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 مرسوم عام
 2-كوف-سارسلتنظيم تشغيل مرافق الرعاية النهارية والمدارس فيما يتعلق بمكافحة جائحة فيروس 

 

 وزارة ساكسونيا للشؤون االجتماعية والترابط االجتماعي
 

 4/  5422-15الملف ، رقم 2020يونيو  23تحريًرا في 
 

 BGBl I) 2000يوليو  20من قانون حماية العدوى المؤرخ بتاريخ  1 بند( 1)فقرة  28 المادةعلى أساس 
(، تصدر 587ص  BGBl I) 2020مارس  27من القانون اعتباًرا من  3( ، الذي تم تعديله آخر مرة بموجب المادة 1045ص 

 وزارة ساكسونيا للشؤون االجتماعية والترابط االجتماعي بالتنسيق مع وزارة ساكسونيا للثقافة ما يلي
 
 

 المرسوم العام:
 

 موضوع المرسوم العام  .1
 

ينظم هذا المرسوم العام تشغيل المدارس الممولة من القطاعين العام والخاص ومرافق الرعاية النهارية  1  .1.1
)الحضانات ورياض األطفال والرعاية بعد المدرسة ومراكز الرعاية النهارية العالجية( ومراكز الرعاية 

 2 . 2-كوف-سارسورونا المستجد النهارية في والية ساكسونيا الحرة استجابة للجائحة الناتجة عن فيروس ك
 يتم تشغيل هذه المرافق ضمن اإلطار ووفقًا لألحكام التالية. و

 
يستمر سريان األحكام العامة لقانون الحماية من العدوى وال ئحة ساكسونيا لوزارة الشؤون االجتماعية والترابط  .1.2

)الئحة حماية كورونا(  19-فيدكوو  2-كوف-سارساالجتماعي في ساكسونيا للحماية من فيروسات التاجية 
 ، والتي بموجبها يُحتمل إغالق مرافق األطفال والمدارس.2020يونيو  25المؤرخ 

 

 اللوائح العامة للوصول واإلخطار والنظافة .2
 

 لألشخاص إذا كانوا 1.1ال يُسمح بالوصول إلى المرافق على النحو المحدد في  .2.1
 

 ،2-كوف-سارسثبتت إصابتهم بفيروس  .2.1.1
 

 ، أو2-كوف-سارسعليهم األعراض التي تشير إلى اإلصابة بتظهر  .2.1.2
 

بالمعنى المقصود   2-كوف-سارسيوًما الماضية بشخص ثبتت إصابته بفيروس  14اتصلوا خالل الـ  .2.1.3
تدابير  مراعاةفي قانون الحماية من العدوى، ما لم يكن هذا االتصال حتمي ألسباب مهنية وحدث أثناء 

 المهنة.الحماية النموذجية في هذه 
 

، من خالل دليل 2-كوف-سارسيجب على األشخاص المصابين بأمراض شبيهة ألعراض اإلصابة بعدوى 1 .2.2
مناسب، وباألخص من خالل تقديم شهادة طبية أو وثيقة طبية أخرى، أن يثبتوا بشكٍل مقنع أن السالمة من 

 المرض. 
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 . في حالة تقديم ما يثبت عدم الضرر.2.1.2ال تنطبق النقطة 2
 

ولم يثبتوا أنه قد سبقت  2-كوف-سارسالمدرسون والمعلمون الذين تظهر عليهم أعراض اإلصابة بعدوى  .2.3
. يجب أن يخطروا إدارة المؤسسة التي يعملون فيها على 2.2إصابتهم بالمرض بالمعنى المقصود في النقطة 

 .2-كوف-سارسالفور وأن يُسمحوا بأن يُجرى لهم فحص 
 

لزم والتالميذ يُ و. ، 1.1في مبنى لمنشأة من المنشآت المشار إليها في  الذين يعملونفي أو  الموظفوناألشخاص  .2.4
الذين يعدهم القانون بالغين وأوصياء األطفال دون السن القانونية الذين يتم تدريبهم أو رعايتهم في مثل هذه 
المنشأة ملزمون بإبالغ إدارة هذا المرفق على الفور إذا كانوا هم أو أطفالهم الذين يتم تدريبهم أو رعايتهم في 

 .2-كوف-سارسالمنشأة قد ثبتت إصابتهم بفيروس 
 

، تحدد السلطة الصحية المختصة تدابير الحجر الصحي للشخص  2-كوف-سارس بسبب العدوىفي حالة 1 .2.5

ال يُسمح و2المصاب واألشخاص المتصلين به، بما في ذلك إعادة دخوله، وفقًا لقانون الحماية من العدوى. 
يومين متتاليين بدخول المنشأة إال  ألكثر من 2.1.2لألطفال الذين تظهر عليهم أعراض بالمعنى المقصود في 

تظل أحكام قانون الحماية من العدوى و3بعد التحقق الطبي من السالمة أو بعد يومين من ظهور األعراض. 
 سارية. 

 

األعراض على النحو  1.1إذا ظهرت على شخص يسعى للدخول أو البقاء في منشأة مشار إليها في النقطة 1 .2.6

يجب وضع تالميذ أو أطفال و 2 قد يتم رفض دخوله إلى المرفق أو طرده منه. ، ف 2.1.2المحدد في النقطة 
دور الرعاية الذين تظهر عليهم أعراض أثناء فترة الدرس أو الرعاية في غرفة منفصلة؛ ويجب ترتيب عملية 

تستمر واجبات اإلشراف و 3 الوصي القانوني أو الشخص المصرح له على الفور.  إلىالطفل أو التلميذ  تسليم
 في التطبيق دون قيود حتى يتم أخذ الطفل. 

 

يجب أن 2. يجب عليه غسل يديه أو تعقيمهما على الفور. 1.1من يدخل منشأة على النحو المحدد في النقطة 1 .2.7

يجب على الشخص المسؤول عن المنشأة التأكد من 3ويضمن المرفق وجود تجهيزات مناسبة لغسل اليدين. 

يجب توجيه األشخاص 4ولوازم الصحية الالزمة، وخاصة منظفات اليدين والمطهرات، بكميات كافية. توافر ال

يجب نشر المعلومات ذات و6المقيمين في المنشأة لالمتثال لتدابير النظافة هذه بطريقة مالئمة ومناسبة للعمر. 
 الصلة خاصة في منطقة مدخل المنشأة. 

 

يجب تنظيف األسطح واألشياء والغرف المستخدمة بانتظام بشكل كامل كل يوم، ويجب تهوية الغرف عدة  1 .2.8

ال ينبغي أن يستخدم العديد من األشخاص معدات الوسائط التقنية التي يلزم لتشغيلها اتصال 2مرات في اليوم. 

 خدام. ويجب تنظيفها جيدًا بعد كل است 3مادي مباشر خالل فترة زمنية قصيرة. 
 

