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مرسوم وزارة والية ساكسونيا للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي للحماية من فيروس السارس  COV-2و COVID-
 19فيروس كورونا
(قانون حماية ساكسونيا من كورونا )SächsCoronaSchVO -
التاريخ 17 :أبريل 2020
على أساس القسم  32الجملة  1باالقتران مع القسم  28الفقرة  1الجملتان  1و  2من قانون الحماية من العدوى المؤرخ 20
يوليو  ،)BGBl. 1045( 2000منها §  28الفقرة  1الجملتان  1و  2من المادة  1رقم  6من قانون  27مارس 2020
( ، )BGBl. I p.587ومع §  7من قانون حكومة والية ساكسونيا ووزارة والية ساكسونيا للتماسك االجتماعي لتنظيم المسؤوليات
بموجب قانون الحماية من العدوى واسترداد تكاليف اللقاحات وغيرها من تدابير الوقاية من  9يناير Sächs- ( 2019
 .GVBlص  ، )83الذي يحكمه المرسوم المؤرخ  13مارس  .SächsGVBl( 2020ص  )82تم تغييرها ،قرارات وزارة
والية ساكسونيا للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي:

§1
عام
( ) 1بهذه المناسبة من جائحة االكليل  ،يشجع الجميع على تقليل االتصاالت الجسدية االجتماعية ألشخاص غير أسرتهم أو
لشريكهم إلى الحد األدنى الضروري للغاية  ،وحيثما أمكن  ،هناك مسافة دنيا ألشخاص آخرين لالمتثال ألقاربك األسرة الخاصة
 1.5متر أو تنفيذ المزيد من التدابير لمنع العدوى (تقييد االتصال) .ينطبق هذا المبدأ على جميع مجاالت الحياة  ،وخاصة في أماكن
العمل .يوصى بشدة بارتداء غطاء الفم واألنف في األماكن العامة  ،خاصة عند التالمس مع األفراد المعرضين لخطورة عالية ،
لتقليل خطر اإلصابة لنفسك واآلخرين .وهذا يشمل أيضًا نظافة اليدين بانتظام وتجنب االتصال باليد والوجه .يجب على اآلباء
واألوصياء القانونيين التأكد من أن أطفالهم أو األوصياء عليهم يمتثلون لهذه التوصيات إذا كانوا قادرين على القيام بذلك.
( ) 2ل لحد من انتشار الفيروس على مساحة واسعة  ،يُطلب من المواطنين عمو ًما االمتناع عن الرحالت الخاصة والنزهات
والزيارات  -بما في ذلك من قبل األقارب .وهذا ينطبق أيضًا على رحالت اليوم الوطني.

§2
تقييد االتصال
( ) 1يُسمح بقضاء الوقت في األماكن العامة فقط بمفرده أو بصحبة الشريك أو مع أقارب أسرتك أو مع شخص آخر ال
يعيش في المنزل أو لممارسة حقوق الحضانة والوصول.
( ) 2في األماكن العامة ،يجب الحفاظ على مسافة ال تقل عن  1.5متر  ،باستثناء األشخاص المذكورين في الفقرة .1

§3
حظر تجمعات الناس
( ) 1تحظر جميع األحداث والتجمعات والتجمعات األخرى .وهذا ينطبق أيضًا على االجتماعات في الكنائس والمساجد
والمعابد اليهودية واجتماعات الجماعات الدينية األخرى وكذلك االجتماعات في الجمعيات.
( ) 2باستثناء
.1

األحداث من برلمان الوالية وحكومة الوالية والهيئات التمثيلية البلدية وكذلك السلطات أو المحاكم أو المدعين العامين أو
الهيئات األخرى التي تقوم بمهام وأحداث عامة تخدم رعاية أو رعاية صحية للسكان ،

.2

اجتماعات ال مفر منها ضرورية للغاية ألداء األنشطة المهنية وكذلك إجراء االمتحانات وخدمات الدعم ،
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زائرا.
االجتماعات في أقرب دائرة عائلية ال يزيد عن خمسة أشخاص لمرافقة الموت وللحصول على خدمات تصل إلى 15
ً
وهذا ينطبق أيضًا على الجنازات وحفالت الزفاف،

.4

استخدام وسائل النقل العام في حالة ارتداء غطاء الفم واألنف؛ خالف ذلك تنطبق §  1الفقرة  1الجملة ، 5

.5

االلتحاق بالمدارس العامة والمجانية لغرض التحضير واالمتحانات ولرعاية الطوارئ،

.6

المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب المهني والتدريب إلعداد وتنفيذ امتحانات الغرفة للعام التدريبي الحالي،

.7

زيارة مرافق رعاية األطفال لرعاية الطوارئ.

