6
 

 .  تسمح لھم إدارة المدرسة بالدخول لسبب مھم آخر.3.4.7
 

مبنى  . ملزمون بارتداء غطاء الفم واألنف طوال مدة بقائھم في3.4.7. إلى 3.4.1األشخاص على النحو المحدد في  .13.5
 في حالة وجود سبب مھم، وخاصة ألسباب تعلیمیة، تسمح إدارة المدرسة باستثناءات من ھذه القاعدة. 2المدرسة. 

 
بموافقة إدارة المدرسة، یمكن إقامة أمسیات اآلباء، واجتماعات  2األحداث المدرسیة األخرى ال تجري من حیث المبدأ.  .13.6

اعات اللجان بشأن المسائل المدرسیة األساسیة، وكذلك األحداث في نھایة اآلباء والمعلمین، والمؤتمرات واجتم
 العام الدراسي، في مباني المدرسة وفقًا للوائح النظافة العامة وعلى مسافة كافیة.

 
) ، والمستوى األدنى 4إلى  1. ینطبق ما یلي على المستوى االبتدائي للمدارس االبتدائیة والخاصة (الصفوف من 3.7

 ) والفصول والدورات المماثلة:3إلى  1رس التي تركز على التنمیة الفكریة (الصفوف من للمدا
 

یمكن أن تتم التربیة البدنیة في الفصول الدراسیة وفقًا  2یتم تدریس التالمیذ في الفصول وجھا لوجھ.  .13.7.1
ماسك االجتماعي لوالیة للوائح الصحیة العامة، وال سیما الحكم العام لوزارة الشؤون االجتماعیة والت

ساكسونیا بشأن تنفیذ تدابیر قانون حمایة العدوى التي سیتم اتخاذھا في حالة تفشي جائحة كورونا 
 لمتطلبات النظافة لمنع انتشار فیروس كورونا.

 
كل یجب تعلیق االلتزام بااللتحاق بالمدرسة للتلمیذ إذا صرح الشخص الحاضن للتلمیذ إلدارة المدرسة بش .13.7.2

 .3و  2. البند 3.2تنطبق النقطة  2خطي أو إلكتروني أنھ ال ینبغي تعلیم التلمیذ في الفصل. 
 

یجب على أألوصیاء أو األشخاص المصرح لھم أن یصرحوا خطیاً للمدرسة یومیاً قبل دخول الطالب  .13.7.3
د أسرتھ أعراض تشیر إلى مبنى المدرسة للمرة األولى بأنھ ال تظھر على الطالب وال أي فرد من أفرا

یجب تقدیم  3یجب استخدام نموذج "تأكید الصحة" لھذا الغرض.  CoV-SARS- .22إلى اإلصابة ب 
إذا لم یتم تقدیم إقرار، یعتبر  5یمكن تقدیمھ الحقًا في أي وقت.  4اإلقرار إلى معلم الصف أو ممثلھ. 

على التالمیذ  2.6ینطبق القسم  6. 3.4الطالب شخًصا من خارج المدرسة بالمعنى المقصود في النقطة 
 وفقًا لذلك. 3و  2غیر المصحوبین. البند 

 
تتم الدروس في فصل دراسي داخل فصل دراسي محدد أو غرفة أخرى في المدرسة مناسبة للتدریس  1. 3.7.4

ال یجوز دخول الفصول الدراسیة خالل ساعات التدریس من قبل أي شخص بخالف  2(فصل دراسي). 
 تالمیذ مجموعة الفصل المتدربین ھناك، أو ھیئة التدریس أو ھیئة اإلشراف المعینة لمجموعة الفصل

ال یوجد أي التزام على الطالب بارتداء غطاء الفم واألنف في الفصل الدراسي  3أو التالمیذ األفراد. 
 أثناء الفصول الدراسیة.

 
یتحمل معلم الفصل مسؤولیة ضمان بقاء التالمیذ في نفس الفصل منفصلین عن مجموعات التالمیذ  .13.7.5

مشتركة وفي المناطق المفتوحة والمجتمعیة في في الغرف ال 2األخرى عند وصولھم إلى المدرسة. 
مباني المدرسة التي یجب استخدامھا في وقت واحد من قبل مجموعات الصف المختلفة، یجب على 

 إدارة المدرسة اتخاذ التدابیر المناسبة لفصل التالمیذ.
 

وس واالستراحات یجب أن تقوم إدارة المدرسة، بالتشاور مع معلمي الصف، بالترتیب لتخصیص الدر 3.7.6
بطریقة تجعل الطالب من الفصول المختلفة غیر موجودین في مباني المدرسة خارج الفصول الدراسیة 

 في نفس الوقت.
 
لكل فصل دراسي ، یجب عمل سجل یومي في الیومیات الصفیة لتكوین جمعیة الفصل، الذین قاموا  .13.7.7

یجب أن تضمن  2لمدرسة (بروتوكول االتصال). بالتدریس والذین كان ھناك اتصال معھم في مباني ا
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ھذه الوثائق إمكانیة تتبع السالسل المحتملة للعدوى وتحدید األشخاص المصابین الذین كانوا على اتصال 
 مباشر بالمدرسة.

 
عند إصطحاب الطالب ، یجب التأكد من أن عدًدا محدوًدا فقط من الرواد من خارج المدرسة  المصرح   1 3.7.8

یمكن إلدارة المدرسة تحدید المناطق في مباني 2موجودون في مباني المدرسة في نفس الوقت. لھم  
المدرسة حیث یتم ضمان االستالم بین األشخاص بینما یتم احترام االمتثال لمتطلبات المسافة التي تبلغ 

 متًرا ونصف.
 