من قانون الحماية من العدوى للمدارس والمؤسسات التعليمية  36يتعين مراعاة "خطة النظافة العامة وفقًا للفقرة  .2.9
من قانون الحماية من  36األخرى التي يتم فيها رعاية األطفال والمراهقين" و "خطة النظافة العامة وفقًا للمادة 

 ضانات ومراكز الرعاية النهارية، بما في ذلك المراكز المتكاملة( ".العدوى لمرافق األطفال )دور الحضانة، الح
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 اللوائح الخاصة بالعمليات المدرسية .3
 

اإللزامي أو يُسمح بزيارة المدارس، بما في ذلك مدارس الفرصة الثانية، لغرض استيفاء التالميذ لمتطلب التعليم  .3.1
 للتدريس، بما في ذلك إجراء االختبارات واالستشارات للتالميذ هناك.

 

 بشكٍل عام يجب إتمام التعليم اإللزامي في الصفوف الدراسية في المدرسة )الحضور اإللزامي في المدرسة(. 1 .3.2

إذا تم تعليق الحضور اإللزامي في المدرسة بموجب هذا الحكم العام أو ألسباب أخرى تتعلق بالوقاية من  2
العدوى، فيجب إتمام الحضور اإللزامي في المدرسة في إطار وقت الدراسة المنزلية، ما لم يكن هناك استثناء 

تعلم في المنزل على قدم المساواة يجب توفير الوقت للدروس الخاصة وجلسات ال3وطبي من حضور الدروس. 

يقوم المعلمون بتوفير مادة الدرس للتالميذ مع كل فترة دراسية منزلية ويجب 3ومن قبل المعلمين والمساعدين. 
 أن يكونوا متاحين لإلجابة على األسئلة حول المادة. 

من مرض أساسي يقلل بشكل إذا كان التالميذ أو األشخاص الذين يعيشون في أسرهم المعيشية يعانون  1. 3.3 .3.3
، سيتم تعليق الحضور اإللزامي لهؤالء التالميذ، ما لم يمكن 2-كوف-سارسكبير من مقاومتهم الجسدية لعدوى 

يتعين على مدير المدرسة و 2تقليل خطر اإلصابة بشكل كبير داخل المدرسة وفي الطريق من وإلى المدرسة. 
 اتخاذ قرار اإلعفاء على أساس شهادة طبية. 

 

يُحظر على األشخاص الذين ليسوا جزًءا من المدرسة دخول مبنى المدرسة أثناء الدروس وساعات رعاية  .3.4
 األطفال، إال إذا

 

 دخلوهم ضروري للحفاظ على تشغيل المدرسة أو المرافق اإلضافية الالزمة، كان .3.4.1
 

 كانوا يعملون في مكتب فحص األغذية والطب البيطري، .3.4.2
 

الصحية في مجال الخدمة االجتماعية المدرسية، الخدمة الطبية لألطفال  كانوا يعملون في المكاتب .3.4.3
 والشباب أو خدمة طب أسنان األطفال والشباب،

 

يعملون كمدرسين مساعدين أو مساعدين لالندماج أو مترجمين للغة اإلشارة أو كمساعدين شخصيين   .3.4.4
أهيل وفقًا للكتاب التاسع من قانون آخرين للتالميذ ذوي اإلعاقة الممولين من قبل وكاالت إعادة الت

الشئون االجتماعية، أو كموظفين في خدمات رعاية المرضى الخارجيين وفقًا للكتاب الخامس من 
 قانون الشئون االجتماعية،

 
 كانوا يخضعون المتحانهم النهائي في المدرسة كمشاركين خارجيين في االمتحان، .3.4.5

 
 كانوا يحضرون  طفل قاصر أو .3.4.6

 
 إدارة المدرسة بالوصول لسبب مهم آخر.سمحت لهم  .3.4.7

 

 ارتداء غطاء للفم واألنف أثناء إقامتهم في المدرسة.  3.4.7إلى  3.4.1يجب على األشخاص المحددين في 1 .3.5
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بالنسبة للتدريس، يجب أن تسمح إدارة المدرسة باستثناءات من هذه  وباألخصفي حالة نشوء سبب هام، 2
 القاعدة.

 

بموافقة إدارة المدرسة، يمكن إجراء مؤتمرات اآلباء و2بشكل عام، ال تُقام المناسبات المدرسية األخرى. 1 .3.6
وكذلك المناسبات  والمناقشات مع أولياء األمور والمؤتمرات واجتماعات اللجان بشأن المسائل المدرسية األساسية

 في نهاية العام الدراسي بما يتوافق مع اللوائح الصحية العامة ومع الحفاظ على التباعد الكافي في مباني المدرسة. 
 

( للمدارس األساسية والمدارس ذات االحتياجات الخاصة، والمستوى األدنى 4إلى  1بالنسبة للمرحلة االبتدائية ) .3.7
، والدورات الدراسية المناظرةعلى التنمية الفكرية، ومستويات الفصول الدراسية ( للمدارس التي تركز 3إلى  1)

 ينطبق ما يلي:
 

يجوز أن تتم دروس التربية البدنية 2يجب أن يتم تدريس التالميذ شخصياً في بيئة الفصل الدراسي. 1 .3.7.1
فة لمنع انتشار في مجموعات الفصول المدرسية وفقًا ألحكام النظافة العامة، وال سيما قيود النظا

فيروس كورونا في المرسوم العام لوزارة الشؤون االجتماعية والترابط االجتماعي في ساكسونيا بشأن 
 إنفاذ تدابير قانون الحماية من العدوى فيما يخص حدث وباء كورونا. 

 

إلدارة  يُعلَّق الزام االلتحاق بالمدرسة على التلميذ إذا قدم الشخص الوصي على التلميذ إقراًرا1 .3.7.2

وتُطبق 2المدرسة في صورة خطية أو إلكترونية بأنه ال يجب أن يتم تعليم التلميذ بحضوره الشخصي. 
 . 3و  2البنود  3.2النقطة 

 

يجب على األوصياء القانونيين أو األشخاص المصرح لهم أن يصرحوا للمدرسة كتابيًا كل يوم بأن 1 .3.7.3
قبل أن يتمكن التلميذ من دخول  2-كوف-سارسالتلميذ ال يظهر أي أعراض تشير إلى إصابة بفيروس 

تأكيد نموذج " )Gesundheitsbestätigungلهذا، يجب استخدام نموذج "2مبنى المدرسة. 

إذا و5ويجوز تقديمه الحقًا في أي وقت. 4يجب تقديم اإلقرار إلى المعلم أو المعلم البديل. و3(. الصحة

طبق النقطة تُ 6و. 3.4لم يتم تقديم إقرار، يعتبر الطالب خارج عن المدرسة بالمعنى الوارد في النقطة 
 .3و  2طبق البنود يذ غير المصحوبين. وتبعًا لذلك تُ على التالم 2.6

 

يجب أن تتم الدروس لفصل مدرسي معين في غرفة مخصصة  أو غرفة أخرى في المدرسة مناسبة 1 .3.7.4

ال يجوز دخول الفصول الدراسية خالل ساعات التدريس من قبل أي و 2 للتدريس )غرفة الدرس(. 
شخص بخالف تالميذ مجموعة الفصل المتدربين هناك، أو هيئة التدريس أو هيئة اإلشراف المعينة 

لطالب بارتداء غطاء للفم واألنف إلزام لال يوجد أي و3ة الفصل المدرسي أو التالميذ األفراد. لمجموع
 في الفصل المدرسي أثناء الدروس. 