( ) 3في الحاالت الفردية ،يمكن منح إعفاءات عند الطلب ،خاصة للتجمعات بالمعنى المقصود في قانون الجمعية السكسونية
 ،من المنطقة المسؤولة أو المدينة المسؤولة  ،بقدر ما يمكن تبرير ذلك من منظور حماية العدوى.

§4
حظر التشغيل
( ) 1ال يجوز فتح المرافق أو العروض التالية للجمهور:
.1

منشآت رياضية ،ونوادي رياضية ،واستوديوهات لياقة ورياضة ،ومراكز صحية ،ومنشآت استحمام ،وحمامات بخار،
ومالعب،

.2

المس ارح  ،المسارح الموسيقية ،مسارح األفالم ،دور السينما  ،قاعات الحفالت الموسيقية ،أماكن الحفالت الموسيقية ،دور
األوبرا ،العروض في المسارح األدبية ،المتاحف ،النصب التذكارية ،المراكز الثقافية المحلية ،منازل المدينة ،المعارض،
قاعات المعارض ،القبة السماوية ،حدائق الحيوانات ،الحدائق النباتية والحيوانية،

.3

عروض من المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب المتقدمة ومراكز تعليم الكبار ودورات اللغة واالندماج لمقدمي دورة
االندماج ومدارس الموسيقى والمكتبات،

.4

عروض عمل األطفال والشباب المفتوحة ،بيوت الشباب ،المعسكرات المدرسية،

.5

المعارض واألسواق الخاصة،

.6

المهرجانات الشعبية والمعارض ومالهي الرقص ومدارس الرقص والمراقص والنوادي ونوادي الموسيقى واألروقة
والكازينوهات ومحالت الرهان والشركات المماثلة ومراكز البغاء وأحداث البغاء ووساطة البغاء وأماكن التسلية والمتنزهات
والمتنزهات ،

.7

نقاط االلتقاء لكبار السن ،جوالت الحافالت ،جوالت المدينة.
( ) 2على وجه الخصوص ،افتتاح

.1

المدارس العامة والمجانية لغرض التحضير لالمتحانات وتنفيذها وكذلك لرعاية الطوارئ،

.2

المكتبات والمحفوظات المتخصصة،

.3

المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب المهني والتدريب إلعداد وتنفيذ امتحانات الغرفة للعام التدريبي الحالي،

.4

الجامعات واألكاديمية المهنية،

.5

مؤسسات تدريب السلطات،

.6

مرافق رعاية األطفال لرعاية الطوارئ،

.7

األعمال الحرفية ومرافق الرعاية الصحية،
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مؤسسات لتقديم المشورة المتخصصة في المجال االجتماعي والنفسي االجتماعي،

إذا التزمت بقواعد النظافة التي نص عليها المرسوم العام لوزارة الدولة للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي.
( ) 3في حاالت استثنائية  ،يمكن السماح بممارسة الرياضة في المنشآت الرياضية بموافقة كتابية من وزارة الداخلية بالوالية
باالتفاق مع وزارة الدولة للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي .االستثناءات ممكنة فقط إذا
.1

هناك عقد عمل للرياضيين ،يلزمهم بأداء نشاط رياضي مقابل أجر والذي يعمل بشكل أساسي على تأمين معيشتهم أو

.2

الرياضيون ينتمون إلى الفريق الفيدرالي (الفريق األولمبي  ،الفريق المنظور  ،الفريق األول  )1من االتحاد األلماني لأللعاب
األولمبية األلمانية أو الفريق األعلى في االتحاد األلماني لرياضة المعاقين

ويوافق مالك أو مشغل المنشأة الرياضية المعنية على الطلب كتابة ويؤكد أنه من الممكن ممارسة الرياضة مع مراعاة المتطلبات
الصحية للمنشأة الرياضية.

§5
شركات تقديم الطعام
جميع أنواع المطاعم المؤسسات محظورة .وهذا ينطبق أيضًا على المطاعم وكافيتريات الجامعة .يُعفى تسليم وتوصيل
الوجبات السريعة والمطاعم والمقاصف للموظفين إذا امتثلوا ألنظمة النظافة المنصوص عليها في المرسوم العام لوزارة الدولة
للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي.

§6
الفنادق ومرافق اإلقامة
يحظر تشغيل األعمال الفندقية واإلقامة وتوفير أي سكن ألغراض سياحية خاصة .يُسمح بعروض اإلقامة الضرورية ،مثل
المسافرين من رجال األعمال .يمكن لوزارة الدولة للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي أن تصدر أنظمة النظافة الصحية
لعروض اإلقامة الالزمة بموجب مرسوم عام.