ینحرف تنظیمھا على مستوى المدرسة عن  . المدارس ، باستثناء تلك التي تركز على التنمیة الفكریة، التي3.7.9
من قانون مدارس ساكسونیا، لدیھا مستویات وفصول مدرسیة كما ھو محدد  4§ من  2متطلبات الفقرة 

 . لتبنیھا.3.7في القسم 
 

) ، یشمل كل منھا المدارس 13إلى  11(الصفوف من  II) و10إلى  5(الصفوف من  I. بالنسبة للمستوى الثانوي 3.8
إلى  4، وكذلك للمدارس المتوسطة والعالیة ومستوى العمل مع التركیز على التنمیة الفكریة (الصفوف من المھنیة

 ) وما یقابلھا. ینطبق ما یلي على الفصول والدورات:12
 

یتم تعلیم التالمیذ بالتناوب بین التدریس في الفصول الدراسیة في المدرسة ووقت الدراسة في المنزل.    .13.8.1
رة المدرسة مسؤولة عن التصمیم التنظیمي والتربوي لنموذج التغییر مع مراعاة المبادئ المذكورة إدا 2

 في ھذا التوجیھ العام بالتشاور مع المعلمین. 
 

أثناء الفصل الدراسي، یجب أن تكون ھناك مسافة كافیة بین الطالب والمعلم وأیًضا بین الطالب في  1 . 3.8.2
في یوم دراسي، قد ال 3الشيء نفسھ على البقاء في مباني المدرسة األخرى.  وینطبق2الفصل الدراسي. 

 یتواجد في مبنى المدرسة إال عدد  الطالب الموجودین في الفصل للحفاظ على متطلبات المسافة الكافیة.
 

وجد التزام ال ی2یلتزم المعلمون والطالب بارتداء غطاء الفم واألنف أثناء بقائھم في مبنى المدرسة. 1 . 3.8.3
یمكن إلدارة   3بارتداء مثل ھذا الغطاء في الفصل الدراسي ما لم یأمر المعلم بارتدائھ ألسباب مھمة. 

 المدرسة أن تأمر بارتداء غطاء الفم واألنف خارج الفصول الدراسیة.
 
دراسة في المنزل. یتم تعلیم التالمیذ بالتناوب بین التدریس في الفصول الدراسیة في المدرسة ووقت ال  .13.8.1

یعتبر التالمیذ 3یتم تعلیق االلتزام بااللتحاق بالمدرسة بالنسبة لھم في الوقت الذي تحدده إدارة المدرسة. 2
 .3.4الذین یدرسون في المنزل طالبًا غیر مدرسیین بالمعنى المقصود في القسم 

 
وفصول وبرامج تعلیمیة مع التركیز على . خالل فترة الدراسة في المنزل، ھناك مدارس ثانویة ومدارس 3.8.5

التطور الفكري فوق المستوى األدنى، یحق للطالب الحصول على رعایة األطفال خارج المناھج 
یجري المكتب المحلي لرعایة الشباب  -الدراسیة في المدرسة إذا كان ھناك خطر على صحة الطفل

اني من إعاقات متعددة أو شدیدة جًدا وال یستطیع الموافقة على رعایة األطفال ھذه أو إذا كان التلمیذ یع
 الوصي على الطفل توفیر رعایة األطفال.

 
المدارس ، باستثناء تلك التي تركز على التنمیة الفكریة، التي ینحرف تنظیمھا على مستوى المدرسة عن  3.8.6

و محدد في القسم من قانون مدارس ساكسونیا، لدیھا فصول مدرسیة كما ھ 4§ من  2متطلبات الفقرة 
 . لتبنیھا.3.8

 
. یجب تطبیقھا مع إجراء التعدیالت الالزمة 3.7.8. إلى 3.7.1یجوز إلدارة المدرسة أن تقرر أن األقسام  3.8.7

سنوات) أو  9إلى  4على فصول المدارس اإلعدادیة والعلیا مع التركیز على التطور الفكري (من 
 .3.8.4. إلى 3.8.1فصول وبرامج معادلة بدالً من األقسام 

 
في مدارس العیادات والمستشفیات، یمكن إلدارة المدرسة أن تقرر ، باالتفاق مع إدارة العیادة ، أنھ یمكن تقدیم دروس  3.9

 فردیة للطالب، مع مراعاة الوضع الصحي للطلبة وضمان الوقایة ضد العدوى.
 

للممتحنین  Latinumو  Hebraicumو  Graecum . یمكن إجراء االمتحانات التكمیلیة الشفویة للحصول على3.10
 في ھذه المؤسسات. Universität Leipzigو  Technische Universität Dresdenفي 
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من أجل إعداد وإجراء األجزاء العملیة من امتحانات أبیتور في المدارس النحویة مع التدریب الریاضي المتعمق  .13.11
لثانویة الریاضیة، سیتم فتح المرافق الریاضیة الالزمة حصریًا للمرشحین واالمتحانات النھائیة في المدارس ا

یتم التنسیق مع وزارة الداخلیة    2لالمتحانات ولجان االمتحان موضوعي وللموظفین الالزمین إلجراء االمتحانات. 
 بناء على طلب من المدرسة. Olympiastützpunkt Chemnitzبوالیة سكسونیا مباشرة في 

 
 وكذلك األحداث األخرى المتعلقة بالمدرسة LRSلوائح الخاصة بتشخیص االحتیاجات الخاصة وتشخیص . ال4
 

یتم بموافقة  الوصي إجراء التشخیص التربوي الخاص كجزء من إجراء تحدید االحتیاجات التعلیمیة الخاصة وفقًا 1. 4.1
من اللوائح المدرسیة للمدارس الخاصة في المدارس الخاصة والمدارس االبتدائیة، بما في ذلك  15و  13§§ ل

 .2020/2021الدراسي  وھذا ینطبق على إجراءات تسجیل األطفال في العام2لجان الدعم. 
 