 

يجب على المعلم التأكد من فصل تالميذ مجموعة الفصل المدرسي عن مجموعات التالميذ األخرى 1 .3.7.5
 بدًءا من الوصول إلى مبنى المدرسة. 
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تتخذ إدارة المدرسة التدابير المناسبة لفصل التالميذ في مباني المدرسة التي يكون من الضروري  2
 استخدامها من قبل مجموعات الفصول المدرسية المختلفة في وقٍت واحد.

 

المدرسة، بالتشاور مع معلمي الفصل، ترتيب الدروس واالستراحات بطريقة تجعل يجب على إدارة  .3.7.6
 تالميذ الفصول المختلفة ال يتواجدون خارج الفصول المدرسية في مبنى المدرسة في وقٍت واحد.

 

بالنسبة لكل فصل مدرسي، يجب أن يُدون يوميًا في دفتر يوميات الفصل )سجل االتصال( من كان 1 .3.7.7
الفصل، ومن قام بالتدريس له وأي أشخاص آخرين اتصلوا بهذا الفصل المدرسي في في مجموعة 

ويجب أن تضمن هذه الوثائق إمكانية  2 مبنى المدرسة بناًء على نطاق األنشطة المدرسية العادية. 
 تتبع السالسل المحتملة للعدوى وتحديد األشخاص المصابين الذين كانوا على اتصال مباشر بالمدرسة. 

 

عند المرور الصطحاب تلميذ، يجب التأكد من السماح لعدد محدود فقط من الغرباء عن المدرسة 1 .3.7.8

ويمكن إلدارة المدرسة تحديد مناطق في مباني المدرسة 2بالتواجد في مبنى المدرسة في وقت واحد. 
 بحيث يمكن ضمان االستالم مع الحفاظ على مسافة كافية. 

 
التي تركز على التنمية الفكرية، التي ينحرف تنظيمها مراحلها يجب على المدارس، باستثناء تلك  .3.7.9

( من قانون ساسكوينا للمدارس، أن تبني المستويات والفصول 2) 4المدرسية عن متطلبات الفقرة 
 .3.7الدراسية على النحو المحدد في القسم 

 

ك المدارس المهنية، وكذلك (، بما في ذل13إلى  11( والثاني )10إلى  5بالنسبة للمستوى الثانوي األول ) .3.8
(، والمستويات 12إلى  4المدارس المتوسطة والعالية ومدارس مستوى العمل التي التركيز على التنمية الفكرية )

 والدورات الدراسية،  ينطبق ما يلي:  ةالدراسية المناظر
 

سات التعلم في يجب تعليم التالميذ بالتناوب بين التدريس في الفصول المدرسية داخل المدرسة وجل1 .3.8.1

تتولى إدارة المدرسة مسئولية تصميم هذا "النموذج البديل"، مع مراعاة المبادئ األساسية 2المنزل. 
 المذكورة في هذا المرسوم العام، وذلك بالتشاور مع المعلمين. 

 

وأثناء الدروس التي تُعطى في الفصول المدرسية، يجب أن تكون هناك مسافة كافية بين التالميذ 1 .3.8.2

نفس قواعد المسافة على  وتُطبَّق2ضهم البعض وبين المعلم والتالميذ في الفصول المدرسية. بع

في أي يوم دراسي، يجوز فقد لعدد من الطالب المسجلين في و3المناطق األخرى من المدرسة. 
  ا العدد على شرط التباعد الكافي.الفصل بالتواجد في مباني المدرسة بحيث يحافظ هذ

 

زام ال يوجد الو2علمون والطالب بارتداء غطاء الفم واألنف أثناء بقائهم في مبنى المدرسة. يلتزم الم1  .3.8.3
 بارتداء غطاء وجه في غرفة التعلم، طالما 



 16من  6صفحة 

 

 

 

 

يمكن إلدارة المدرسة أن تأمر بارتداء غطاء الفم واألنف   3 ال يفرض المعلم ارتدائه ألسباب مهمة. 
 خارج الفصول المدرسية.

 

بالنسبة للتالميذ الذين ال يحضرون دروسهم في المدرسة شخصيًا فيجب تعليمهم في المنزل حصريًا. 1 .3.8.4
يعتبر و3زام االلتحاق بالمدرسة بالنسبة لهم للفترة الزمنية التي تحددها إدارة المدرسة. يتم تعليق الت2

 . 3.4التالميذ الذين يدرسون في المنزل من دخالء على المدرسة بالمعنى الوارد في النقطة 
 

المدارس خالل فترة الدراسة المنزلية، هناك حق في الحصول على دعم خارج المناهج الدراسية داخل  .3.8.5
في المدارس الثانوية وكذلك في المدارس والفصول والدورات التعليمية التي تركز على التطور 
الفكري فوق المستوى األدنى، إذا كان هناك خطر على عافية الطفل وإذا وافق مكتب رعاية الشباب 

ا وال يمكن ألولياء المحلي على هذا الدعم أو إذا كان التلميذ يعاني من إعاقات متعددة أو شديدة جدً 
 األمور توفير هذا الدعم.

 

، باستثناء تلك التي تركز على 3.8يجب على المدارس أن تبني فصواًل على النحو المحدد في النقطة  .3.8.6
( من قانون ساكسونيا 2) 4التنمية الفكرية وينحرف تنظيم مستوياتها المدرسية عن متطلبات الفقرة 

 للمدارس،
 

تنطبق وفقًا لذلك على المستويات المدرسية  3.7.8إلى  3.7.1أن النقاط من  قد تقرر إدارة المدرسة .3.8.7
( في المدارس التي تركز على التطور الفكري أو الفصول والبرامج 9إلى  4المتوسطة والعليا )

 .3.8.4إلى  3.8.1المناظرة بدالً من النقاط 
 

، أنه يمكن تقديم ، باالتفاق مع إدارة العيادةتقررفي مدارس العيادات والمستشفيات، يمكن إلدارة المدرسة أن  .3.9
 دروس فردية للطالب، مع مراعاة الوضع الصحي للطلبة وضمان الوقاية من العدوى.

 

 Latinumو  Hebraicumو  Graecumيمكن إجراء االمتحانات التكميلية الشفوية للحصول على  .3.10
داخل هذه  Universität Leipzigو  Technische Universität Dresdenللممتحنين في جامعات 

 المؤسسات.
 

( في المدارس الثانوية العامة التي تقدم Abiturإلعداد وإجراء األجزاء العملية من امتحانات الثانوية العامة ) 1 .3.11
ية الالزمة تدريب رياضي متعمق واالمتحانات النهائية في المدارس الثانوية الرياضية، سيتم فتح المرافق الرياض

يتم التنسيق و2للمرشحين لالمتحانات حصريًا وللجان االمتحان المعنية وللموظفين الالزمين إلجراء االمتحانات. 
 Olympiastützpunktمع وزارة الداخلية بساكسونيا مباشرة من خالل طلب تقدمه إدارة المدرسة إلى 

Chemnitz Dresden eVupon . 
 