§7
المحالت والشركات
( ) 1يحظر تشغيل مراكز التسوق والتجزئة على نطاق واسع بشكل عام .يُسمح فقط بفتح المتاجر التالية لالحتياجات اليومية
واللوازم األساسية هناك :البقالة ،مستلزمات الحيوانات األليفة ،أسواق المشروبات ،خدمات التوصيل والتوصيل ،الصيدليات،
ال صيدليات ،متاجر المستلزمات الطبية ،أخصائيو البصريات ،أخصائيو السمع ،بنوك االدخار والبنوك ،مكاتب البريد وكذلك
التنظيف الجاف ،مغاسل المالبس والمحالت التجارية التي تبيع الصحف والمحالت التي لديها وصول منفصل للعمالء الخارجيين
وال تزيد عن  800متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة .ال يُسمح بالتخفيض عن طريق إغالق مساحة المتجر أو التدابير المماثلة.
( ) 2يحظر فتح المحالت التجارية .استثناء لهذه القاعدة هي:
.1

محالت لتلبية االحتياجات اليومية ،مثل :البقالة ،أسواق المشروبات ،محالت المزرعة ،مبيعات الهواتف المحمولة في الهواء
الطلق أو في قاعات السوق لألغذية ،منتجات البستنة ومنتجات الحضانة المنتجة ذاتيًا،

.2

محالت الرعاية األساسية الضرورية ،مثل البنوك ،بنوك االدخار ،أجهزة الصراف اآللي ،الصيدليات ،متاجر المستلزمات
الطبية ،الصيدليات ،أخصائيو البصريات ،أخصائيو السمع ،مبيعات المقاالت الصحفية ،فروع البريد والبريد ،مخازن الكتب،
التنظيف الجاف ،مغاسل المالبس ،المتاجر عبر اإلنترنت ،الحدائق ومحالت األجهزة ،ومحالت األعمال الحرفية ،ومحطات
البنزين ،وتجار السيارات ،ومحالت الدراجات ،وورش السيارات والدراجات الهوائية ومنافذ بيع قطع الغيار ذات الصلة،
والمشاتل المنتجة ذاتيًا وتسويق المشاتل وشركات البستنة ،وإمدادات الحيوانات،
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أسواق التجزئة من جميع األنواع تصل إلى مساحة مبيعات  800متر مربع  ،طالما أنها ليست في مراكز التسوق ومحالت
البيع بالتجزئة على نطاق واسع .ال يُسمح بتخفيض مساحة المتجر عن طريق حاجز أو تدابير مماثلة،

.4

متاجر الجملة.
( ) 3ال فتح المعامالت وفقا للفقرتين  1و  2مسموح فقط إذا

.1

تمت مراعاة وجود مسافة ال تقل عن  1.5متر في المتجر وفي منطقة االنتظار أمام المتجر ،

.2

ال الموظفين والزبائن يرتدون غطاء الفم واألنف أثناء وجودهم في المحل  ،وإال فإن §  1الفقرة  1الجملة  5تنطبق ،

.3

الحد األقصى لعدد العمالء في المتجر يقتصر على عميل واحد لكل  20متر مربع من مساحة البيع بالتجزئة من خالل إدارة
العمالء المناسبة،

.4

أ يتم تسمية الشخص المسؤول عن االمتثال للقواعد ويقدم المعلومات أثناء عمليات المراقبة،

.5

باإلضافة إلى ذلك استيفاء لوائح النظافة التي قد وضعتها وزارة الدولة للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي بموجب
مرسوم عام.

§8
شركات الخدمات
( ) 1شركات الخدمات يحظر االتصال المباشر مع العمالء باستثناء العالجات الطبية الالزمة.
( ) 2في شركات الخدمة مع حركة المرور العامة وفي منطقة االنتظار  ،يجب مراعاة مسافة ال تقل عن  1.5متر .قد ال
يكون أكثر من عشرة أشخاص في منطقة االنتظار.

§9
قيود الزيارة
( ) 1يحظر زيارة
.1

بيوت رعاية األشخاص المسنين ،باستثناء ،على سبيل المثال ،زيارة األقارب المقربين لمساعدة األقارب المقربين في الوفاة،
بما في ذلك الرعاية الرعوية،

.2

المؤسسات والمجتمعات والمجموعات الحية للمرضى الخارجيين الذين يعانون من إعاقات تقع ضمن النطاق وفقًا للفقرة 2
من قانون رعاية ساكسونيا وجودة السكن الصادر في  12يوليو  .SächsGVBl( 2012ص  ،)397الذي تم تعديله آخر
بموجب قانون  6يونيو  .SächsGVBl( 2019ص  )466تم تغييره وتسجيله،