 األساسیة. LRSفي مدارس  LRSضمان االنتھاء من التشخیصات ال تزال مفتوحة كجزء من إجراءات تقییم 
 

 . لوائح تشغیل مراكز الرعایة النھاریة وعروض خدمات الرعایة النھاریة5
 

في حالة عدم توفر 2یتواجد الحق في رعایة األطفال والرعایة النھاریة في إطار نموذج عقد رعایة الطفل المعني. .15.1
األفراد أو المباني للمعیار المطلوب ، یمكن تقیید تشغیل المنشأة مؤقتًا، خاصة من خالل تقلیل اإلطار الزمني 

 من قبل إدارة المنشأة مع وكالة إدارة المنشأة. 2ملة یتم اتخاذ القرار وفقًا للج3المخصص لرعایة األطفال. 
 

 ال یجوز لألشخاص الذین ال ینتمون إلى المؤسسة دخول المؤسسة خالل ساعات رعایة األطفال ، إال إذا 5.2
 

 . 3.4.2. أو 3.4.1. ھم أشخاص بالمعنى الوارد في البند 5.2.1
 

 نشأة،. یحضرون أو یصطحبون طفًال تتم رعایتھ في الم5.2.2
 

. أنھم نشیطون في مجال الخدمات الطبیة لألطفال والشباب ، وطب األسنان لألطفال والشباب من السلطات 5.2.3
 الصحیة أو المشورة المتخصصة للرعایة النھاریة ، أو

 
 .  تسمح لھم إدارة المدرسة بالدخول لسبب مھم آخر.5.2.4

 
. ملزمون بارتداء غطاء الفم واألنف أثناء تواجدھم في مقر 5.2.4. إلى 5.2.1. األشخاص على النحو المحدد في 5.3

 المنشأة.
 
ً بشكل یومي قبل .14. 5 ویلتزم األشخاص الحاصلین على الوصایة القانونیة أو المفوضین منھم بالتصریح للمنشأة خطیا

أعراًضا تشیر إلى دخول منشأة الرعایة للمرة األولى بأنھ ال  تظھر على طفلھم أو أي من أحد أفراد أسرتھم 
إذا كان ھذا التوضیح   3یجب استخدام نموذج "تأكید الصحة" لھذا الغرض.  CoV-SARS- .22اإلصابة بعدوى 

 لن یتأثر عقد اإلشراف. 4مفقود، لن یتم االعتناء باألطفال في ھذا الیوم. 
 

ال یُسمح بمفاھیم الرعایة 2بتة). یجب رعایة األطفال بشكل منفصل في مجموعات (نموذج مجموعة الرعایة الثا1.  5.5
إدارة المدرسة مسؤولة عن التصمیم التنظیمي والتربوي لنموذج  3 المفتوحة أو المفتوحة جزئیًا وقد ال یتم تنفیذھا. 

 التغییر مع مراعاة المبادئ المذكورة في ھذا التوجیھ العام بالتشاور مع المعلمین.
 
 2عایة مقیدة منفصلة لمجموعة رعایة والتي یجب استخدامھا ألي غرض آخر. یجب تعیین غرفة رعایة أو منطقة ر1. .65

إذا كان ھناك سبب مھم، یمكن تخصیص جزء منفصل من غرفة رعایة األطفال أو منطقة رعایة األطفال لمجموعة 
وعات رعایة األطفال إذا كانت مجموعات رعایة األطفال المستضافة ھناك دائًما مساحة كافیة وانفصال عن مجم

یمكن تغییر غرفة الرعایة  3رعایة األطفال األخرى داخل غرفة رعایة الطفل أو منطقة رعایة الطفل مضمونة. 
یجب تجھیز غرف الرعایة وإعدادھا وتنظیفھا یومیًا وفقًا لألنظمة العامة للنظافة  4بعد تنظیفھا وتطھیرھا بالكامل. 

 العامة والوقایة من العدوى.
 

فون التعلیمیون بقاء األطفال في إحدى مجموعات الرعایة منفصلین عن مجموعات الرعایة األخرى یضمن الموظ1.  5.7
یجب أال یتغیر الطاقم التربوي المشرف بین مجموعات اإلشراف  2داخل غرف مغلقة عند الوصول إلى المنشأة. 

 المختلفة خالل فترة اإلشراف.
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تركة والمساحات المفتوحة من قبل األطفال والعاملین بالرعایة في مجموعة . یجب استخدام مناطق الرعایة والمناطق المش5.8
رعایة واحدة فقط في نفس الوقت، ما لم یكن من الممكن فصل مجموعات الرعایة المختلفة أثناء استخدامھا في 

 نفس الوقت.
 

لكل مجموعة رعایة، یجب مالحظة سجل یومي لمجموعة االتصال، وكیف تم تكوین مجموعة الرعایة، وأي من 1. 5.9
الموظفین التربویین تم تكلیفھم بالرعایة وأي أشخاص أو مجموعات رعایة أخرى كانت موجودة في مباني المنشأة. 

وتحدید األشخاص المصابین الذین كانوا على یجب أن تضمن ھذه الوثائق إمكانیة تتبع السالسل المحتملة للعدوى  2
 اتصال مباشر بالمدرسة.

 
یجب على األشخاص الذین یحضرون أو یصطحبوا الطفل الحفاظ على مسافة كافیة من األشخاص اآلخرین في مبنى .15.10

 .5.3ینطبق القسم  3لدى إدارة المنشأة مناطق تسلیم وجمع.  2المنشأة. 
 
على رعایة ما بعد المدرسة للتالمیذ في المدارس االبتدائیة والخاصة وكذلك للتالمیذ في المرحلة  5.1تنطبق األقسام  .15.11

 . بالمتطلبات التالیة: 5.10اإلعدادیة مع التركیز على التطور الفكري حتى 
 

. یجب أن یتم 3.7.3قسم . اإلقرار الذي ینطبق وفقًا لل5.4. كتأكید صحي بالمعنى المقصود في القسم 5.11.1
 إرجاعھ إلى المدرسة.