 (LRSاصة وتشخيص اضطرابات القراءة والكتابة )لوائح تشخيص االحتياجات الخ .4
 

 15و  13تشخيص االحتياجات الخاصة كجزء من إجراء تحديد االحتياجات التعليمية الخاصة وفقًا للفقرتين 1 .4.1
"( في مدارس ذوي Schulordnung Förderschulenمن الئحة مدارس ذوي االحتياجات الخاصة )"

 األساسية تتضمن االحتياجات الخاصة وكذلك في المدارس 
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وينطبق نفس الشيء على األطفال الذين 2يتم عمل لجان لذوي االحتياجات الخاصة بموافقة األوصياء القانونيين. 
 .2020/2021تسجيلهم في العام الدراسي سيتم 

 
يجب ضمان إتمام التشخيصات التي ال تزال مفتوحة كجزء من إجراءات تقييم اضطرابات القراءة والكتابة  .4.2

(LRS( في مدارس دعم اضطرابات القراءة والكتابة )LRS.) 
 

 لوائح تشغيل مراكز الرعاية النهارية ورعاية األطفال .5
 

 طفال والرعاية النهارية في إطار عقد رعاية الطفل المعني.يتأتى الحق في رعاية األ .5.1
 

 ال يجوز لألطراف الخارجية للمنشأة دخول المنشأة خالل ساعات الرعاية إال إذا .5.2
 

 ،3.4.2أو  3.4.1كانوا أشخاص معرفين في النقطة  .5.2.1
 

 تتم رعايته في المنشأة، طفل استالمجاءوا إلحضار أو  .5.2.2
 

الصحية في مجال الخدمات الطبية لألطفال والشباب، وخدمة طب األطفال كانوا يعملون لدى السلطات  .5.2.3
 والشباب أو كمستشار متخصص للرعاية النهارية، أو

 
 سمحت لهم إدارة المدرسة بالوصول لسبب مهم آخر. .5.2.4

 

 .ارتداء غطاء للفم واألنف أثناء إقامتهم في مباني المنشأة 5.2.4إلى  5.2.1يجب على األشخاص المحددين في  .5.3
 

بموافقة إدارة المنشأة، يمكن إجراء مؤتمرات اآلباء و2بشكٍل عام، ال تُقام المناسبات األخرى في المنشأة. 1 .5.4
والمناقشات مع اآلباء والمؤتمرات واجتماعات اللجان بشأن األمور األساسية للمنشأة بما يتوافق مع اللوائح 

 المنشأة.  الصحية العامة ومع الحفاظ على التباعد الكافي في مباني
 

يجب على األوصياء القانونيين أو األشخاص المفوضين منهم أن يقدموا للمرفق إقراًرا كتابيًا كل يوم قبل 1 .5.5
الدخول إلى مرفق الرعاية بأن ال طفلهم وال أحد من أفراد أسرتهم تظهر عليه أي أعراض تشير إلى اإلصابة 

 لهذا، فإنه 2. 2-كوف-سارسبفيروس 

وفي حالة عدم تقديم هذا اإلقرار، 3" )تأكيد الصحة(. Gesundheitsbestätigungيجب استخدام نموذج "

 وال يتأثر عقد رعاية الطفل إذا حدث ذلك.4فلن يتم استقبال الطفل في الحضانة في ذلك اليوم. 

 
ة والوقاية من العدوى وتنظيفها يجب تجهيز الغرف التي تتم فيها رعاية األطفال وفقًا للوائح العامة للنظافة العام .5.6

 يوميًا.
 

ن يوميًا في سجل االتصال أي طفل تم االعتناء به وفي أي مجموعة، ومن تم تكليفه بالرعاية واألشخاص 1 .5.7 ويدوَّ
 اآلخرين الذين اتصلوا بهم بصفة منتظمة في مقر المنشأة 
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بطريقة يمكن من خاللها تتبع أي سالسل عدوى ناشئة وتحديد األشخاص المصابين الذين يجب أن يتم التوثيق 2. 
 ال زالوا أو كانوا على اتصال مباشر بالمنشأة.

 

يجب على األشخاص الذين يُحضرون أو يستلمون الطفل الحفاظ على التباعد الكافي عن األشخاص اآلخرين 1 .5.8

 . 3.2وتنطبق النقطة  2في مباني المنشأة. 
 

لرعاية التالميذ في المدارس األساسية وذات االحتياجات الخاصة وكذلك التالميذ في المستوى األدنى من 1 .5.9
 مع المتطلبات التالية:  5.8إلى  5.1المدارس التي تركز على التنمية الفكرية، تنطبق النقاط من 

 
إقرار ينطبق وفقًا للنقطة  ، يجب أن يُقدم إلى المدرسة 5.5كتأكيد للصحة بالمعنى المقصود في النقطة  .5.9.1

3.7.3. 
 

يجب وضع قواعد وباألخص 2يقوم مركز الحضانة والمدرسة بتنسيق رعاية التالميذ سويًا. 1 .5.9.2
للوصول إلى المدرسة والرعاية النهارية، واإلشراف أثناء فترات الراحة وأوقات الوجبات واالنتقال 

 من المدرسة إلى الرعاية النهارية. 
 

ويجب أن يقوم 2فال في مجموعات منفصلة )نموذج مجموعة الرعاية الثابتة(. يجب رعاية األط1 .5.9.3

وعند تشكيل مجموعات الرعاية النهارية بعد المدرسة يجب أن 3على رعايتهم أفراد متخصصون. 
 يؤخذ تشكيل مجموعات الصف المدرسي في االعتبار كلما أمكن ذلك. 

 

أو المنطقة الفردية التي ال يجوز استخدامها ألي  يجب تعيين مجموعة رعاية نهارية دائمة للغرفة1 .5.9.4

إذا كان هناك سبب مهم، يمكن تخصيص جزء من غرفة أو إحدى مناطق رعاية  2غرض آخر. 
األطفال لمجموعة رعاية أطفال أخرى إذا كانت مجموعات رعاية األطفال المستضافة هناك لديها 

فال األخرى داخل الغرفة الطفل أو مساحة كافية وتضمن االنفصال عن مجموعات رعاية األط

يجب  4ويمكن التبديل إلى غرفة أخرى لرعاية األطفال بعد تنظيفها وتطهيرها بالكامل. 3المنطقة. 
 تجهيز غرف الرعاية وإعدادها وتنظيفها يوميًا وفقًا لألنظمة العامة للنظافة العامة والوقاية من العدوى. 

 
والمناطق المشتركة والمساحات المفتوحة من قبل األطفال والعاملين يجب استخدام مناطق الرعاية  .5.9.5

بالرعاية بواسطة مجموعة رعاية واحدة فقط في نفس الوقت، ما لم يكن من الممكن فصل مجموعات 
 الرعاية المختلفة أثناء استخدامها.

 

يجب على األشخاص الذين يحضرون أو يستلمون الطفل الحفاظ على تباعد كافي عن األشخاص 1 .5.9.6

 . 5.3وتنطبق النقطة 3يجب تحديد مناطق إنزال األطفال واستالمهم. 2اآلخرين في مبنى المنشأة. 
 

