
 ظھًرا 02:10     27/08/2020طبعة 

 مرسوم
 ساكسونیا والیة في المجتمعيوالترابط  االجتماعیة الشؤون وزارة

 كورونا فیروس من للمسافرین المغادرین والواصلین للوقایة حجر الصحيإجراءات ال بشأن 
 )SächsCoronaQuarVO –كورونا  فیروسب للحجر الصحي الخاص ساكسونیا والیة عن الصادر (المرسوم

 2020 یونیو/حزیران 25
 

، 30من المادة  1، والفقرة 29، والمادة 28من المادة  1من الفقرة  1البند  مع قترانباال 32 المادة ) من1( رقم البند على والمبنيّ 
خ العدوى من الحمایة من قانون 31باإلضافة إلى المادة  الئحة القوانین من  1045(صفحة  2000 تموز/ولیوی 20 بتاریخ المؤرَّ

 آذار/مارس 27 من اعتباًرا القانون من 6 بند 1 المادة بموجب منھ 28من المادة  1من الفقرة  1تعدیل البند  تم لذيا ،)1رقم  االتحادیة
من  7البند  41من القانون بموجب المادة  29)، كما تم مؤخًرا تعدیل المادة 1رقم  الئحة القوانین االتحادیةمن  587(صفحة  2020

)، وقد تم إجراء كل من تلك التعدیالت 1رقم  الئحة القوانین االتحادیةمن  1594(صفحة  2016تموز/یولیو  8القانون اعتبارا من 
 بتنظیم الخاصة يمجتمعال والترابط االجتماعیة للشؤون ونیاساكس ووزارة ساكسونیا من مرسوم حكومة 7بالتنسیق مع تعدیل المادة 

 كانون الثاني/ینایر 9 بتاریخ الصادر األخرى الوقائیة والتدابیر اللقاحات تكالیف العدوى وسداد من الحمایة لقانون وفقًا المسؤولیات
آذار/مارس  13 بتاریخ المرسوم الصادر موجبب ھتعدیل تم والذي )،الئحة القوانین واألوامر القانونیة الساكسونیةمن  83(صفحة 
 :ساكسونیا والیة في يمجتمعال رابطوالت االجتماعیة الشؤون وزارة ) عن الئحة القوانین واألوامر القانونیة الساكسونیةمن  82(صفحة 

 
 1المادة 

 المنزلي للمسافرین المغادرین والواصلین؛ المالحظة حجر الصحيال
) األشخاص الذین سافروا من إحدى الدول األجنبیة إلى والیة ساكسونیا الحرة بعد أن مكثوا في إحدى المناطق الخطرة المسماة في 1(

بعد  مون بالتوجھ مباشرةً یوًما تسبق رحلة عودتھم إلى والیة ساكسونیا الحرة، ملزَ  14وا خالل جاؤعند أي نقطة زمنیة  4الفقرة 
یوًما بعد وصولھم، وھذا اإللزام یسري كذلك على األشخاص  14خر، وعزل أنفسھم لمدة و أي محل إقامة مناسب آلى شقتھم أوصولھم إ

م لزِ ھا محل إقامتھم، وھذا الحظر یُ بل توجھھم إلى الوالیة التي یقع فیالذین عرجوا على إحدى والیات جمھوریة ألمانیا االتحادیة األخرى ق
 بعدم استقبال زیارات أشخاص ال ینتمون إلى أھل بیتھم. 1األشخاص المعنیین في البند 

ھا محل مكتب الصحة المسؤول عن الدائرة الواقع فی ون بالتواصل دون إبطاء معملزمَ  1من الفقرة  1) األشخاص المعنیون في البند 2(
مون بإبالغ مكتب ھم ملزَ  ،على ذلك عالوةً و، 1 ا للفقرةإقامتھم، باإلضافة إلى اإلبالغ بنیة الوفاء بااللتزامات الواقعة على عاتقھم وفقً 

 COVID-19یروس لیة اإلصابة بفھا محل إقامتھم دون إبطاء حال ظھور أعراض تدل على احتماالمسؤول عن الدائرة الواقع فیالصحة 
 یروس.بط معاییر الحكم في اإلصابة بالفكما وصفھا معھد روبرت كوخ في أحدث بیان لض

 .حجر الصحيللمالحظة خالل فترة ال 1لفقرة من ا 1ة المعني األشخاص المعنیین في البند ع مكتب الصح) یُخِض 3(
خارج جمھوریة ألمانیا االتحادیة تتواجد فیھا احتمالیة عبارة عن دولة أو منطقة  1من الفقرة  1فھا البند ) المناطق الخطرة ھي كما عرَّ 4(

كمناطق خطرة من  تصنیفھافي وقت السفر إلى جمھوریة ألمانیا االتحادیة، ویتم  SARS-CoV 2یروس كورونا مرتفعة لإلصابة بف
ون البناء، واألمن الوطني، ثم یقوم معھد روبرت كوخ األلمانیة، ووزارة الداخلیة، وشؤ خالل وزارة الصحة األلمانیة، ووزارة الخارجیة

 بنشرھا.
 