 
یجب أن إعداد لوائح    2تنسق رعایة ما بعد المدرسة والمدرسة رعایة التالمیذ مع بعضھم البعض.  1  .5.11.2

على وجھ الخصوص للوصول إلى المدرسة ورعایة ما بعد المدرسة، واإلشراف أثناء فترات الراحة 
 المدرسة إلى ارعایة ما بعد المدرسة.وأوقات الوجبات واالنتقال من 

 
 .  یجب أن یؤخذ تكوین جمعیة الفصل بعین االعتبار قدر اإلمكان عند تشكیل مجموعات ما بعد المدرسة.5.11.3

 
 . المقابلة.5.10على خدمات رعایة األطفال. حتى  5.1. تنطبق الفقرة 5.12

 
 . مرسوم عام ساري المفعول6
 

 . 2020یونیو  29ویتوقف سریانھ في  2020یونیو  6 یسري ھذا القرار العام في
 

 النظام:
 
 نموذج تأكید الصحة •
 
 

 االستئناف القانوني
 

یُمكن تقدیم شكوى ضد ھذا المرسوم العام في غضون شھر واحد من تقدیمھ في المحكمة اإلداریة المحلیة عند كاتب المحكمة خطیاًأو 
 النموذج المكتوب. ویمكن تقدیم دعوى عن طریق البرید اإللكتروني البسیط.إلكترونیًا عن طریق نموذج ُمعتمد الستبدال 

 
إذا تم تقدیم شكوى بشكل إلكتروني مقبول ، فیجب أن یتم تزوید المستند اإللكتروني بتوقیع إلكتروني مؤھل للشخص المسؤول، أو أن 

) من لوائح المحكمة اإلداریة. تنتج المتطلبات 4أ (  55لفقرة یتم توقیعھ من قبل الشخص المسؤول وإرسالھ عبر وسیلة إرسال آمنة وفقًا ل
من األمر بشأن اإلطار التقني للمعامالت القانونیة اإللكترونیة وبصندوق برید  2اإلضافیة إلرسال الوثیقة اإللكترونیة من الفصل 

 ).ERVV -السلطات اإللكترونیة الخاصة (قانون المعامالت القانونیة اإللكترونیة 
 
ً بشكل اعتیادي ، ال ً أو مقیما محكمة المحلیة ھي المحكمة اإلداریة في والیة ساكسونیا الحرة ، حیث یكون المدعي في منطقتھ مقیما

ومحكمة دریسدن اإلداریة لھا اختصاص محلي للمدعین الذین لیس لدیھم إقامة اعتیادیة أو موطن في والیة ساكسونیا الحرة. المحاكم 
-Hans-Osterالمحكمة اإلداریة درسدن ، ، ال كیمنتس Zwickauer Straße 56 ، 09112كیمنتس ،  المحكمة اإلداریةھي 

Straße 4 ، 01099 المحكمة اإلداریة الیبزیغ ، ، و ال درسدنRathenaustraße 40 ، 04179 الیبزیغ. 
 

یجب أن تحتوي على طلب محدد ، یجب أن تحدد الدعوى المدعي والمدعى علیھ (والیة ساكسونیا الحرة) وموضوع الدعوى ، و
والوقائع واألدلة التي استندت إلیھا تھدف إلى اإلشارة إلى أنھ یجب إرفاق المرسوم العام المطعون فیھ ویجب أن یكون الطلب وجمیع 

 المرافعات مرفقة بنسخ للجھات األخرى.
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لوزارة والیة ساكسونیا للشؤون االجتماعیة والتماسك نود أن نشیر إلى أنھ لم یتم التخطیط إلجراء اعتراض على المراسیم العامة 

االجتماعي. ال یتم استیفاء المھلة الزمنیة للدعوى عن طریق تقدیم اعتراض.بموجب القانون االتحادي، ھناك رسوم إجرائیة ُمستحقة 
 في التقاضي أمام المحاكم اإلداریة نتیجة لرفع الدعوى.

 
 
 

 الشرح
 
 

 أ. جزء عام
 

) ، تتخذ السلطة المختصة التدابیر الوقائیة الالزمة، وال سیما IfSGمن قانون الوقایة من العدوى( 1من البند  1الفقرة  28وفقًا للقسم 
إذا كان المرضى ، یُشتبھ في إصابتھم بالعدوى أو اذا ما تم تحدید أو الكشف عن عدوى أو  31إلى  29تلك المذكورة في األقسام من 

ن أن الشخص المتوفى كان مریًضا، أویشتبھ في أنھ مریض أو أنھ یُخرج إفرازات، طالما كان ذلك ضروریًا إفرازات ُمشتبھ بھا تُتبی
 من أجل العمل على منع انتشار األمراض المعدیة.

 
SARS-CoV-2  1رقم  2§ ھو من  مسببات المرض بالمعنى المقصود في IfSG  الذي انتشر في والیة سكسونیا وخارجھا في ،

أنحاء ألمانیا ویستمر في تھدید صحة السكان. تم بالفعل تحدید المرضى المشتبھ بھ والعدوى في العدید من المقاطعات والمدن جمیع 
 المستقلة في والیة ساكسونیا الحرة.