 وفقًا لذلك على أعمال رعاية األطفال. 5.8إلى  5.1. تنطبق النقاط من 5.12
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 الفعالية واإللغاء .6

 

 .2020يوليو  17وتنتهي صالحيته في  2020يونيو  29يدخل هذا المرسوم العام حيز النفاذ في  .6.1
 

الصادر عن  2-كوف-سارسالمرسوم العام الذي يحكم تشغيل مرافق رعاية األطفال والمدارس في سياق مكافحة جائحة  .6.2
  4/  5422-15، الملف رقم 2020يونيو  4وزارة ساكسونيا للشؤون االجتماعية والترابط االجتماعي الصادر بتاريخ 

 .2020يونيو  28يتوقف عن النفاذ في و

 
 

 المرفقات:

 ula zur GesundheitsbestätigungForm )نموذج تأكيد الصحة( 
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 تعليمات االستئناف القانوني
 

يُمكن رفع دعوى ضد هذا األمر العام في غضون شهر واحد من اإلخطار به في محكمة ساكسونيا اإلدارية المحلية خطياً، فى 
ع دعوى قضائية عبر البريد محاضر كاتب المحكمة أو إلكترونيًا عن طريق نموذج معتمد بديالً عن النموذج المكتوب. ال يمكن رف

 اإللكتروني البسيط.
 

ويجب أن يكون المستند اإللكتروني مزياًل بتوقيع إلكتروني مؤهل للشخص المسؤول أو أن يتم توقيعه من قبل الشخص المسؤول 
رفع الدعوى إلكترونياً. ( إذا تم VwGO( من قانون المحكمة اإلدارية )4أ فقرة ) 55وتقديمه عبر وسيلة إرسال آمنة وفقًا للمادة 

من المرسوم المتعلق باإلطار الفني للمعامالت القانونية  2وتنتج األحكام اإلضافية المتعلقة بنقل الوثيقة اإللكترونية عن الفصل 
 (.ERVV -اإللكترونية وبصندوق بريد السلطات اإللكترونية الخاصة )قانون المعامالت القانونية اإللكترونية 

لية هي المحكمة اإلدارية في والية ساكسونيا الحرة، التي يقيم المدعي في مقاطعتها بصفة اعتيادية أو يقع فيها محل المحكمة المح
إقامة  اقامته. تتمتع المحكمة اإلدارية في دريسدن بالوالية القضائية المحلية للمدعين الذين ال يقيمون اعتياديًا اعتياديًا أو ليس لهم محل

 Zwickauer Straße 56, 09112محكمة كيمنتس اإلدارية ،  ا الحرة. المحاكم اإلدارية المسؤولة محليا هي في والية ساكسوني

Chemnitz ،   محكمة درسدن اإلداريةHans-Oster-Straße 4, 01099 Dresdenمحكمة اليبزيغ اإلدارية،   ، و
Rathenaustraße 40, 04179 Leipzig. 

 

 مدعى عليه وموضوع الدعوىيجب أن تحدد الدعوى المدعي وال
ويجب أن تتكون من طلب مكتوب. يجب ذكر الحقائق واألدلة التي استندت إليها األسباب، ويجب إرفاق نسخة من المرسوم العام  

 المطعون فيه. ويجب أن يرفق الطلب وجميع المرافعات بنسخ للجهات األخرى.
 

العامة لوزارة الشؤون االجتماعية والترابط االجتماعي في ساكسونيا غير ونود أن نشير إلى أن إجراءات االعتراض على المراسيم 
متوقعة. ال يُمكن استيفاء المهلة الزمنية للدعوى عن طريق تقديم اعتراض. وبموجب القانون االتحادي، توجد رسوم مستحقة 

 لالجراءات في التقاضي أمام المحاكم اإلدارية نتيجة لرفع الدعوى.
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 األساس المنطقي
 
 

A. الجزء العام 
 

(، تتخذ السلطة المختصة تدابير الحماية الالزمة، وال سيما تلك IfSGمن قانون الحماية من العدوى ) 1( بند 1فقرة ) 28وفقًا للمادة 
في مرضهم أو من قانون الحماية من العدوى، في حالة اكتشاف أشخاص مرضى أو مشتبه   31إلى  29المذكورة في المواد من 

إصابتهم بالعدوى أو  يفرزون عوامل مسببة للمرض أو إذا ثبت أن  شخص متوفى مريض، أو مشتبه في مرضه أو  إفرازه لعوامل 
 مسببة للمرض، طالما  كان ذلك ضروريًا لمنع انتشار األمراض المعدية وبالقدر المناسب.

 

، وانتشر في IfSGمن قانون الحماية من العدوى  1رقم  2المادة هو من  مسببات المرض بالمعنى المقصود في  2-كوف-سارس
والية سكسونيا وخارجها في جميع أنحاء ألمانيا ويستمر في تهديد صحة السكان. وبالفعل تم التعرف على أشخاص مشتبه في إصابتهم 

 بالمرض في العديد من المقاطعات والمدن المستقلة في والية ساكسونيا الحرة.
 

B. النسبة جزء خاص ب

 :1لـ

 :1.1بالنسبة لـ 
 ينظم هذا المرسوم العام الشروط والمتطلبات العامة التي بموجبها

 2020يونيه  4يمكن تشغيل مرافق رعاية األطفال والمدارس بشكل عام مرة أخرى. ومن ثم، يستمر نهج المرسوم العام الصادر في  
ً في  -العدوى في ضوء احتواء  -في قطاع المدارس، حيث يُمكن من خالله  ً منتظما أن يتلقى األطفال وأطفال المدارس تعليما

المؤسسات والمدارس مرة أخرى. بالنسبة للحضانات ورياض األطفال، يتيح هذا المرسوم العام التشغيل الطبيعي بموجب مقتضيات 
خذ ذلك في االعتبار. يستفيد هذا المرسوم النظافة. لذلك، ال تزال الحماية من العدوى موضوًعا حاسًما، لذا يلزم وضع لوائح محددة أل

( من الئحة ساكسونيا للحماية من فيروس كورونا لوضع قواعد بديلة للمدارس 4فقرة ) 2العام من اإلمكانية الناتجة عن المادة 
هو مفهوم إعادة  -ية خاصة في مجال مراكز الرعاية النهارية والمدارس االبتدائ -ومراكز الرعاية النهارية. وأساس هذه االنحرافات 

فتح دور الرعاية النهارية لألطفال وكذلك المدارس األساسية والمستوى االبتدائي لمدارس التربية الخاصة في والية ساكسونيا الحرة 
)"المفهوم... "(، والذي تم تطويره من قبل مجموعة عمل مخصصة متعددة التخصصات باإلضافة إلى المزيد من المشاورات التي 

 ها مجموعة العمل هذه، والتي أخذت أيًضا في اعتبارها معدل اإلصابة المنخفض حاليًا في والية ساكسونيا الحرة.أجرت
 

 :1.2بالنسبة لـ 

على أنه يجب استخالص  2020مايو  6تستند هذه الالئحة على االتفاق المبرم بين رئيس الوزراء والمستشارة االتحادية بتاريخ 
 طور معين لحدث اإلصابة.العواقب اإلقليمية من ت

