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الئحة الحكومة المحلیّة حول اإلجراءات الواقیة من العدوى بغرض الحّد من انتشار فیروس 
) 2(فیروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسیة الحادة الشدیدة من النوع  2-كوف-سارس

 )CoronaVO –(الئحة فیروس كورونا 
 

 2021سبتمبر/أیلول  15بتاریخ 
 

 20) الصادر في IfSGالعدوى (مكافحة من قانون  31إلى  28بالمواد من ُمقترنةً  32عمالً بالمادة 
لت ي ت)، والالرسمیة الجریدة االتحادیةمن الجزء األول من  1045صفحة ال( 2000 تموز/یولیو ُعدِّ

من  4152، و4147صفحة ال( 2021سبتمبر/أیلول  10یوم من قانون  12بموجب المادة مؤخًرا 
 ما یلي:ب ریُؤمَ )، الرسمیة الجریدة االتحادیةمن الجزء األول 

 
 أحكاٌم عامة – 1الجزء 

 1المادة 
 واإلجراءاتوالمستویات الھدف 

ألجل حمایة صحة  2-كوف-مكافحة الوباء الناجم عن فیروس سارسفي الالئحة تفید ) 1(
 .وكذلك تجنُّب اإلثقال على كاھل النظام الصحيّ  المواطنین

 
 تسري المستویاُت التالیة: )2(
 
 أو تُتخطَّى على مستوى البالد؛ 3و 2یتمثَّل المستوى األساسّي، عندما ال تُبلَغ أعدادُ الرقمین . 1
إلى المستشفى  19-. یتمثَّل المستوى التحذیرّي، عندما تبلغ حاالُت الدخول الجدیدة لمرضى كوفید2

 8نسمة في غضون سبعة أیام (مؤشر دخول المستشفى على مدار سبعة أیام) الرقم  100,000لكل 
رة العنایة المرأو تتخطاه على مستوى البالد، أو عندما  كَّزة یبلغ عبء اإلثقال على كاھل أّسِ

 أو یتخطاه؛ 250على مستوى البالد الرقم المطلق وھو  19-الستیعاب مرضى كوفید
أو  12. یتمثَّل مستوى اإلنذار عندما یبلغ مؤشر دخول المستشفى على مدار سبعة أیام الرقم 3

رة العنایة المركزة الستیعاب  یتجاوزه على مستوى البالد أو عندما یبلغ اإلثقال على كاھل أّسِ
 أو یتجاوزه. 390الرقم المطلق وھو  19-كوفید مرضى

 
یعلن مكتب الصحة الوطنّي دخول المستوى المعنّي من خالل إعالن في شبكة اإلنترنت ) 3(
)www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-

newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19 األعداد )؛ ومن أجل ذلك تكون
الُمعلَنة من جانب مكتب الصحة الوطنّي حاسمة. ویكوُن ضروریًا من أجل دخول المستوى المعنّي 
أن یُبلَغ العددُ الحاسم لمستوى ما من مؤشر دخول الحاالت الجدیدة إلى المستشفیات في خمسة أیام 

رة العنایة المركَّزة في یومي عم من عمل متتالیة أو وال یُتخطَّى. ل متتالیین أو اإلثقال على كاھل أّسِ
تقطع أیاُم السبت واألحد والعطالت عد أیام العمل الحاسمة. وتسري إجراءاُت المستوى المعنّي 

 الُمنظَّمة في الالئحة بدًءا من الیوم التالي على اإلعالن.
  



 2المادة 
 للتباعد والنظافة الصحیة قواعد العامةال

متر، واتباع وسائل نظافة صحیة كافیة،  1,5یُوَصى في العموم بااللتزام بمسافة تباعد دنیا قدرھا 
 .لحجرات المغلقةمنتظمة لوتھویة 

 
 3المادة 

 واجب ارتداء القناع

 یسري واجب ارتداء قناع طبي.) 1(
 
 1یسري استثناٌء من واجب ارتداء القناع حسب الفقرة ) 2(
 

 في المجال الخاص، .1
متر مع  1,5، إال إذا اُستند إلى أن االلتزام بمسافة تباعد دنیا قدرھا الھواء الطلقفي  .2

 األشخاص اآلخرین غیر ممكن بصورةٍ موثوقة،
 على األطفال حتى ما قبل إتمام سنة الحیاة السادسة، .3
أو مقبوالً لیس ممكنًا قناع طبي ارتداء  یستطیعون التأكید على أنعلى األشخاص، الذین  .4