 
 ب. جزء خاص

 
 .:1 بالنسبة لـ

 
 : 1.1بالنسبة لـ 

 
 یمكن تشغیل مرافق الرعایة النھاریة والمدارس مرة أخرى.ینظم ھذا التوجیھ العام الشروط والمتطلبات العامة التي بموجبھا 

 
، والذي ، في  2020مایو  16في إصدار التوجیھ العام المؤرخ  2020مایو  12وھكذا تواصل نھج التوجیھ العام المقابل المؤرخ 

رس في المؤسسات والمدارس. ومع ضوء عملیة العدوى المتضمنة ، كان قادراً على توفیر فرص تعلیمیة منتظمة لألطفال وأطفال المدا
ذلك ، فإن الوقایة من العدوى مھمة للغایة، ولھذا السبب یلزم وضع لوائح محددة ألخذ ذلك في االعتبار. یستفید ھذا المرسوم العام من 

ة من فیروس  إلجراء من المرسوم الصادر عن والیة  ساكسونیا  للوقای 3من الفقرة  2اإلمكانیة التي تم إنشاؤھا في الفقرة الثانویة 
خاصة في مجال مراكز الرعایة النھاریة والمدارس  -ترتیبات مختلفة للمدارس ومراكز الرعایة النھاریة. ویرجع سبب ھذه التغییرات 

في العراء" إلى "مفھوم إعادة فتح الرعایة النھاریة لألطفال والمدارس االبتدائیة والمستوى األساسى لمدارس التربیة الخاصة  -االبتدائیة 
 الذى ُطور بواسطة مجموعة ُمخصصة مكونة من مختلف المھن.

 
 : 1.2بالنسبة ل 

 
من حقیقة أنھ یجب استخالص العواقب اإلقلیمیة  2020.مایو 6ترفع ھذه الالئحة التفاھم بین رئیس الوزراء والمستشار االتحادي في 

 من تطور معین لعملیة العدوى.
 

 :2بالنسبة ل 
 

 :2.9إلى  2.1 بالنسبة ل من
 

أو من لیس لدیھم عالمات اإلصابة بالعدوى  SARS-CoV-2من الضروري أن یدخل فقط األشخاص الذین لم یثبت إصابتھم بعدوى 
من ھذا المرسوم العام من أجل ضمان الوقایة من العدوى. وینطبق ھذا على جمیع األشخاص  1.1إلى المرافق المجتمعیة وفقًا للرقم 

بالتدریس أو التربیة أو التمریض أو اإلشراف أو األنشطة العادیة األخرى في المرافق المجتمعیة أو اآلباء أو األشخاص الذین یقومون 
 اآلخرین الذین یحضرون الطفل إلى الرعایة النھاریة ، وكذلك التالمیذ واألطفال الذین تتم رعایتھم.

 
-SARS( 2-كوف-إدارة المدرسة  وإجراء اختبار فیروس سارس یُطلب من المعلمین الذین یعانون من أعراض المرض إبالغ 

CoV-2( ) على الفور وفقًا للتوصیات  الصادرة عن معھد  روبرت كوخRobert Koch Institute.( 
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 ، ھناك حاجة إلى  1.1من أجل العمل على قطع السالسل المحتملة للعدوى في المرافق المجتمعیة المدرجة في القسم 

 
أو إذا  SARS- CoV-2أن تقوم مجموعة األشخاص المذكورة أعاله بإبالغ المنشأة فوًرا في حالة حدوث عدوى بفیروس  •

 ،  SARS- CoV-2خالطوا شخًصا مصابًا ب 
أثناء الفصل الدراسي أو خالل ساعات  SARS-CoV-2وأنھ یجب فصل األطفال الذین ظھرت علیھم أعراض عدوى  •

 مجموعة أو الفصل،الدراسة وإخراجھم من ال
 وحظر دخول المرضى. •
 

یعد استخدام إجراءات وقواعد حمایة النظافة الشخصیة المدرجة باإلضافة إلى التدابیر اإلضافیة المحددة لحمایة العدوى والنظافة أمًرا 
من أجل توفیر یعد إرفاق المعلومات المدرجة في منطقة الدخول ضروریًا بشكل خاص  SARS-CoV-2ضروریًا لتجنب اإلصابة ب

 .معلومات مناسبة لسن المدرسة حول تدابیر حمایة النظافة الشخصیة والتدابیر العامة للحمایة من العدوى ودعم االمتثال لھا
 

 .:3بالنسبة ل 
 

 :3.3إلى  3.1من 
 

ن طریق أداء فروض مدرسیة تعلیمھم اإللزامي ع 2.1یُنجز التالمیذ الذین ال یُسمح لھم بدخول ساحة المدرسة بسبب ما ورد فى الرقم 
یس. إلزامیة في البیئة المنزلیة. یتم نقل المھام عبر القنوات التناظریة أو الرقمیة. یتم ضمان تصمیم فرص التعلم ھذه من قبل معلمي التدر

) 3.3یر المدرسة (وینطبق الشيء نفسھ على التالمیذ المعفیین من االلتزام بالذھاب إلى المدرسة على أساس شھادة طبیة بعد قرار مد
 . بإقرارھم أنھ ال ینبغي أن یتم التدریس في الفصول الدراسیة.3.7.2أو والدیھم وفقًا لـ 

 
 :3.5إلى  3.4

 
ألسباب تتعلق بالوقایة من العدوى، یُحظر تماًما على األشخاص الذین ال یُطلب منھم الحفاظ على العملیات المدرسیة وتشغیل المرافق 

تنطبق االستثناءات على مجموعة األشخاص التي  خول مبنى المدرسة خالل ساعات الدراسة ورعایة األطفال.اإلضافیة الالزمة د
، والتي من الضروري استخدامھا لدعم التالمیذ عندما یذھبون إلى المدرسة أو لتمكینھم من االلتحاق بالمدرسة. یتم  4. 3یغطیھا القسم 

على المكاتب الغذائیة والبیطریة، ومجال العمل االجتماعي المدرسي، باإلضافة إلى الخدمات  ھنا اآلن التسمیة صراحة، لتوضیح التفتیش
الطبیة لألطفال والشباب وخدمة طب األسنان لألطفال والشباب. وقد تم اآلن تعیین ھذا التنظیم أیًضا إلذن الوصول الذي تم تنظیمھ 

رسیة (الخارجیة). یقرر مدیر المدرسة ارتداء غطاء لألنف و الفم من قبل ھذه مسبقًا في مكان آخر للمشاركین في االمتحانات غیر المد
 المجموعة من األشخاص كجزء من ممارسة حق المنزل.