 

 :2بالنسبة لـ 
 

 :2.9إلى  2.1بالنسبة للفقرات 
أو لم تظهر عليهم  2-كوف-سارسمن الضروري أال يدخل إلى المرافق المجتمعية سوى األشخاص الذين لم تثبت إصابتهم بعدوى 

 ية من العدوى. وهذا يهممن هذا المرسوم العام  وذلك لضمان الوقا 1.1عالمات اإلصابة بالعدوى  وفقًا لرقم 
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جميع األشخاص الذين يقومون بالتدريس أو التدريب أو الرعاية أو اإلشراف أو األنشطة العادية األخرى في المرافق المجتمعية أو 
 واألطفال الذين تتم رعايتهم.اآلباء واألمهات أو األشخاص اآلخرين الذين يحضرون الطفل إلى مرفق الرعاية النهارية والتالميذ 

 

 ، يوجد اقتصاء1.1من أجل مقاطعة السالسل المحتملة للعدوى في المرافق المجتمعية المدرجة في النقطة 

 
  بأن تقوم مجموعة األشخاص المذكورة أعاله بإبالغ المنشأة فوًرا في حالة حدوث عدوى بفيروسSARS- CoV-2  أو

 ، SARS- CoV-2حال مخالطتهم لشخص مصابًا بفيروس 

  أثناء الحصة أو خالل ساعات المدرسة عن المجموعة أو  2-كوف-سارسفصل األطفال الذين تظهر عليهم أعراض عدوى
 الفصل وتسليمهم،

 .حظر دخول المرضى 
 

 بالنظر إلى المطالبة بالتعليم والرعاية في سياق الحماية من العدوى،
الفترة الزمنية التي يجب على األطفال الذين يعانون من األعراض أن ينتظروها قبل أن يتمكنوا من وبالنظر إلى انخفاض مستوى اإلصابة، تم تقليل 

 (.2.5العودة إلى المرفق )
 

من الضروري تطبيق إجراءات وقواعد حماية النظافة الشخصية المدرجة باإلضافة إلى التدابير المحددة األخرى للوقاية من العدوى 
. يعد نشر المعلومات المدرجة في منطقة الدخول ضروريًا بشكل خاص من أجل 2-كوف-سارسبفيروس والنظافة لتجنب اإلصابة 

  .توفير معلومات مناسبة لسن المدرسة حول تدابير حماية النظافة الشخصية والتدابير العامة للحماية من العدوى ودعم االمتثال لها
 

 :3بالنسبة لـ 
 

 :3.3إلى  3.1بالنسبة لـ 
تعليمهم اإللزامي عن طريق أداء فروض مدرسية  2.1الميذ الذين ال يُسمح لهم بدخول ساحة المدرسة بسبب ما ورد فى رقم يُنجز الت

ن. إلزامية في البيئة المنزلية. وتُنقل المهام بالوسائل التماثلية أو الرقمية. ويجب ضمان ترتيب وإدارة فرص التعلم هذه بمعرفة المعلمي
( أو إذا 3.3لى التالميذ المعفيين من التزام االلتحاق بالمدرسة وفقًا لقرار مدير المدرسة بناًء على شهادة طبية )وينطبق الشيء نفسه ع

 أنه ال ينبغي التعليم بالحضور الشخصي. 3.7.2أقر آباؤهم وفقًا لـ 
 

 :3.5إلى  3.4بالنسبة لـ 

ناء فترة الدرس وساعات الرعاية على األشخاص الذين ال يُطلب ألسباب تتعلق بالحماية من العدوى، يُحظر دخول أراضي المدرسة أث
، الذين  3.4منهم صيانة  المدرسة وتشغيل المرافق الملحقة الالزمة. تنطبق االستثناءات على نطاق األشخاص المشمولين بالنقطة 

 أصاًل.يلزم وجودهم لدعم التالميذ عند ذهابهم إلى المدرسة أو لتمكينهم من االلتحاق بالمدرسة 
 

ويُسمح أيًضا بموظفي فحص األغذية والموظفين البيطريين، والعاملين في مجال العمل االجتماعي بالمدرسة باإلضافة إلى الخدمات 
المشار إليهم هنا صراحة هنا للتوضيح. يقرر مدير المدرسة ارتداء  -الطبية لألطفال والشباب وخدمة طب األسنان لألطفال والشباب 

 من األشخاص لغطاء الفم واألنف  كجزء من ممارسة حق رب البيت. هذه المجموعة



 :3.6بالنسبة لـ 

 (.3.5.9)انظر القسم 

 16من  13صفحة 

 

 

 وهنا يتم تنظيم المناسبات المدرسية المسموح بها، والتي تشمل  أيًضا المناسبات التي تعقد في نهاية العام الدراسي.
 

 :3.7بالنسبة لـ 

التي  2020مايو  8إلى خطة العمل المعتمدة في  3.7.9إلى  3.7.1النقطة ونقاطها الفرعية من تستند األحكام الواردة في هذه 
 ، Konzept zur Wiedereröffnung der Kindertagesbetreuungطورتها مجموعة عمل  متعددة التخصصات ، "

der Grundschulen und der Primarstufe der Förderschulen im Freistaat Sachsen ." 
 

ويستند إلى اعتبار أن التطبيق الصارم لقواعد التباعد في مدارس المرحلة االبتدائية غير ممكن أو  ممكن بدرجة محدودة فقط. هذا هو 
ينتج إسقاط شرط التباعد عن األطفال في سن المدرسة السبب في أنه من المهم ضمان بقاء مجموعات المدارس االبتدائية ثابتة. 

إذ يعتمد أطفال المدارس االبتدائية على التفاعل قام األول عن خصائص تطورهم ونموهم وعن االعتبارات التربوية. االبتدائية في الم
مع المعلم ومع زمالئهم لتأمين األساس الالزم لمزيد من التعلم. وال يستطيعون اكتساب محتوى تعليمي جديد وتقنيات تعلم جديدة من 

 خالل التعلم الذاتي.
 

. 2-كوف-سارسوجزء آخر من المفهوم هو أن اآلباء سيقرون خطيًا كل يوم أن طفلهم لال تظهر عليه أي أعراض عدوى بفيروس 
. ويتم 3.4وفي حالة وجود مثل هذه األعراض أو في حالة عدم توفر هذا اإلقرار، يُحظر على الطالب الذهاب إلى المدرسة وفقًا لـ 

حتى يصطحبهم الوصي القانوني من المدرسة. وبالنظر إلى انخفاض مستوى  2.6بين وفقًا لـ اإلشراف على الطالب غير المصحو
 العدوى، فإن اللوائح تركز من اآلن فصاعًدا على الطفل المحدد.