، حیُث یجري التأكید على وجود أسباب صحیة في العادة من خالل شھادة ألسباٍب صحیة
 ،طبیة

ذات ثقل مشابھ وغیر قابلة  ألسبابٍ أو غیر ممكن غیر معقول طالما كان ارتداء قناع  .5
 ،للتجنُّب في الحالة الفردیة

 .كانت ھناك حمایةٌ أخرى ُمكاِفئة على األقل لألشخاص اآلخرینطالما  .6
 
 2021یونیو/حزیران  25بتاریخ الصادرة  2-كوف-الئحة السالمة المھنیة سارستبقى ) 3(

، والتي )1اإلصدار  یونیو/حزیران 28بتاریخ  الجریدة االتحادیة الرسمیةمن  (الجزء الرسمي
لت من خالل المادة  (الجزء الرسمي من الجریدة االتحادیة  2021سبتمبر/أیلول  6من الئحة  1ُعدِّ

حالیًا دون مساس  بھا في الصیغة المعمول )1، اإلصدار 2021سبتمبر/أیلول  9بتاریخ الرسمیة 
 في أماكن العمل ومنشآت األعمال.

 
 4 المادة

 الُمحصَّنوناألشخاص 
 

نون ھم أشخاٌص مطعَّمون ضد عدوى كوفید1( یُسمح أو متعافون منھا.  19-) األشخاص الُمحصَّ
نین بالدخول في إطار  2إلى المنشآت والعروض المذكورة في الجزء  دائًما لألشخاص الُمحصَّ

شھادة  ویقدمونطالما ال تظھر علیھم أعراُض اإلصابة بالعدوى  ،األماكن المتاحة والمسموح بھا
المستضدات أو  الخضوع الختبار اتبتقدیم إثباتكذلك ھناك إلزاٌم وطالما كان  تطعیم أو تعافي،

PCR .نین  لألشخاص غیر الُمحصَّ
 
 یكون 1الفقرة  في ضوء) 2(
 



 2من المادة  3الشخص الُمطعَّم ھو شخٌص یمتلك شھادة تطعیم صادرة باسمھ من منظور الرقم . 1
 2021یار مایو/أ 8بتاریخ  19-مایة من كوفیدالالئحة االستثنائیة إلجراءات الحمن 

)SchAusnahmV – 2021یار مایو/أ 8بتاریخ  الجریدة االتحادیة الرسمیةمن  الجزء الرسمي 
 )1اإلصدار 

 2من المادة  5الشخص المتعافي ھو شخٌص یمتلك شھادة تعافي صادرة باسمھ من منظور الرقم  .2
 ).SchAusnahmVمن الالئحة االستثنائیة (

 
 5 المادة

 الُمحصَّنین غیرُ  األشخاص
 
 4من المادة  2وفق الفقرة  19-) الشخُص غیُر الُمحصَّن ھو شخٌص لم یُطعَّم ضد عدوى كوفید1(

ال یُسمح لألشخاص غیر الُمطعَّمین بالدخول إلى . 19-ولم یسبق لھ التعافي من عدوى كوفید
 في إطار القدرات االستیعابیة المتاحة والمسموح بھا 2المنشآت أو العروض المذكورة في الجزء 

، إال طالما ال تظھر علیھم أعراُض اإلصابة العدوى وبحوزتھم شھادة 2حسبما یقتضھ بالجزُء 
بالنسبة لألشخاص الذین ال تظھر علیھم سلبیة صادرة باسمھم.  PCRاختبار للمستضدات أو 

أعراُض اإلصابة بالعدوى، ولم یكملوا بعد السنة الثامنة عشر من العمر أو ال یمكن تطعیمھم 
توصیةً بالتطعیم، تكفي شھادة اختبار  ألسباٍب صحیة أو لم تُصدر لجنةُ التطعیمات الدائمة في حقھم

؛ ویسري ذلك بما ھو مناسب، عندما ال یُسمح PCRمستضدات سلبي بدالً من شھادة اختبار 
نین. ویُصدَّق على األسباب الصحیة في الغالب من  بالدخول أو المشاركة إال لألشخاص الُمحصَّ

 .خالل شھادة طبیة
 
بالدخول  إلى المدرسة بعد، والم یدخل السادس أو مبعدُ عامھ والم یُتم الذین ،یُسمح لألشخاص) 2(

أو العروض في إطار القدرات االستیعابیة المتاحة والمسموح  2إلى المنشآت المذكورة في الجزء 
 بھا دائًما، طالما ال تظھر علیھم أعراُض اإلصابة بالعدوى.

