"نحن ضد كورونا"  -اإلجراءات الحالية في مواجهة
كورونا بوالية ساكسونيا
أعزائي المواطنين والمواطنات ،أتوجه إليكم جمي ًعا بخالص الشكر على المشاركة في اإلجراءات ال ُمتخذة في مواجهة
الجائحة .فنحن نتحمل هذا العبء معًا.

رئيس الوزارء ميشائيل كريتشمر ()Michael Kretschmer

الئحة الوقاية من فيروس كورونا

قررت حكومة والية ساكسونيا إصدار الئحة جديدة للوقاية من فيروس كورونا  .يُطبق هذا بداية من  17يوليو/تموز  .2022وتحتوي
الالئحة على إجراءات الوقاية األساسية على أساس القواعد التي ينظمها قانون الوقاية من العدوى.

تجدون هنا أهم القواعد المعمول بها.

نظرة عامة على إجراءات الوقاية من كورونا

واجب ارتداء الكمامة ذات الصلة بالمنشآت
عند االنتقال بوسائل المواصالت العامة في ساكسونيا يجب ارتداء الكمامة .ومنذ  28مايو/أيار 2022
يكفي ارتداء كمامة طبية ،مثل قناع العمليات الجراحية .وبالتالي لم يعد من الضروري ارتداء كمامة من
النوع .FFP2
لم يعد ارتداء غطاء الفم واألنف (الكمامة الطبية) إلزاميًا إال في المستشفيات وعيادات األطباء .ويُنصح
بارتداء الكمامة الطبية من النوع  FFP2عند المخالطة المباشرة لألشخاص ال ُمعرضين لإلصابة.
أما في المرافق األخرى في القطاع الصحي واالجتماعي (خاصة مرافق المساعدة على االندماج ومرافق التمريض) فال يزال واجب ارتداء
الكمامة الطبية من النوع  FFP2ساريًا.
وتُوصى حكومة الوالية بشكل قاطع بارتداء الكمامة في األماكن الداخلية العامة المتاح الدخول إليها وااللتزام بالحد األدنى من مسافة
التباعد.

االختبار اإللزامي المرتبط بالمنشآت
يُطبق واجب إجراء اختبار فيروس كورونا بشكل خاص على أرباب العمل والموظفين والزائرين في حالة
تواجدهم بالمنشآت التالية:
• مؤسسات الرعاية التمريضية ،مرافق مرافقة ال ُمحتضرين ،ورش المعوقين
• منشآت اإليواء الجماعي لطالبي اللجوء والالجئين
• منشآت الترحيل واالحتجاز الوقائي
ال يُطبق واجب إجراء االختبار على األشخاص حتى إكمال  6سنوات من العمر.
يجب على أرباب العمل والموظفين بالمنشآت المذكورة ال ُمطعمين أو المتعافين من اإلصابة تقديم إثبات إجراء اختبار فيروس كورونا حديثة
مرتين كل أسبوع على األقل.
ال يخصع الزائرون المطعمون والمتعافون والعاملون في المستشفيات إلى واجب إجراء اختبار .يجب على أرباب العمل والعاملين غير
المطعمين وغير المتعافين أن يقدموا مرتين أسبوعيًا على األقل شهادة اختبار سارية.
يجب على زائري المستشفيات غير المطعمين وغير المتعافين أن يقدموا شهادة اختبار سارية..

المدارس والتعليم
لم يعد واجب ارتداء الكمامة أو إجراء اختبار قائ ًما في رياض األطفال والمدارس.
•
ال يزال يُطبق واجب إجراء اختبار في مرافق رياض األطفال الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة وما
•
يشبهها من مرافق.

