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قت قصير وفي جميع أنحاء العالم في و فير انتشباال قامشديد العدوى وهو فيروس  SARS-CoV-2 جدكورونا المستإن فيروس 

ي معظم الحاالت كعدوى ف  COVID-19ضبمر ت. تظهر االصابةعدد ال بأس به من االصابا أيضا  يوجد في المانيا غضون ذلك 

 .ابير وقائيةلذلك يجب اتخاذ تد نفلونزا(اإلحقيقية )ال بردالنزلة الزكام أو باإلنفلونزا وال يمكن تمييزه سريري ا عن 

 

 .المتزايدة الصحية المتطلبات مراعاة مع ،لجمهوراامام  مفتوحة الصحية الرعاية مرافق جميع تبقى

 

 أدناه ذلك خالف على ينص لم ما، جمهورامام ال بالتجزئة البيع منافذ جميع إغالق يجب

 :مفتوحا  ما عدا التالي سيبقى 

          ، المشروبات أسواق( د ، والتوصيل االستالم خدمات( ج ، األسبوعية األسواق( ب ، بالتجزئة الغذائية المواد بيع متاجر( أ

 محطات( ح ،ةالصحالعناية بمنتجات محالت المستحضرات الكيماوية و( ز ، الطبية المستلزماتبيع  متاجر( و ، الصيدليات( هـ

منافذ ( ن ، المالبس مغاسل( م ، التنظيف شركات( ل ، الشعر مصففي( ك ، البريد مكاتب( ي ، االدخار وبنوك بنوكال( ط ، البنزين

 .الجملةببيع المزاكر ( س،  األليفة الحيوانات متاجر( ف ، بيع لوازم البناء والحدائق متاجر( س ،والمجالت  الصحف بيع

 .مساء   6حتى  ا  صباح 10 من في أيام األحد والعطالت الرسمية تمديد ساعات العملب يسمح لهذه المرافق

 

 .العمل مواصلة الحرفيةواألعمال  الخدماتالعاملة في قطاعي  ركاتللش يمكن

 

 .األخرى الدينية الجماعات جتماعاتو اأ اليهوديةكنس والأ والمساجدأ الكنائس في جتماعاتجميع اال حظرت

 

 جمهورامام ال أيضا   المرافق التاليةاغالق يتم  كما

 وفي الخارجية األماكن في) الترفيهية األنشطة( ه ، الحيوان حدائق( د ، علوم الحيوان حدائق( ج ، المتنزهات( ب ، األوبرادور ( أ

 .الرقص مدارس( ح ، الحرارية الحمامات( ز ، االستجمام مراكز( و ،( المغلقة األماكن

 

 مغلقةالمطاعم 

الموظفين  وكذلك مطاعم ضمن المحل يلالستهالك الفور م الطعامتسلي فيهايتم  ق هذا على المطاعم والمنشآت التيطبال ين

 (.ةالفندقيمثل المطاعم )ماكن االقامة حضير األطعمة في النزل وأمطابخ تو تالكافتيرياو

بحيث يتم  وفلوقجب تصميم أماكن اي كما،  على األقل بين الطاوالتمتر  1.5مسافة ضمان  يجب ترتيب مقاعد الضيوف بحيث يتم

 .بين الضيوفما متر  1.5ضمان مسافة ال تقل عن 

مطابخ و تكافتيرياالوكذلك مطاعم الموظفين و ضمن المحل يلالستهالك الفور م الطعامتسلي فيهايتم  مطاعم والمنشآت التييسمح لل

عة السادسة صباحاُ على بدءا  من السا( بمباشرة عملها ةالفندقيمثل المطاعم ) دق وأماكن االستضافةاالفنالنزل وحضير األطعمة في ت

 .قديرتفي تمام الساعة السادسة مساء  على أقصى  اإلنتهاء من تقديم وجبات الطعامعلى أن يكون  أقرب تقدير

 .رج المحلاستهالكها خاالمشروبات التي يتم اصطحابها بهدف والجاهزة طعمة األ يسمح ببيع بعد الساعة السادسة مساء  

أو  كها خارج المحلاستهالبهدف المشروبات التي يتم اصطحابها والجاهزة طعمة بيع األتالتي تلك  من األغالق المنشآت م استثناءيت

 .يجوز في أي وقتهذا  تقوم بتوصيلها.