.3

المستشفيات باإلضافة إلى المرافق الوقائية والتأهيلية التي يتم فيها توفير رعاية طبية مماثلة لرعاية المستشفيات (المرافق
وفقًا للقسم  )3( 23من الجملة رقم  1و  3من قانون الحماية من العدوى المؤرخ  20يوليو  .BGBl( 2000ل ص.
 ، )1045وآخرها بموجب المادة  1إلى  3من قانون  27مارس ( 2020تم تعديل الجريدة الرسمية االتحادية ص ))587
،

.4

المرافق الداخلية للمرضى رعاية األطفال والشباب التي تتطلب الموافقة وفقًا لألقسام  )3( 13الجملة  1و  )1( 19الجملة
 1و  34الجملة  1و  35و  35أ ( )2أرقام  3و  4و  )1( 42الجملتان  2و  42أ ( )1من الكتاب الثامن من القانون
االجتماعي  -رعاية األطفال والشباب  -في نسخة إعالن  11سبتمبر ( 2012الجريدة الرسمية للقانون االتحادي ص )2022
 ،والذي تم تعديله آخر مرة بموجب المادة  36من قانون  12ديسمبر  ( 2019الجريدة الرسمية للقانون االتحادي ص
 ، )2652وكذ لك أماكن اإلقامة التي يتم فيها توفير مساعدة االندماج لألطفال والمراهقين.

( ) 2االستثناءات للفقرة  1رقم  3هي زيارات األقارب المقربين إلى وحدات رعاية األمومة والطفولة والرعاية التلطيفية،
وكذلك المستشفيات واألقارب المقربين للمساعدة في الموت .باإلضافة إلى ذلك  ،يُسمح بالزيارات لألغراض الرعوية.

-5( ) 3االستثناءات من الفقرة  1رقم  4هي الزيارات الالزمة لموظفي مكتب رعاية الشباب بما في ذلك ( ASDالخدمة
االجتماعية العامة)  ،الوصي الرسمي وزيارات األشخاص الذين لديهم الحضانة القانونية أو القضاة واألطراف األخرى المشاركة
في اإلجراءات في حالة صدور أمر من المحكمة جلسة استماع شخ صية وفي حالة الطوارئ الطبية العاجلة .يجب على هؤالء
األشخاص تنسيق زيارتهم مسبقًا مع إدارة المرافق .في حالة الحاالت المشتبه فيها ،يتم رفض الوصول بشكل عام وفقًا لمتطلبات
( RKIمعهد روبرت كوخ).
( ) 4يجب أن تشير المرافق وفقًا للفقرة  ،1األرقام من  1إلى  ،4بشكل خاص إلى السلوك لضمان النظافة .ال يعتبر
الدخول إلى المرافق المذكورة أعاله لألغراض العالجية أو الطبية وكذلك اإلجراءات الهيكلية في المبنى الذي ال يمكن تأجيله أو
إلصالح البنية التحتية للمرفق زيارة في إطار معنى هذه الالئحة.
( ) 5يمكن لوزارة الدولة للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي  ،بموجب مرسوم عام  ،أن تسمح باستثناءات من حظر
الزيارة وفقا للفقرة  1وإصدار أنظمة النظافة .يمكن أن تقوم الدوائر اإلدارية المسؤولة والمدن المستقلة باالستثناءات باالتفاق مع
وزارة الدولة للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي ،حتى في حاالت خاصة ،بقدر ما يمكن تبريره بموجب قانون الحماية من
العدوى.
( ) 6يجب أن تشير المرافق وفقًا للفقرة  ،1األرقام من  1إلى  ،4بشكل خاص إلى السلوك لضمان النظافة.
( ) 7دخول المرافق المذكورة أعاله لألغراض العالجية أو الطبية وإلجراء مساعدة المرضى الخارجيين وكذلك لتدابير
البناء في ال مبنى وفي داخله والتي ال يمكن تأجيلها واإلصالحات لمرافق البنية التحتية التعتبر زيارة بالمعنى المقصود في هذه
الالئحة.

§ 10
تدابير تشديد
بالنسبة للمناطق التي يزيد فيها خطر اإلصابة بالعدوى  ،والتي تمتد على أكثر من منطقة واحدة أو مدينة مستقلة  ،يمكن
لوزارة الشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي تحديد تدابير التشديد عن طريق توجيه عام.