 
 :3.6إلى 

 
 یتم تنظیم األحداث المدرسیة المسموح بھا ھنا، والتي تشمل اآلن أیًضا األحداث في نھایة العام الدراسي. 

 
 :3.7إلى 

 
.تم تقدیم 2009ینایر  8إلى خطة العمل المعتمدة في  3.7.9إلى  3.7.1ردة في ھذا القسم وأقسامھ الفرعیة من تستند األحكام الوا

من قبل مجموعة عمل مخصصة متعددة االختصاصات "مفھوم إعادة فتح الرعایة النھاریة والمدارس  2020وتطویر قانون مایو 
 والیة ساكسونیا الحرة". االبتدائیة والمستوى االبتدائي للمدارس الخاصة في 

 
ویستند ھذا إلى اعتبار أن اإلنفاذ الصارم لقواعد التباعد اإلجتماعي لیس ممكناً فقط أو على نطاق محدود فقط، ولیس فقط في مراكز 

إن االبتدائیة.  الرعایة النھاریة لألطفال، ولكن أیضاً في المدارس االبتدائیة. لذلك من المھم ضمان بقاء المجموعات ثابتة في المدارس
 إزالة شرط المسافة لألطفال في سن المدرسة االبتدائیة ینتج في المقام األول عن خصوصیاتھم النمائیة واالعتبارات التعلیمیة.

اكتساب محتوى تعلیمي یعتمد أطفال المدارس االبتدائیة على التفاعل مع معلمھم وزمالئھم لتأمین األساس لمزید من التعلم. ال تستطیع 
 جدید وتقنیات التعلم من خالل التعلم الذاتي.

 
بة وھو أیًضا جزء من المفھوم الذي یُقر فیھ الوالدان كتابیًا  بصفة یومیة أن أي من أطفالھم وأفراد أسرتھم  ال یُعانون من أعراض اإلصا

. یُحظر على الطالب الذھاب إلى المدرسة إذا كانت ھذه األعراض موجودة أو إذا كان ھذا اإلیضاح غیر متاح. SARS-CoV-2ب
 . یجب أن یشرف علیھم وصي قانوني من المدرسة حتى یتم اصطحابھم. 6. 2ین ھم بعد الطالب غیر المصحوب
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قواعد لمنع اختالط الفصول الدراسیة في الحیاة المدرسیة الیومیة ، أي تجنب االتصال بین الطالب من  3.5.5إلى  3.5.2توفر البنود 
 الفصول المختلفة. 

 
العدوى في حالة وجود شخص ُمصاب. لذلك من الضروري أیًضا أن تحتفظ المدارس  الھدف من ھذا النھج ھو إمكانیة تتبع سالسل

ببروتوكول اتصال یومي یوثق لیس فقط تركیبة رابطة الفصل، ولكن أیًضا اتصاالت المعلمین والموظفین اآلخرین مع الفصول المعنیة 
 )3.5.6(انظر القسم 

 
اذ أنظمة من أجل إحضار وإستالم أطفال المدارس التي تمنع األشخاص خارج ألسباب تتعلق بالوقایة من العدوى، من الضروري اتخ

المدرسة من دخول المدرسة أو ساحة المدرسة خارج منطقة محددة عند مدخل مبنى المدرسة أو مبنى المدرسة. ینبغى أن تساعد اللوائح 
داء غطاء أنف لھؤالء األشخاص من خارج المدرسة أیًضا على تجنب تجمع األشخاص من خارج المدرسة. یجب أن یقلل االلتزام بارت

 ).3.7.8من خطر اإلصابة بالعدوى (انظر النقاط 
 

أو كمدارس خاصة وفقًا  SächsSchulGمن  15§  ، كمدارس اختبار وفقًا ل-بسبب استقاللیة المدارس الخاصة -المدارس التي
 2من الفقرة   4§  تویات المدرسة وفقًا ل، تتولى تكوین الفصل الذي ینحرف عن مس SächsSchulGد   63§  ل

SächsSchulG  كما تخضع أیًضا  2الفقرة  5§ أو ,SOFS  للدروس مع األخذ بعین 3.6. و 3.5ألحكام متباینة من البنود .
وضع شروط االعتبار العمر والمھنة المدرسیة السابقة للطالب. یجب على ھذه المدارس أیًضا االمتثال للھدف التنظیمي المتمثل في 

 مختلفة لألطفال في مستوى المدرسة االبتدائیة أو الدنیا مع التركیز على التطور الفكري عن األطفال األكبر سنًا وأخذ ذلك في االعتبار
 ).3.7.9عند الفصل (انظر القسم 

 
 :3.8إلى 

 
یمكن تحقیق انسجام دقیق بین مجموعات التعلم ، على ینظم ھذا القسم التالمیذ في التعلیم الثانوي األدنى. فیما یخص ھؤالء التالمیذ ، ال 

 عكس الرعایة النھاریة لألطفال والمدارس االبتدائیة. ومع ذلك، فإن الھدف ھو تنفیذ عرض الفصول الدراسیة لجمیع الطالب بانتظام.
 

ال یمكن ضمانھ عندما  -طفال والمراھقین اعتماًدا على عمر األ -نظًرا ألن الضمان الكامل للوائح النظافة وسالسل النظافة في المدارس 
یتم توظیف الموظفین بالكامل، یجب الجمع بین أوقات الدراسة المحلیة بشكل منتظم وأوقات الحضور. ال یمكن إجراء التصمیم إال 

فھ تماًما. في أوقات بطریقة محددة الھدف من قبل المدرسة، نظًرا ألن الظروف المكانیة والخاصة بالموظفین في المدرسة الفردیة مختل
التعلم المنزلي ، یُعفى التالمیذ من الحضور في الفصل وفي المدرسة. ھذا ینطبق أیًضا على المناسبات المدرسیة األخرى. ومع ذلك، 

ریة فإنھم ملزمون بتوفیر الخدمات المدرسیة في المنزل دون االتصال الشخصي بالمدرسة ، ویتم نقل المھام إلیك عبر القنوات التناظ
أو الرقمیة، والتي یمكنك العمل من خاللھا في المنزل. تتولى إدارة المدرسة والمكتب الحكومى للمدارس والتعلیم مسؤولیة المواصفات 

 الُمحددة الخاصة بفرص التعلم ھذه. 
 