 
) یُسمح لألشخاص، الذین یشاركون في الفحوصات المنتظمة في إطار ارتیاد المدرسة 3(

أو العروض في إطار القدرات  2باعتبارھم تالمیذ، بالدخول إلى المنشآت المذكورة في الجزء 
ویسري  االستیعابیة المتاحة والمسموح بھا دائًما، طالما ال تظھر علیھم أعراُض اإلصابة بالعدوى.

نین. وذلك  یجري بما ھو مناسب، عندما ال یُسمح بالدخول أو المشاركة إال لألشخاص الُمحصَّ
 في العادة من خالل مستند ھویة مناسب.على حالة التالمیذ التصدیق 

 
بخصوص  من الالئحة االستثنائیة 2من المادة  7ھي شھادةٌ من منظور الرقم االختبار شھادة ) 4(

 ،اختبار
 
 أو ،د شھادة االختباروتحت إشراف الشخص الُمكلَّف بمراجعة وجوھناك یُجَرى . 1
أفراد الطاقم الذي یمتلك التأھیل . في إطار فحص مؤسسي من منظور السالمة المھنیة بمعرفة 2

 ، أوالمھني أو المعرفة والخبرة الالزمتین لذلك
م خدمة حسب الفقرة 3 من الئحة فحص فیروس  6من المادة  1. تُجرى أو تُراقَب من جانب ُمقدِّ

بتاریخ  الجریدة االتحادیة الرسمیةمن  (الجزء الرسمي 2021یونیو/حزیران  24كورونا بتاریخ 
 ).1اإلصدار  2021یونیو/حزیران  25

 



أو  PCRم إثبات الحمض النووّي (یُسمح كذلك بإجراء اختبار من خالل تشخیص معملي باستخدا
PoC-PCR  .(یجب أال یتجاوز الفحص وأو طرق أخرى من تكنولوجیا تضخیم الحمض النووّي

 PCR 48، وفي حالة فحص ساعةً بحٍد أقصى 24 في حالة فحص المستضدات السریع الُمستنَد إلیھ
 .ساعة على األكثر

 
من  2األشخاص الُموظَّفین في ضوء الفقرة على  2) ال تسري أحكاُم قیود الدخول حسب الجزء 5(

الجزء األول من ( 1996أغسطس/آب  7من قانون السالمة المھنیة الصادر بتاریخ  2المادة 
ل مؤخًرا بموجب الفقرة 1246، ص الجریدة الرسمیة االتحادیة من القانون الصادر  1)، والذي ُعدِّ

)، 3334، ص جریدة الرسمیة االتحادیةال(الجزء األول من  2020دیسمبر/كانون األول  22في 
 طالما لم تنظم ھذه الالئحة شیئًا مغایًرا.

 
 6 المادة

 الشھادات مراجعة
 

لون بمراجعة شھادات االختبار أو التطعیم أو التعافي  یلتزم ُمقدّمو الخدمات أو المنّظمون أو الُمشغِّ
 الُمقدَّمة.

 
 7المادة 

ر  الشخصیة النظافة تصوُّ
 

ر للنظافة الشخصیة بفعل أحكام ھذه الالئحة أو استنادًا إلیھا، یتعیَّن ) طالما 1( ر تحریر تصوُّ تقرَّ
على المسؤولین حسب األوضاع الفعلیة للحالة الفردیة مراعاة مطالب الحمایة من العدوى. وتُمثَّل 

ر النظافة الشخصیة كیفیة تطبیق أحكام النظافة الشخصیة  ، وبخاصةفي تصوُّ
 
صیة التباعد االجتماعي، خصوًصا في ظل عرض إجراءات وقائیة مغایرة، عندما ال تنفیذ تو. 1

 وتنظیم تدفقات األشخاص، یُلتَزم بمسافة التباعد،
 . التھویة المنتظمة والكافیة للغرف الداخلیة،2
 . التنظیف المنتظم لألسطح واألغراض،3
 النظافة الصحیة الساریة.تقدیم معلومات مفھومة وفي الوقت المناسب بشأن أحكام . 4
 
ر النظافة الشخصیة وتقدیم معلومات حول التطبیق 2( طلب  عند) یلزم على المسؤولین تقدیم تصوُّ

 الجھة المختصة.
 