 2المادة 
 حظر العمل

زام تخضعون إلل، والذین یقع محل إقامتھم خارج والیة ساكسونیا الحرة، ولكنھم یَ 1من المادة  1الفقرة  ین فيح لألشخاص المعنیِّ سمَ ال یُ 
من المادة  1من الفقرة  1دة في البند بالعزل ھناك، بممارسة أي أنشطة مھنیة في منطقة والیة ساكسونیا الحرة خالل الفترة الزمنیة المحدَّ 

1. 
 

 3المادة 
 المنزلي الصحي حجراستثناءات من ال
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ال تسري على األشخاص الذین یعبرون فقط خالل جمھوریة ألمانیا االتحادیة أو والیة  2، و1 ادتَینلزام الواردة في المنصوص اإل) 1(
 ساكسونیا الحرة خالل رحلتھم؛ فھؤالء األشخاص علیھم مغادرة منطقة والیة ساكسونیا الحرة من فورھم.

األفراد الذین لدیھم شھادة طبیة باللغة األلمانیة أو اللغة  1من المادة  1من الفقرة  1نیین في البند ستثنى من األشخاص المع) یُ 2(
االتحاد األوروبي أو أي من الدول وجي جزئي في إحدى الدول األعضاء في منھا على أنھ قد تم إجراء اختبار بیول ستدلّ اإلنجلیزیة یُ 

یروس كورونا الالت تدفع للشك في حدوث عدوى بف یحتوي ھذا االختبار على أي ددة من معھد روبرت كوخ، والاألخرى المعتمَ 
SARS-CoV-2 ساعة بحد أقصى قبل رحلة العودة إلى جمھوریة ألمانیا االتحادیة، ویجب  48، على أنھ یتحتم إجراء االختبار خالل

الصحة المعني دون إبطاء حال  كتبرحلة العودة، وتقدیمھا إلى م على األقل بعد ایومً  14االحتفاظ بھذه الشھادة الطبیة لمدة  1ا للبند وفقً 
ا وفقً  ، فیجب على ھؤالء األفراد التواصل دون إبطاء مع مكتب الصحة المعنيّ 1ا للبند طلبھا، وحتى مع تقدیم إحدى الشھادات الطبیة وفقً 

 بعد رحلة العودة. ایومً  14ة وضع ھؤالء األفراد تحت المالحظة لمدة ا یمكن لمكاتب الصح، وأخیرً 1من المادة  1من الفقرة  1للبند 
 ال تسري على األفراد التالي ذكرھم 2، و1 ادتَین) النصوص الواردة في الم3(
أو  ،ةیأو القضبان الحدید ،كان ذلك على الطرقأأو بضائع عبر الحدود تنفیذًا لمھام عملھم، سواء  ا. األشخاص الذین ینقلون أفرادً 1

 أو الطائرات. ،بالسفن
أو  ،أو البحري ،إحدى شركات النقل الجويتحادیة بحكم عملھم في وظیفة عضو في . األشخاص الذین مكثوا خارج أراضي ألمانیا اال2

 أو الحافالت. ،أو القطارات ،أو السفن ،أو من طاقم إحدى الطائرات ،أو الحافالت ،البري بالقطارات
عادوا إلى جمھوریة ألمانیا االتحادیة بعد إتمام مھام عملھم أو االلتزامات الشبیھة  نالمسلحة أو ضباط الشرطة الذی. العاملون في القوات 3

 بمھام عملھم في الخارج.
راض تدل على احتمالیة اإلصابة ر األفراد المعنیون أي أعظھِ تسري فقط إذا لم یُ  3إلى  1) االستثناءات الساریة في الفقرات من 4(
یروس، وإذا ظھرت خالل بط معاییر الحكم في اإلصابة بالفكما وصفھا معھد روبرت كوخ في أحدث بیان لض COVID-19س یروبف

بط كما وصفھا معھد روبرت كوخ في أحدث بیان لض COVID-19یروس صابة بفعلى احتمالیة اإل لّ دُ تَ یوًما من العودة أعراض  14
 .3، و2 ا للفقرتَینعلى الفور وفقً  على ھؤالء األفراد إخطار مكتب الصحة المعنيّ یروس، فیجب معاییر الحكم في اإلصابة بالف

وسافروا إلى والیة  1من المادة  4ال تسري على األشخاص الذي غادروا إحدى المناطق الخطرة الواردة في الفقرة  1) المادة 5(
یوًما  14ثة أسابیع إلتمامھ (العمالة الموسمیة)، وذلك إذا تم خالل ساكسونیا الحرة إلتمام تكلیف بالعمل في الوالیة یستغرق على األقل ثال