§ 11
المساعدة على اإلنفاذ ،المخالفات اإلدارية
( ) 1السلطات المسؤولة عمالً بالقسم  1من الفقرة  1من البند  1من مرسوم حكومة والية ساكسونيا ووزارة والية ساكسونيا
للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي لتنظيم المسؤوليات بموجب قانون حماية العدوى وتسديد تكاليف اللقاحات والتدابير الوقائية
األخرى،
.1

االمتثال لهذه الالئحة؛

.2

ال المهام والسلطات التي تؤديها أعلى هيئة صحية بالوالية وفقًا للمادة  )1( 3من القسم  1من مرسوم حكومة والية ساكسونيا
ووزارة والية ساكسونيا للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي لتنظيم المسؤوليات بموجب قانون حماية العدوى والتعويض
تكاليف اللقاحات وغيرها من تدابير الوقاية في الحاالت العاجلة و

.3

التدابير التي اتخذتها أعلى هيئة صحية في الوالية وفقًا للفقرة  2من القسم  1من مرسوم حكومة والية ساكسونيا ووزارة
والية ساكسونيا للتماسك االجتماعي واالجتماعي لتنظيم المسؤوليات بموجب قانون حماية العدوى ولسداد تكاليف التطعيمات
و تدابير وقائية أخرى

ومواصفاته يجب مراعاة مبدأ التناسب .يمكنك طلب المساعدة في التنفيذ من سلطات الشرطة المحلية.
( ) 2كل من يخالف القانون بالمعنى الوارد في البند  1( 73أ) رقم IfSG 24
.1

عمدا خالفا للفقرة  1الفقرة  2ال تبقي الحد األدنى من المسافة أو تنتهك الفقرة  2الفقرة ، 2
أو إهمال أو متعمد،

-6.2

ينظم أو يشارك في حدث أو تجمع أو اجتماع يتعارض مع الفقرة  1من § ،3

.3

تدير مرافق أو جوالت أو جوالت في المدينة على عكس §  4من الفقرة ، 1

.4

يزور أحد المرافق المسماة خالفا للفقرة ، 4 § 1

.5

تدير شركات التموين على عكس § ، 5

.6

تدير الفنادق أو مرافق اإلقامة أو توفر أماكن إقامة مخالفة للقسم ،6

.7

يفتح متاجر التجزئة على عكس §  7الفقرة  1و 2

.8

على عكس الفقرة  8من القسم  ، 8بصفته الشخص المسؤول عن شركة الخدمات ،بوجود أكثر من عشرة أشخاص في مناطق
االنتظار

.9

يدخل مؤسسة مخالفة للقسم .)1( 9

§ 12
(بدء النفاذ ،انتهاء الصالحية)
( ) 1سوف يدخل المرسوم حيز التنفيذ في  20أبريل  2020وسينتهي في  3مايو .2020
( ) 2مع دخول هذه الالئحة حيز التنفيذ ،المرسوم العام لوزارة والية ساكسونيا للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي
المؤرخ  22مارس  ، 2020از( 5 / 5422-15 .إنفاذ قانون الحماية من العدوى  -تدابير جائحة كورونا  -حظر األحداث).
درسدن  17أبريل 2020