 8 المادة
 البیانات معالجة

 
مع اإلشارة إلى ھذه  أو استنادًا إلیھا المرسوم بیانات بفعل أحكام ھذمعالجة طالما تقرر ) 1(

لزوار أو المستخدمین أو المشاركین واللقب للحضور، وبخاصة ا، یُسمح بجمع االسم األول الالئحة
، حصریًا لغرض والعنوان وتاریخ الحضور واإلطار الزمنّي للزیارة، وإن توفَّر كذلك رقم الھاتف

من  25إلى  16السلطة الشرطیة المحلیة وفق المواد أو  تقدیم المعلومات حیال مكتب الصحة،
وال یتطلب األمُر جمعًا جدیدًا  البیانات.بمعالجة من جانب المعنیین وتخزینھا قانون مكافحة العدوى 



أ من 28من المادة  4من الفقرة  7إلى  2وتبقى الجمل  .بالفعل طالما كانت البیاناُت متوفرةً للبیانات، 
 عدوى دون مساس.قانون الوقایة من ال

 
البیانات استبعاد أولئك األشخاص، الذین یرفضون جمع بیانات بمعالجة ) یلزم على المعنیین 2(

، من زیارة المنشأة أو استخدامھا 1من الفقرة  1كلیًا أو جزئیًا حسب الجملة  االتصال الخاصة بھم
 أو المشاركة في الفعَّالیة.

 
للمعنیین بمعالجة البیانات،  1من الفقرة  1االتصال وفق الجملة طالما منح الموجودون بیانات ) 3(

 وجب علیھم تقدیم بیانات صادقة.
 
یمكن أن یحدث الجمُع والتخزین كذلك في شكٍل ُمشفَّر بین الطرفین وغیر مقروٍء بالنسبة ) 4(

مضمونًا أن للمسؤول عن معالجة البیانات وحسب أحدث ما توصَّلت إلیھ التكنولوجیا، طالما كان 
مكتب الصحة المختصة سوف یتلَّقى البیانات في حالة اعتماد ذلك من جانب المسؤول عن معالجة 

ن في شكٍل قابل للقراءة من جانب مكتب الصحة البیانات ویجب أن یتیح الشكُل  .عن طریق نقل ُمؤمَّ
ربعة أسابیع. وطالما جرت الُمشفَّر بین الطرفین نقل البیانات إلى مكتب الصحة لفترٍة زمنیة قدرھا أ

شریطة أن یتأكَّد الُملَزم بمعالجة البیانات فقط من أن  2معالجةُ البیانات بھذه الطریقة، تسري الفقرة 
ن، طالما أن التطبیق الرقمّي یتطلَّب  ل بواسطة التطبیق الرقمّي وُخّزِ حضور كل شخٍص قد ُسّجِ

ًرا إجراُء معالجة للبیانات حسب الجملة  . إذا1إدخال أنواع البیانات المذكورة في الفقرة  ، 1كان ُمقرَّ
 تلزم إتاحة جمع بیانات االتصال لألشخاص المعنیین تناظریًا بصورةٍ بدیلة.

 
 خاصة تنظیمیة قواعد – 2 الجزء

 9 المادة
 والفعَّالیات الخاصة االجتماعات الخاصة
 

 مسموٌح بھاوالفعَّالیات الخاصة االجتماعات الخاصة ) 1(
 
 دون قیٍد في المستوى األساسّي، .1
 . فقط مع أقرباء منزٍل ما وخمسة أشخاٍص آخرین في مرحلة التحذیر،2
 . فقط مع أقرباء منزٍل ما وشخٍص آخر في مرحلة اإلنذار.3
 
 ) األزواج، الذین ال یعیشون معًا، یعتبرون بمثابٍة منزٍل واحد.2(
 
شخاص الذین لم یكملوا بعد السنة الثامنة عشر من ) یُستثنى األشخاُص الُمحصَّنون، وكذلك األ3(

العمر، أو ال یمكن تطعیمھم ألسباٍب طبیة، أو لم تصدر لجنة التطعیمات الدائمة في حقھم توصیةً 
 بالتطعیم، عند تعیین عدد األشخاص والمنازل.