وذلك لمنع  للتطبیق على مجموعات من األفراد؛ من وصولھم اتخاذ إجراءات نظافة شخصیة واحترازات تتناسب مع طبیعة العمل، وقابلة
، 1من المادة  1من الفقرة  1لة للعزل الوارد في البند االختالط سواء في محل اإلقامة أو محل العمل، على أن تكون ھذه اإلجراءات معادِ 

ف بھا قبل بالمھمة المكلَّ  تم مغادرة محل اإلقامة فقط لممارسة مھام عملھم، ویتحتم على رب العمل إخطار مكتب الصحة المعنيّ وأن ت
ویتعین على مكتب الصحة المعني التحقق من  ،1ا للبند رقم باإلضافة إلى ذلك علیھ توثیق اإلجراءات المتخذة وفقً والشروع في العمل، 

 .1ا للبند االلتزام بالتعلیمات وفقً 
رة السماح بمزید من االستثناءات، وذلك طالما كانت كافة المخاوف الناجمة عن منح ھذه في حاالت مبرَّ  ) یمكن لمكتب الصحة المعنيّ 6(

 االستثناءات مأخوذة بعین االعتبار.
من إجراء االختبار المنصوص علیھ  حتى یتمكن الشخص المعنيّ  1من المادة  1لزام الوارد في الفقرة رفع اإل) یمكن لمكاتب الصحة 7(

 .2من الفقرة  1في البند 
 4المادة 

 تنفیذ التعلیمات
ب مكاتب بجان تم تكلیف الھیئات الشرطیة المحلیة باإلشراف على تنفیذ ھذا المرسوم ،من أجل االلتزام بتنفیذ ما ورد في ھذا المرسوم

اإلمكان إخطار مكتب الصحة في الوقت الصحیح أو عجز مكتب الصحة عن القیام بمھامھ، وفي تلك الصحة، وذلك إذا لم یكن في 
 الحاالت یتعین على الھیئات الشرطیة المحلیة إخطار مكتب الصحة دون إبطاء باإلجراءات التي تم اتخاذھا. 

 
 5المادة 

 الئحة الغرامات اإلداریة
د أو لم یتعمد القیام باألفعال یتم اعتبار كل من تعمَّ  ،لقانون الحمایة من العدوى 73من المادة  1aمن الفقرة  24علیھ البند  ا لما نصّ وفقً 

 ا للقانون:التالي ذكرھا مخالفً 
 .1من المادة  1من الفقرة  1ا للبند . لم یعزل نفسھ مخالفً 1
 .1من المادة  1من الفقرة  1ا للبند خر مخالفً إقامتھ المناسب اآل ى شقتھ أو محل. لم یتوجھ على الفور إل2
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 .1من المادة  1من الفقرة  3ا للبند . استقبل زیارات من أفراد ال ینتمون إلى أھل بیتھ مخالفً 3
 .1من المادة  2من الفقرة  2أو البند  1ا للبند غ مكتب الصحة المعني أو لم یبلغھ على الفور مخالفً بلِ . لم یُ 4
 .2ا المادة مخالفً  امھنی�  انشاطً  . مارسَ 5
 .3من المادة  1ا الفقرة . لم یغادر والیة ساكسونیا الحرة على الفور مخالفً 6
 .3من المادة  2من الفقرة  3ا البند مخالفً  . لم یقدم نتیجة االختبار أو لم یقدمھا على الفور إلى مكتب الصحة المعنيّ 7
 .3من المادة  2من الفقرة  4ا للبند أو لم یتواصل معھ على الفور مخالفً  المعنيّ  . لم یتواصل مع مكتب الصحة8
 .3من المادة  4من الفقرة  2ا للبند ر مكتب الصحة المعني أو لم یخطره على الفور مخالفً خطِ . لم یُ 9

من الفقرة  2ا البند تكلیف العمل مخالفً  ر مكتب الصحة قبل الشروع فيخطِ ر مكتب الصحة بالشروع في تكلیف العمل أو لم یُ خطِ . لم یُ 10
 .3من المادة  5

 
 6المادة 

 التفعیل، إیقاف التفعیل
 حجر الصحيالصادر عن والیة ساكسونیا للالمرسوم وقَف تفعیل ی الوقت ذاتھ، وفي 2020حزیران/یونیو  27ھذا المرسوم بتاریخ  فَعَّلیُ 

 الئحة القوانین واألوامر القانونیة الساكسونیة).من  270(الصفحة  2020 حزیران/یونیو 12فیروس كورونا الصادر بتاریخ ب الخاص
 

 2020یونیو/حزیران  25دریسدن، 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والترابط المجتمعيون االجتماعیة لشؤوزیرة ا
 جبیترا كوبین

 
 

 