ل ل ت م ا س ك ا ال ج ت م ا ع ي و ا ال ج ت م ا ع ي
بيترا كوبينغ

-7السبب
أ .جزء عام
في  11مارس  ،2020صنفت منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا  SARS-Cov-2المستجد والمرض الناتج
 COVID-19على أنه جائحة .انتشار هذا الفيروس هو ضغط ديناميكي وخطير للغاية على النظام الصحي .إذا لم يتم تطوير
وتعزيز اإلجراءات المتخذة حتى اآلن ،فال يزال من الممكن توقع زيادة حادة في عدد الحاالت .من المهم أيضًا الحفاظ على عدد
األشخاص المصابين بأمراض خطيرة الذين يحتاجون إلى رعاية العناية المركزة عند أدنى مستوى ممكن حتى ال يفرطوا في تحميل
النظام الصحي.
يقيّم معهد روبرت كوخ حاليًا الخطر اإلجمالي على صحة السكان في ألمانيا على أنه مرتفع .يتأثر كبار السن على وجه الخصوص
واألشخاص الذين يعانون من أمراض أساسية موجودة مسبقًا بأمراض شديدة ويمكن أن يموتوا بسبب المرض دون الحاجة إلى أي
نظرا لعدم توفر التطعيم أو العالج المحدد حاليًا ،يجب اتخاذ جميع التدابير لتأخير االنتشار اإلضافي للفيروس.
تدابير عالجية.
ً
الطريقة الوحيدة لضمان بقاء النظام الصحي يعمل هي إبطاء العدوى بسرعة.
الغرض من قانون الحماية من العدوى هو منع األمراض المعدية بين البشر ،والتعرف على العدوى في مرحلة مبكرة ومنع
انتشارها .وفقا للقسم  28الفقرة  ، IfSG 1يمكن للسلطة المختصة اتخاذ تدابير وقائية وتقييد أو حظر األحداث والتجمعات األخرى
لعدد كبير من الناس .بسبب الطريقة السائدة النتقال السارس ( CoV-2الرذاذ) ،على سبيل المثال من خالل السعال أو العطس أو
من مرض بسيط جزئيًا أو المصابين بأعراض خفيفة ،يمكن أن يحدث االنتقال من شخص آلخر .لذلك من الضروري الحفاظ على
االتصاالت االجتماعية الجسدية بين الناس في الحد األدنى.
مع مرسوم حماية ساكسونيا من فيروس كورونا الصادر في  31مارس  ،2020تم إصدار حظر االتصال ،وحظر الزيارات وتقييد
الخروج .في ضوء التباطؤ في معدل اإلصابة في والية سكسونيا ،سيتم اآلن رفع القيود األولية .ومع ذلك ،يبقى االتصال وزيارات
الحظر في مكانها.
بموجب المرسوم العام لوزارة الشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي في والية سكسونيا لتنفيذ قانون حماية العدوى المؤرخ 31
مارس  ،2020الملف رقم ( 5 / 5422-15تدابير بمناسبة جائحة كورونا  -حظر األحداث) كما تم اإلعالن عن حظر عمليات
تشغيل واسعة النطاق وإغالق متاجر البيع بالتجزئة ومؤسسات تقديم الطعام وكذلك الفنادق ومرافق اإلقامة .من حيث المبدأ  ،ال
تزال هذه التدابير مطلوبة بموجب قانون حماية العدوى  ،ولكن يتم تخفيفها تدريجيا ً في ضوء التطور الوبائي الحالي.
من حيث تكنولوجيا التحكم ،سيتم مراجعة قانون حماية ساكسونيا من فيروس كورونا الذي يسري حتى  19أبريل  .2020في
الوقت نفسه ،تمت مراجعة محتويات المرسوم العام لوزارة والية ساكسونيا للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي لتنفيذ قانون
حماية العدوى المؤرخ  31مارس  ،2020الملف رقم ( 5 / 5422-15تدابير بمناسبة مراجعة جائحة كورونا  -حظر األحداث)
وإدماجها في الئحة حماية الساكسون كورونا المتكاملة.
هذه هي أهم الميزات الجديدة:
 .1إلغاء قيود الخروج،
 .2توسيع ق ائمة المحالت التجارية الالزمة للتزويد األساسي ،على سبيل المثال لمحالت تجارة الكتب ولمتاجر األجهزة ،ووكالء
السيارات ومحالت الدراجات،
 . 3االفتتاح األساسي لمحالت البيع بالتجزئة بمساحة مبيعات تصل إلى  800متر مربع،
 . 4توضيح لوائح النظافة التي يجب أن تلتزم بها ا لشركة من خالل المرسوم العام لوزارة والية ساكسونيا للشؤون االجتماعية
والتماسك االجتماعي.

ب .الجزء الخاص
إلى §( 1قاعدة)
يحدد القسم  1المبدأ القائل بأنه في حالة جائحة كورونا ،يجب تخفيض االتصاالت الجسدية واالجتماعية مع أشخاص آخرين خارج
المنزل إلى الحد األدنى الضروري للغاية .تم تحديد مسافة ال تقل عن  1.5متر بين شخصين .يتم توسيع متطلبات المسافة لتشمل