لى حد كبیر في تجنب العدوى الوقایة الصحیة الشاملة وتھدف إلى المساعدة إ 3.8.4إلى  3.6.2تخدم التدابیر الواردة في األقسام من 
حسب التقدیر اإلنسانى. وسوف تستمر وفقًا لإلجراء الذي تمت تجربتھ واختباره سابقًا من أجل فتح المدارس للتالمیذ في الصفوف 

الحد األدنى النھائیة واألولیة. كما أنھا تھدف إلى ضمان أنھ حتى في تسلسل التدریس والعملیات الخاصة التي ال یمكن فیھا الحفاظ على 
من المسافة باستمرار من وجھة النظر التربویة أو التنظیمیة، من خالل ارتداء غطاء الفم واألنف، یجب أن یتم االمتثال للحمایة من 

 العدوى.
 

 . فیما یتعلق بالوضع الخاص للتالمیذ في مجال التركیز على3.7.9، یمكن الرجوع إلى مبررات القسم  3.8.6فیما یتعلق بالقسم 
. للمدارس التركیز 3التنمیة الفكریة، والتي ال یمكن لقواعد المسافة والنظافة أن تتوافق معھا حتى بعد المستوى األدنى، یوفر القسم 

على التنمیة الفكریة أو مع الفصول الدراسیة والدورات المقابلة و المضي قدما أیضا للمستوى األوسط والعلوي، أي مستوى السنوات 
 .3.7ا للوائح المستوى األساسي، كما ھو موحد في القسم ، وفق9إلى  4
 
 

 :3.9إلى 
 

تم بالفعل تحدیث لوائح المرسوم العام الحالي فیما یخص مدارس العیادات والمستشفیات. یُمكن مواصلة الوقایة من العدوى في ضوء 
ارات المناسبة التي تأخذ أیًضا الظروف الخاصة أصغر أحجام المجموعة حتى الحلول الفردیة بالكامل. یُمكن في الموقع اتخاذ القر

فاق للفئات الضعیفة من التالمیذ بعین االعتبار من قبل إدارة المدرسة في العیادة ومدرسة المستشفى بعد دراسة شاملة للحالة الفردیة باالت
 مع إدارة العیادة. 

 
 :3.10إلى 
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و  Graecumتعقد في الجامعات االمتحانات التكمیلیة للحصول على تتبع القاعدة منطق االختبارات التمكینیة بشكل عام. 
Hebraicum  وLatinums  لطالب جامعة دریسدن التقنیة وجامعة الیبزیغ ، التي تكمل المدرسة الثانویةAbitur یمكن تنفیذ .

 تدابیر الوقایة من العدوى المقابلة لھذه المجموعة المحدودة من األشخاص في الجامعات.
 

 :3.11سبة لبالن
 

أیًضا لخریجي المدارس الثانویة مع التدریب الریاضي  -تعمل ھذه اللوائح لمجموعة محدودة جًدا من األشخاص على تمكین االمتحانات 
 المتقدم والمشاركین في االمتحانات في المدارس الثانویة الریاضیة. 

 
 :4إلى 

 
التعلیمي الخاص في المدارس االبتدائیة والخاصة (حتى إذا تم تغییر تركیز  یمكن أیًضا تبریر تنفیذ إجراءات تحدید احتیاجات الدعم

التي ال تزال مفتوحة، نظًرا  LRS، كما ھو الحال مع إكمال تشخیصات 4.2إلى  4.1الدعم) كما ھو منصوص علیھ في األقسام من 
س الُمشاركة مسؤولیة تنظیم ذلك بطریقة تأخذ ألن التشخیص في ھذه المجاالت ھي شرط مسبق للدعم الكافي. یقع على عاتق المدار

بعین اإلعتبار الوقایة ضد العدوى  مع مراعاة العملیات المدرسیة الجاریة. یمكن القیام بذلك، من بین أمور أخرى، عن طریق نوافذ 
 زمنیة متتالیة على نحو مالئم.

 
 5إلى 

 
ة المقیدة، فإن حق األطفال في التعلیم لھ األولویة. األطفال ھم األقل مشاركة مع إعادة فتح الرعایة النھاریة لألطفال في العملیات المنتظم

في عملیة العدوى وفقًا للمعرفة العلمیة الحالیة. یجب االعتناء باألطفال األصحاء حتى ال یُعانوا من الوضع الحالي الخاص بفیروس 
)iSv COVID-19 أجل االستمرار في مراعاة الوقایة من العدوى, نظًرا ألنھ ال ). تُوجد لوائح واسعة النطاق یجب االلتزام بھا من

 یمكن تنفیذ الحد األدنى للتباعد اإلجتماعى بین األطفال واألخصائي التعلیمي في الرعایة النھاریة لألطفال.
 

 :5.1إلى 
 

قد تكون أسباب ذلك أن الموارد المكانیة في العملیات المنتظمة المقیدة، قد تكون ھناك قیود على نطاق الرعایة المتفق علیھ تعاقدیًا. 
 والبشریة غیر متوفرة في اإلطار المطلوب لالمتثال للوائح المجموعات الثابتة والغرف / المناطق الثابتة.