 

على قواعد منع اختالط مجموعات الصف في الحياة المدرسية اليومية، أي لتجنب االتصال بين  3.7.6إلى  3.7.4تنص النقاط من 
الطالب في مجموعات الصف المختلفة. والهدف من هذا النهج هو التمكين من تتبع سالسل العدوى في حالة وجود شخص ُمصاب. 
لذلك، من الضروري أيًضا أن تحتفظ المدارس بسجل اتصال يومي في دفتر يوميات الصف، لتوثيق تشكيل مجموعة الفصل، ليس 

( كما يعمل  ذلك كمبرر لعدم إغالق 7. 3.7اآلخرين بالصف المعني )انظر النقطة هذا وحسب، بل واتصال المعلمين والموظفين 
 .2-كوف-سارسالمدرسة بأكملها في حالة اإلصابة بعدوى 

 
ألسباب تتعلق بالوقاية من العدوى، من الضروري وضع قواعد إلحضار وإستالم أطفال المدارس بحيث تمنع األشخاص خارج 

ساحة المدرسة عدا منطقة محددة عند مدخل مبنى المدرسة أو مبنى المدرسة. ويجب أن تساعد هذه  المدرسة من دخول المدرسة أو
القواعد أيًضا على تجنب حشد الغرباء في المدرسة. كما أن إلزام األشخاص من خارج المدرسة  بارتداء غطاء الفم واألنف من شأنه 

 (.3.7.8أن يقلل من خطر اإلصابة بالعدوى )انظر النقطة 
 

من قانون ساكسونيا للمدارس  15، مثل مدارس االمتحانات وفقًا للمادة  -بسبب استقاللية المدارس الخاصة -المدارس التي
(SächsSchulG أو المدارس الخاصة وفقًا للمادة )63 ( د  من قانون ساكسونيا للمدراسSächsSchulG تتولى تشكيل ،)

( أو SächsSchulGمن قانون ساكسونيا للمدارس ) 2من الفقرة   4قًا للمادة  الفصول الذي ينحرف عن مستويات المدرسية وف
. فيما 3.6. و 3.5(،  ,وتخضع كذلك ألحكام متباينة من البنود SOFSمن اللوائح المدرسية للمدارس الخاصة ) 2الفقرة  5المادة 

ب. يجب على هذه المدارس أيًضا مراعاة الهدف يخص الدروس، مع األخذ بعين االعتبار العمر والسيرة المدرسية السابقة للطال
التنظيمي المتمثل في وضع شروط مختلفة لألطفال في التعليم االبتدائي أو في للمستوى األدنى من المدارس التي تركز على التطور 

 ( .3.7.9الفكري بداًل من األطفال األكبر سنًا وأن تأخذ ذلك في االعتبار عند تشكيل مجموعات الفصل )انظر 



 المشاركين في المدارس الثانوية الرياضية.

 16من  14صفحة 

 

 

 :3.8بالنسبة لـ 
بموجب هذه النقطة توجد قواعد للتالميذ في المدارس الثانوية للمرحلة األولى والثانية. بالنسبة لهؤالء التالميذ، على عكس الرعاية  

المرحلة االبتدائية، ال يمكن الحفاظ على مجموعات التعلم ثابتة بشكل صارم. لذلك، وطوال فترة سريان  النهارية لألطفال ومدارس
هذا المرسوم العام، سيتم الحفاظ على النموذج البديل المتمثل في الدروس الخاصة وفترات الدراسة المنزلية. ومع ذلك، فإن الهدف 

 ميذ.هو توفير التعليم الشخصي بانتظام لجميع التال
 

اتخاذ هذا الترتيب إال بطريقة  لذلك، يجب الجمع بصورة منهجية بين فترات الدراسة المنزلية وفترات الدروس الخاصة. وال يمكن
محددة الهدف من قبل المدرسة، نظًرا ألن الظروف المكانية والمتعلقة بالموظفين في المدرسة تختلف تماًما في كل مدرسة فردية. 

لمدرسية وخالل فترات الدراسة المنزلية، يُعفى التالميذ من الحضور في الفصل وفي المدرسة. وينطبق هذا أيًضا على المناسبات ا
األخرى. ومع ذلك، فإنهم ملزمون بتقديم الخدمات المدرسية في المنزل دون االتصال الشخصي بالمدرسة. وتُنقل إليهم المهام التي 
 يمكنهم العمل عليها في المنزل عبر القنوات التناظرية أو الرقمية. وتتولى إدارة المدرسة ومديرية المدارس والتعليم بالوالية مسؤولية

 تيبات الدقيقة الخاصة بفرص التعلم هذه.التر
 

معًا  الحفاظ على الصحة وتهدف إلى المساعدة إلى حد كبير في تجنب العدوى التي  3.8.4إلى  3.8.2تخدم التدابير الواردة في 
تالميذ في مستويات تسببها القرارات البشرية. وسوف تستمر وفقًا لإلجراء الذي تمت تجربته واختباره مسبقًا لفتح المدارس أمام ال

الصف النهائي وشبه النهائي. كما أنها تهدف إلى التأكد من أنه حتى في سالسل التدريس والعمليات الخاصة التي ال يمكن فيها الحفاظ 
بصفة مستمرة على الحد األدنى للتباعد  من وجهة نظر تربوية أو تنظيمية، يتم توفير الحماية من العدوى عن طريق ارتداء غطاء 

 للفم واألنف.
 

. بالنظر إلى الوضع الخاص للتالميذ في المدارس التي تركز على التنمية الفكرية 3.8.6في ضوء النقطة  3.7.9ويتم تبرير النقطة 
 ، والتي ال يمكنها حتى بعد المستوى األدنى االمتثال لقواعد التباعد والنظافة ، فإن النقطة

تركز على التطور الفكري أو الفصول الدراسية والمقررات المناظرة لها إمكانية المضي  تمنح جميع مستويات المدارس التي 3.8.7
 .3.7قدما وفقا للوائح المرحلة االبتدائية، وفقًا للمعيار الموحد في النقطة 

 

 :3.9بالنسبة لـ 

ة الوقاية من العدوى في ضوء بالنسبة لمدارس العيادات والمستشفيات، تم تحديث أحكام المرسوم العام الحالي. ويُمكن مواصل
المجموعة األصغر حجًما وصواًل إلى الحلول الفردية بالكامل. ويُمكن إلدارة مدرسة العيادة أو المستشفى اتخاذ القرارات المناسبة في 

ة الفردية باالتفاق الموقع، بحيث تأخذ بعين االعتبار كذلك الظروف الخاصة للفئات الضعيفة من التالميذ، وذلك بعد دراسة شاملة للحال
 مع إدارة العيادة.

 

 :3.10بالنسبة لـ 

و  Hebraicumو  Graecumتتبع القاعدة منطق السماح بعقد االمتحانات بشكل عام. وتعقد االمتحانات التكميلية للحصول على 
Latinums  لطالب جامعة دريسدن التقنية وجامعة اليبزيغ المكملتين لشهادة الثانوية العامة(Abitur في الجامعات. ويمكن تنفيذ )

 تدابير الوقاية من العدوى المناظرة لهذه المجموعة المحدودة من األشخاص في الجامعات.
 

 :3.11بالنسبة لـ

بما في ذلك المرشحين لشهادة الثانوية  -تعمل هذه اللوائح الخاصة بمجموعة محدودة جًدا من األشخاص على جعل االمتحانات ممكنة 
( التي تقدم تدريبًا رياضيًا متعمقًا والمشاركين في امتحانات المدارس Gymnasium( في المدارس الثانوية )Abitur) العامة

 الرياضية في المراحل األعلى.