-8التوصية بارتداء غطاء الفم واألنف في األماكن العامة وخاصة عند االتصال مع المجموعات المعرضة للخطر .ال يزال يُطلب من
المواطنين االمتناع عمو ًما عن الرحالت الخاصة والرحالت والزيارات  -بما في ذلك الزيارات من قبل األقارب.
إلى §( 2تقييد االتصال)
إن تقييد االتصال هو اإلجراء المركزي المطلوب بموجب قانون حماية العدوى .وهي محددة في الفقرة .2
تحدد الفقرة  1تشكيل المجموعة في األماكن العامة لألشخاص الذين ينتمون إلى نفس األسرة .يُسمح فقط لألشخاص الذين يعيشون
بمفردهم بالبقاء في األماكن العامة مع شخص آخر ال يعيش معه في المنزل .هناك أيضا اجتماعات لممارسة حقوق الحضانة
والوصول.
فيما يتعلق بالفقرة ( 3حظر تجمع الناس)
بنا ًء على التطورات والمعرفة الحالية ،يُفترض عمو ًما أن األحداث والتجمعات بالمعنى المقصود في قانون التجمع والتجمعات
بالمعنى المقصود في قانون الحماية من العدوى ال يمكن اعتبارها إجراءات وقائية فعالة بنفس القدر ولكنها أقل تشديدا ً من حيث
التدخل من وقوع الحدث أو التجمع .االجتماعات التالية معفاة من الحظر:
 .1األحداث من برلمان الوالية وح كومة الوالية والهيئات التمثيلية البلدية وكذلك السلطات أو المحاكم أو المدعين العامين أو الهيئات
األخرى التي تقوم بمهام وأحداث عامة تخدم رعاية أو الرعاية الصحية للسكان،
 . 2اجتماعات ال يمكن تجنبها وهي ضرورية للغاية لممارسة األنشطة المهنية وكذلك إجراء االمتحانات وخدمات الدعم،
زائرا،
 . 3االجتماعات في أقرب دائرة عائلية ال يزيد عن خمسة أشخاص لمرافقة الموت وللحصول على خدمات تصل إلى 15
ً
 . 4استخدام وسائل النقل العام في حالة ارتداء غطاء الفم واألنف،
 . 5االلتحاق بالمدارس العامة والمجانية لغرض التحضير واالمتحانات ولرعاية الطوارئ،
 . 6المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب للتعليم المهني والتدريب ،إلعداد وتنفيذ امتحانات الغرفة للعام التدريبي الحالي،
 .7زيارة مرافق رعاية األطفال لرعاية الطوارئ.
في الحاالت الفردية ،يمكن منح إعفاءات عند الطلب ،خاصة للتجمعات بالمعنى المقصود في قانون التجمعات السكسونية ،من
المنطقة المسؤولة أو المدينة المسؤولة ،بقدر ما يمكن تبرير ذلك من منظور الحماية من العدوى.
القسم ( 4المحظورات التشغيلية)
نظرا لخطر اإلصابة العالي ،يتم إغالق بعض المرافق أو العروض للجمهور .هذه هي على وجه الخصوص المرافق الرياضية
ً
والمؤسسات الثقافية وكذلك العروض التعليمية ،وعروض عمل األطفال والشباب ،والمعارض التجارية ،واألسواق الخاصة،
والتسلية ،ونقاط االلتقاء للكبار ،وجوالت الحافالت وجوالت المدينة.
تشكل هذه المرافق والعروض بانتظام مخاطر عالية لإلصابة بسبب قرب األشخاص الموجودين في العمل العادي من بعضهم
البعض ومتوسط مدة إقامتهم .لذلك ،من الضروري والمالئم االستمرار في إغالق المرافق والعروض المذكورة أعاله.
يتم استبعاد المرافق التالية أيضًا:
 المدارس العامة والمجانية لغرض التحضير لالمتحانات وعقدها وكذلك لرعاية الطوارئ،المكتبات والمحفوظات المتخصصة،المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب المهني والتدريب إلعداد وتنفيذ امتحانات الغرفة للعام التدريبي الحالي،
 الجامعات واألكاديميات المهنية،مؤسسات تدريب السلطات،
مرافق رعاية األطفال لرعاية الطوارئ،