حجز فندقي مبرم  وجودفي حالة  .دق وأماكن االستضافةاالفنالنزل وفي لألغراض السياحية  الحجزوات الفندقيةبتقديم  ال يسمح

قدرة الضيف بمجرد التأكد من  يجب إنهاء الحجز الفندقي،  نفيذ وتواجد النزيل ضمن الغرفم العام حيز التهذا المرسووقت دخول 

 .مغادرةعلى ال

 

 . يمنع الدخول الى أماكن اللعب.المشغلة لها أو يجب اغالقها من قبل الهيئات أمام الجمهور أماكن اللعب محظورة

 

 .المحلية العام النقل وسائل على ينطبق ال هذا (.حافالت الركابب سفرال) بالحافلة السفر يحظر

 

 ستجدانتشار فيروس كورونا المناطق .( للمسافرين العائدين من م1باإلضافة إلى المرسوم العام لهيئة الصحة وحماية المستهلك )

COVID 19  ا  اعتبار لألطفالالجية لتربية العومراكزاطفال باألالنهارية ومراكز الرعاية  الروضاتالزيارات للمدارس و دف تقييدبه 

 :التاليةئحة يتم تطبيق الال (297 فحةالرسمي ص )السجل 2020مارس  11من 

 داخل بشكل خاص متضررة أو في منطقةخارج المانيا  انتشار الفيروس طقامن أحد فيشخاص الذين أقاموا جميع األ يُحظر على

ُ فقذلك ألمانيا و النهارية لرعاية مركز لي أأو روضة  ةرسمدأو  جامعة ةيأمن دخول  (RKI) قرار الحالي لمعهد روبرت كوخلإل ا

خارج  انتشار الفيروسمن تاريخ مغادرة منطقة  يوما   14دة وقدرها ما لم يتم اجتياز م لألطفالالجية لتربية العكزامر وأطفال باأل

 .ألمانيا داخل خاصبشكل  متضررةال منطقةال أوالمانيا 

في (، لك مدينة ووهانذ: مقاطعة هوبي )بما في الصين، في  إيران، إيطاليا )الفيروس  تعريف المنطقة كمنطقة انتشاريتم يكفي أن 

لمنطقة األلزاس اتشمل هذه ) إيست غراند : منطقةفرنسافي  : مقاطعة جيونج سانج بوك دو )شمال جيونج سانج( ،كوريا الجنوبية

واشنطن  ت كاليفورنيا و: والياالواليات المتحدةفي  : مدريد ،إسبانيافي  : والية تيرول ،مساالنفي  ،( دانأر شامبانوواللورين 

معهد  واسطةبويستفاليا(  -منطقة هاينزبرغ في شمال الراين  ا  حالي شمل هذهوت) بشكل خاص متضررةأو كمنطقة  (ونيويورك

ا 14خالل فترة  (RKI) روبرت كوخ  .يوم 

 

 .ضمنا   2020 نيسان 16تاريخ  حتى ا  مبدئي العام المرسوم هذا يسري

 

 الضعيفة الفئات لحماية ضرورية ، الطبية المعرفة لحالة ا  وفق،  العام يالتوجيهالمرسوم  هذا من أعاله المذكورة اإلضافية القيود تعتبر

 األسابيع في شوهد الذي سريعال االنتشار بسبب .SARS-CoV-2  جدكورونا المست بفيروس اإلصابة من األشخاص من خاص بشكل

من  صابة بالعدوىلإل ومتزايد كامن خطر هناك أنب والوبائية الطبية المعرفة االعتبار في تؤخذ أن يجب ، الماضية القليلة واأليام

 .االجتماعية خالل التواصل والعالقات

 

 الالزمة القدرات على والحصول الصحية الرعاية نظام إثقال عدم أجل من ضروري اإلصابات من المزيد حدوث فيالمماطلة  إن

 .األخرى يةضمرالحاالت المن أجل  زيةوهجال لمحافظة علىبهدف ا ا  أيض ولكن ، المرضى لعالج