 :4بالنسبة لـ 

 16من  15صفحة 

 

 

بتنفيذ إجراءات تحديد احتياجات الدعم التعليمي الخاص في المدارس االبتدائية والخاصة )حتى إذا تم تغيير تركيز يُصرح أيًضا 
، كما هو الحال مع إكمال تشخيصات اضطرابات القراءة والكتابة 4.2إلى  4.1الدعم( كما هو منصوص عليه في األقسام من 

(LRSالتي ال تزال مفتوحة، نظًرا ألن التشخي ) ص في هذه المجاالت هو شرط مسبق للدعم الكافي. ويقع على عاتق المدارس
الُمشاركة مسؤولية تنظيم ذلك بحيث تأخذ بعين اإلعتبار الوقاية ضد العدوى  مع مراعاة العمليات المدرسية الجارية. ويمكن القيام 

 بذلك، من بين أمور أخرى، عن طريق نوافذ زمنية متتالية على نحو مالئم.
 

 :5النسبة لـ ب
إلى التشغيل العادي في  2020مايو  18بموجب هذا المرسوم العام، أصبح االنتقال من التشغيل المنتظم المقيد الذي تم تحقيقه منذ 

ظل تلبية متطلبات النظافة أمًرا ممكنًا للحضانات ورياض األطفال والرعاية النهارية لألطفال. وهذه نتيجة رئيسية للمشورة التي 
 .2020يونيو  17ا مجموعة العمل المتخصصة في قدمته

 

و هذا التغيير ممكن وضروري بالنظر إلى المخاوف المختلفة، ومستوى العدوى المنخفض حاليًا والوثائق التي ال يزال يتعين تقديمها 
ية للحماية ضد العدوى من لجميع األشخاص الحاضرين، من أجل تأكيد الحق القانوني في الرعاية من جهة واتخاذ االحتياطات الكاف

جهة أخرى. وعلى عكس مجال المدرسة االبتدائية ذات الصفوف الدراسية ثابتة البنية، فإن الحفاظ على مجموعات ثابتة في الرعاية 
 النهارية ال يعد مبدأً تربويًا عالميًا. وتؤخذ هذه الحقيقة في االعتبار مع اإلجراء الحالي.

 

 الية فإن األطفال هم األقل مشاركة في انتشار العدوى. ولئال يعانون من الوضع الحالي،ووفقًا للمعرفة العلمية الح
. ونظًرا ألنه ال يمكن تطبيق الحد األدنى لمسافة التباعد بين األطفال 19-كوفيديجب االعتناء باألطفال األصحاء فيما يخص  

 ددة يجب االلتزام بها للعمل نحو الوقاية من العدوى.واألخصائي التعليمي في مؤسسة الرعاية النهارية ، توجد لوائح مش
 

 :5.1بالنسبة لـ 

على عكس التشغيل المنتظم المقيد، فإن التشغيل العادي في ظل تلبية متطلبات النظافة يجب من حيث المبدأ أال يحد من نطاق الرعاية 
األطفال ومراكز الرعاية النهارية وفقًا للمفهوم التربوي المتفق عليه تعاقديًا. وهذا يعني أنه يمكن إعادة تشكيل الحضانات ورياض 

 األساسي.
 

 :5.3و  5.2بالنسبة لـ 

 هنا، يتم تنظيم حظر الوصول، واالستثناءات ذات الصلة، وتدابير الحماية الالزمة بهدف منع دخول العدوى إلى أقصى حد ممكن.
 

 :5.4بالنسبة لـ 

ت اآلباء ومناقشات اآلباء باإلضافة إلى سلسلة من المناسبات في هذه المرافق بما يتوافق هنا، تكون القاعدة أنه يمكن إجراء مؤتمرا
مع اللوائح الصحية العامة. لهذا، فإن وضع قواعد مماثلة للقواعد المناظرة في قطاع المدرسة مع حماية التدبير المعمول به في الوقت 

 نفسه يجعل من الممكن



 16من  16ص 

 

 

 

 

 تحقيق شراكة تعليمية محسنة بين اآلباء والمؤسسة.
 

 :5.5بالنسبة لـ 

وهذه النقطة تنص على استمرار الممارسة السابقة المتمثلة في تقديم "تأكيد صحي" كل يوم. ونظراً النخفاض مستوى العدوى، تركز 
(، يمكن تحقيق راحة 3.7.3وعلى غرار الالئحة الخاصة بالمرحلة االبتدائية من المدارس )الالئحة اآلن على طفل محدد، وبالتالي، 

 معقولة لألسر المعنية.
 

 فبدون هذا اإلقرار، ال يمكن قبول الطفل في الرعاية. عالوة على ذلك، يمكن للمعلمين رفض الرعاية إذا لم يتم تقديم إقرار الوالدين أو
 (.2.6)انظر أيًضا  19-كوفيدإذا ظهرت على  الطفل أعراض 

 

 :5.7بالنسبة لـ 

 حتى في التشغيل العادي، توجد حاجة إلى توثيق يومي لألشخاص الذين كانوا في المنشأة من أجل متابعة سلسلة العدوى المحتملة.
 

 :5.8بالنسبة لـ 

 انخفاض مستوى العدوى.يجب تخفيف اللوائح السابقة المتعلقة بمنطقة اإلنزال والتسليم بشكل مناسب بسبب 
 

 :5.9بالنسبة لـ 

في هذا المرسوم العام، يجب أن تلتزم مراكز الرعاية النهارية عموًما بنفس القواعد المطبقة في المرحلة االبتدائية من المدارس. وهذا 
 يتعلق بصفة خاصة

ة. ومن أسباب ذلك أنه يتم التعامل مع مركز المدرسة والرعاية بنموذج مجموعات الرعاية الثابتة، المقابلة لنموذج مجموعات الفصل المدرسي الثابت 
النهارية كمؤسسة كبيرة واحدة. ومع اتباع منهج تربوي منطقي، يمكن تجنب إغالق المنشأة بأكملها، أو المدرسة باإلضافة إلى 

تقديم رعاية األطفال خالل ساعات  الرعاية النهارية في حالة اإلصابة. ومع تطبيق مبدأ المجموعات والفصول المغلقة، قد يتعذر
 الذروة.

 

.( 5.8إلى  5.5)انظر  2020يونيو  4ألحكام المرسوم العام السابق الصادر بتاريخ  5.9.6إلى  5.9.3تمتثل األحكام الواردة في 
 التي تنطبق على جميع مرافق الرعاية النهارية وأعمال رعاية األطفال.

 

. 19-كوفيدفتوحة والعامة لقيود مشددة باعتبارها مساحات اجتماع فعلية فيما يتعلق بـ وتخضع الغرف المشتركة والمناطق الم
 ولضمان الحماية من العدوى، يجب أن يكون استخدامها ملبيًا لمتطلبات فصل المجموعات بالقدر المعقول.

 

 2020يونيو  23تحريًرا في درسدن، 

 
 
 

وكيل الوزارة أوفا 
 غول

 االجتماعية والترابط االجتماعيوزارة ساكسونيا للشؤون 