-9األعمال الحرفية ومرافق الرعاية الصحية،
مؤسسات لتقديم المشورة المتخصصة في المجال االجتماعي والنفسي االجتماعي،
من شروط قبول الشركة التقيد بقواعد النظافة التي نص عليها المرسوم العام لوزارة الدولة للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي.
إلى § ( 5مؤسسات التموين)
لم يتم التغلب على الوباء حتى اآلن في ضوء التباطؤ في سالسل العدوى في األسابيع األخيرة .من الصعب للغاية تطبيق قيود
االتصال الضرورية في المطاعم .أيضا ،مع زيادة استهالك الك حول ،يزيد الخطر من عدم التزام الضيوف بالقيود .لذلك ال يزال
هذا اإلجراء ضروريًا للحد بشكل فعال من ظهور سالسل جديدة من العدوى.
إلى § ( 6الفنادق وشركات اإلقامة)
من أجل منع انتشار الفيروس إلى أقصى حد ممكن ،يُطلب من المواطنين عمو ًما االمتناع عن الرحالت والزيارات الخاصة،
وخاصة من األقارب .هذا ال ينطبق فقط على رحالت ساكسونيا واليوم الوطني ،ولكن أيضًا على الصعيد الوطني .من أجل اتخاذ
الحوافز المناسبة ،من الضروري إبقاء صناعة الفنادق وأماكن اإلقامة مغلقة .ال تزال هناك استثناءات للعروض الليلية الضرورية
 ،مثل المسافرين من رجال األعمال.
إلى § ( 7المحالت والشركات)
بشكل عام  ،ال تزال المتاجر مغلقة.
كما يتم استبعاد تجارة التجزئة لالحتياجات اليومية ،مثل تجارة المواد الغذائية وبعض المحالت التجارية الضرورية للرعاية
األساسية ،مثل مستودعات األدوية والصيدليات.
في ضوء النجاح في إ بطاء معدل اإلصابة ،يتم توسيع قائمة الشركات الالزمة للرعاية األساسية .في المستقبل ،سيكون من الممكن
على وجه الخصوص فتح متاجر األجهزة  ،ومحالت أعمال الحرف اليدوية  ،ووكالء السيارات ومحالت الدراجات  ،باإلضافة
إلى منافذ بيع المقاالت الصحفية .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تكون المحالت التجارية التي ال تزيد مساحة مبيعاتها عن  800متر
مربع قابلة للفتح مرة أخرى في المستقبل.
محظورا بشكل أساسي .يسمح فقط بفتح المحالت المذكورة صراحة
ال يزال تشغيل مراكز التسوق والتجزئة على نطاق واسع
ً
لالحتياجات اليومية والخدمات األساسية.
بالن سبة لجميع االستثناءات المسموح بها ،يعد االمتثال للوائح النظافة التي حددتها وزارة والية ساكسونيا للشؤون االجتماعية
أمرا إلزاميًا.
والتماسك االجتماعي ً
إلى § ( 8شركات الخدمات)
تحظر الفقرة  1شركات الخدمة التي لديها اتصال مباشر بالعمالء ،مثل مصففي الشعر .في سياق المراجعة اإلضافية لضرورة
التدابير ،من المخطط أيضًا توفير فتحات لشركات الخدمات  ،إذا لزم األمر وفقًا للوائح النظافة .حتى إشعار آخر  ،يعد انقطاع
سالسل العدوى أولوية.
الخدمات المتعلقة بالعالج الطبي الالزم مستثناة من الحظر.
تحدد الفقرة  2قيود االتصال في منطقة االنتظار.
بخصوص § ( 9قيود الزيارة)
نظرا ألحدث التطورات والنتائج ،وبمعنى تقليل االتصاالت ومقاطعة طرق العدوى المحتملة ،فإن قيود الزيارة داخل المرافق تكون
ً
مناسبة وضرورية للفئات الضعيفة مثل المرضى والمسنين واألشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية وكذلك األشخاص ذوي اإلعاقة
و األطفال والمراهقين .في المرافق المذكورة ،غالب ًا ما يتم االعتناء باألشخاص الذين سيكونون معرضين لخطر الصحة بشكل
خاص إذا أصيبوا بممرض جديد .باإلضافة إلى ذلك ،يتم تقليل خطر المرض وفشل الطاقم الطبي أو طاقم التمريض ،بحيث يمكن
الحفاظ على العملية.

 - 10يمكن لوزارة الدولة للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي  ،باإلضافة إلى االستثناءات المذكورة في الفقرتين  2و  ، 3السماح
بمزيد من االستثناءات من القيود التي يفرضها المرسوم العام ووضع قواعد النظافة .وهذا ال يؤثر أيضًا على خيار وضع تدابير
حماية خاصة إضافية للفئات الضعيفة المذكورة في القسم  9من خالل مرسوم عام.
بشأن §( 10تدابير التشديد)
يهدف القسم  10إلى تمكين وزارة الدولة للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي في والية سكسونيا في حالة زيادة خطر اإلصابة
بالعدوى في بعض المناطق لتكون قادرة على فرض تدابير تشديد وطنية على المناطق المتضررة .وذلك لتجنب قيام السلطات
الصحية المحلية بإصدار أوامر مختلفة.
بشأن §( 11المساعدة على اإلنفاذ  ،المخالفات اإلدارية)
وفقًا للقانون المتعلق بالحماية من العدوى ،فإن سلطات خدمة الصحة العامة مسؤولة بشكل أساسي عن تنفيذ قانون حماية العدوى
على مستوى المقاطعة والمنطقة الحضرية .توضح الفقرة  1أنها مسؤولة أيضًا عن تنفيذ المهام والسلطات التي تؤديها الهيئة الصحية
العليا للدولة في الحاالت العاجلة وتنفيذ التدابير التي تتخذها الهيئة الصحية العليا للدولة إذا تأثرت عدة مقاطعات ومدن مستقلة.
يشار إلى إمكانية طلب مساعدة سلطات الشرطة المحلية في اإلنفاذ في الحاالت المناسبة.
تصف الفقرة  2الوقائع الضرورية للجرائم اإلدارية التي يعاقب عليها.
بخصوص § ( 12بدء النفاذ ،انتهاء الصالحية)
تنظم الالئحة دخول حيز التنفيذ وتحد من فترة صالحية الالئحة لصالح التناسب حتى نهاية  3مايو  .2020مع دخول هذه الالئحة
حيز التنفيذ ،المرسوم العام لوزارة والية ساكسونيا للشؤون االجتماعية والتماسك االجتماعي المؤرخ  31مارس  ، 2020از.
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