 
 :5.2إلى 

 
وقایة. تُنقل تؤدي السلطات الصحیة مھمة قانونیة كجزء من الفحوصات والدوافع الوقائیة. یتم استخدامھ للرعایة الصحیة الوقائیة وال

أھمیة التعلیم الجسدي كعنصر أساسي في خطة تعلیم الساكسون لألطفال كل یوم من خالل وحدات العالج الوقائي الموجھة نحو الخبرة. 
یتم استخدام فحوصات المراقبة لإلبالغ الصحي ومراقبة المراھقین. من المھم التعرف على المخاطر الصحیة في مرحلة مبكرة، ولفت 

ه إلیھا، ومكافحتھا إن أمكن. إن االستخدام المنتظم للنصیحة المتخصصة ھو جزء من إدارة مرافق الرعایة النھاریة. تقع المسؤولیة االنتبا
 على عاتق مقدم الرعایة النھاریة.

 
 5.3إلى 

 
 حدوث العدوى.  یساعد ارتداء غطاء الفم واألنف على ضمان توفیر مساحة آمنة لكل من یشارك في الرعایة النھاریة ویمنع

 
 5.4إلى 

 
یُفید اآلباء / األوصیاء القانونیون من خالل اإلقرار خطیاً وبصفة یومیة  من عدم معاناة  األطفال  و أفراد األسرة  من أیة أعراض 

 ) ، وعلیھ فإنھم یقدمون إسھامھم الخاص  لوجود األطفال األصحاء فقط في الرعایةSARS-CoV-2( 2-كوف-بعدوى فیروس سارس
النھاریة لألطفال. لن یتم رعایة الطفل بدون ھذا اإلیضاح. باإلضافة إلى ذلك، یمكن للموظفین التربویین رفض الرعایة إذا لم یكن 

 .COVID-19إقرار الوالدین متاًحا أو إذا كان الطفل یعاني من أعراض 
 

 :5.5إلى 
 

تضمن المفاھیم المفتوحة والمفتوحة جزئیًا الفصل بین المجموعات.  یضمن دعم المجموعة إمكانیة التتبع في حالة اإلصابة. ال یمكن أن
تقع مسؤولیة التصمیم التنظیمي والتعلیمي لتشكیل المجموعة على إدارة المنشأة بالتشاور مع الجھة الراعیة ومجلس اآلباء. یجب أن یتم 

 كان.تكوین المجموعة بھدف تغطیة أوقات الرعایة المتفق علیھا تعاقدیًا قدر اإلم
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 :5.7و 5.6إلى 

 
باإلضافة إلى المجموعات الثابتة والمشرفین الثابتین، من الضروري تخصیص أماكن ثابتة لتجنب اختالط المجموعات بشكل صارم. 
ھذا الفصل الصارم ھو الطریقة الوحیدة لتجنب المنشأة بأكملھا الحجر الصحي في حالة المرض. من الممكن إجراء تغییر موثق یومیًا 

 أسبوعیًا، بقدر ما یكون ذلك ضروریًا ألسباب مكانیة. أو
 

 :5.8إلى 
 

كغرف اجتماعات فعلیة. یجب أن یُلبى  COVID-19تخضع المناطق المشتركة والمناطق المفتوحة والعامة لقیود واسعة فیما یتعلق بـ 
 د العدوى. استخدامھا أیًضا متطلبات اإلنفصال المفھوم بین المجموعات من أجل توفیر الوقایة ض

 
 :5.9إلى 

 
 تتبع سالسل االتصال ھو أھم مفتاح في إدارة الوباء. یُقدم التوثیق الیومي من قبل مركز الرعایة النھاریة إسھاما خاصا في ذلك. 
 

5.10 
 

اك عدد محدود من یجب أن توفر الرعایة النھاریة لألطفال أیًضا مساحة من الوقایة لجمیع المعنیین. ال یمكن ضمان ذلك إال إذا كان ھن
األفراد من خارج المنشأة في المبنى. اتسمت حالة التسلیم والتسلم على وجھ الخصوص حتى اآلن بلقاءات متنوعة. و من أجل الحد من 

الفم ذلك قدر اإلمكان ، یتم تحدید مناطق في الموقع ، مع مراعاة متطلبات الوقایة ضد العدوى (المسافة بین البالغین ، وارتداء كمامات 
واألنف من قِبل اآلباء) ، وعلیھ یُمكن إنشاء عملیة نقل تكون مالئمة لألطفال ومناسبة للظروف العامة. إن معادلة الوقت بین الوصول 

 واإلستالم (االصطحاب) ضروریة من أجل الفعالیة.
 

 :5.11إلى 
 

مع مراعاة الظروف اإلطاریة  COVID-19مثبتة مع  یجب أن یستمر التعاون بین المدرسة االبتدائیة ومركز ما بعد المدرسة بطریقة
المتغیرة. قبل كل شيء، تتطلب الحضانة المبكرة، وحالة الوصول إلى رعایة ما بعد المدرسة، واإلشراف على فترات الراحة والغداء 

المجموعات، فھذه ھي الطریقة الوحیدة اتفاقاً وتنظیماً مشتركاً. ھنا أیًضا، من المھم الحفاظ على األطفال منفصلین تماًما لتجنب اختالط 
 لمواجھة إغالق منشأة كاملة.

 
 :5.12إلى 

 
تضمن الرعایة النھاریة لألطفال أیًضا تتبع سالسل العدوى من خالل التوثیق الیومي. ُصممت العملیات التعلیمیة في الرعایة النھاریة 

. سوف یتم تطبیق القواعد COVID-19التنظیمیة والمكانیة المتغیرة فى ظل لألطفال أیًضا  بطریقة تجعلھم یتبعون الظروف اإلطاریة 
في ظل الظروف التنظیمیة والمكانیة لمركز الرعایة النھاریة المختص، بقدر ما تنطبق على الرعایة النھاریة  5.10إلى  5.1من 

 لألطفال.
 
 
 

 2020یونیو  4دریسدن ، 
 
 
 
 

 أوي غاول
 الدولةوزیرة  
 اكسونیا للشؤون االجتماعیة وزارة والیة س

 التماسك االجتماعي