 
 أو جتماعاتأو اال ة المستعصیةحاالت االجتماعیالفي  1) ال تنطبق القیود المذكورة في الفقرة 4(

 غیر القابلة للتجنُّب.الفعَّالیات ذات األغراض الجادة بقدٍر مشابھ و
  



 10 المادة
 الفعَّالیات

 
والحفالت الموسیقیة وعروض األفالم  لیةمثل العروض المسرحیة واألوبرا ) الفعَّالیات1(

حداث اإلعالمیة واحتفاالت واأل نوجوالت المدوالمھرجانات الشعبیة  نومھرجانات المد
 وكذلك الفعَّالیات الریاضیةوالنوادي المؤسسات 

 
نین إلى 1 غرٍف . مسموٌح بھا في المستوى األساسّي، حیُث ال یُسمح بدخول الزوار غیر الُمحصَّ

وینطبق ذلك أیًضا على الفعَّالیات في  ؛PCRللمستضدات أو  إال بعد تقدیم شھادة اختبار مغلقة
حیُث ال یُمكن االلتزام بمسافة تباعد دنیا قدرھا أو في الفعَّالیات،  زائر 5000بدًءا من  لقالھواء الط

 ،متر بصورةٍ موثوقة 1,5
 
نین إلى غرٍف . مسموٌح بھا في المستوى التحذیري، 2 حیُث ال یُسمح بدخول الزوار غیر الُمحصَّ

وفي حالة الفعَّالیات في الھواء الطلق ال یُسمح بدخول  ؛PCRمغلقة إال بعد تقدیم شھادة اختبار 
نین إال بعد تقدیم شھادة اختبار للمستضدات أو   ؛PCRاألشخاص غیر الُمحصَّ

 
نین،. 3  مسموٌح بھا في مرحلة اإلنذار، حیُث ال یُسمح بدخول الزوار غیر الُمحصَّ
 
 زائر مسموٌح بھا: 25,000) الفعَّالیات مع ما یصل إلى 2(
 
زائر  5000زائر بالسعة اإلجمالیة وكذلك من أجل الجزء الزائد عن  5000حتى ما یشمل . 1

 % من السعة األخرى بحٍد أقصى50بحجم 
نین.2  . فقط مع زوار ُمحصَّ
 
إلى مكتب الصحة المختص محلیًا في حالة الفعَّالیات، التي یُقدَّم مخطط النظافة الشخصیة ) 3(

وإن اكتشف مكتُب الصحة أوجھ خلٍل أو  .7من المادة  2خالفًا للفقرة زائر  5000تتجاوز عدد 
 قصور، فالبد من تعدیل مخطط النظافة الشخصیة على الفور لیتوافق مع أحكامھ.

 
 1من الفقرة  3الرقم ومن حظر الدخول حسب  یُستثنى من واجب تقدیم شھادة اختبار) 4(

 المشاركون في
 
 ،االعتباریین والشركات والجمعیات المماثلةاجتماعات لجان األشخاص . 1
أو أو النظام واألمن العام التي تخدم تشغیل األعمال أو الخدمات أو األنشطة التجاریة ، . الفعَّالیات2

 ،الرعایة االجتماعیة
الفعَّالیات في مجال مساعدة األطفال والشباب، والتي تُنفَّذ في إطار اإلعانات أو اإلجراءات . 3

من الكتاب  42aمن المادة  3aمع استثناء الفقرة  42eحتى  41و 35aحتى  27و 14حسب المواد 
 الثامن من قانون الشؤون االجتماعیة،

 للتجنُّب. . الفعَّالیات ألسباٍب ذات أھمیة مماثلة وغیر قابلة4



ل  فعَّالیةً، یلزم علیھ تحریر مخطط للنظافة الشخصیة وتنفیذ معالجة للبیانات.) من یعقد 5( ویتحمَّ
م المسؤولیة الكاملة عن التنظیم. وال یُسمح بالتنفیذ إال مع دخوٍل محكوٍم للزوار. وال یُحسب  الُمنّظِ

 .الزوارعند حساب عدد  وكذلك الریاضیون الموظَّفون والمشتركون اآلخرون

والھیئات األخرى المؤسسات وفروع المؤسسات واجتماعات  فعَّالیاتال یلزم في حالة ال) 6(
فعَّالیات الترشُّح والمعارك و للسلطات التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة وكذلك اإلدارة الذاتیة
والبلدیة للمقترحات االنتخابیة  االنتخابیة وجمع توقیعات الدعم الالزمة في االنتخابات البرلمانیة

لألحزاب وروابط الناخبین والُمرشَّحین األفراد وكذلك الرغبات الشعبیة والمطالب الشعبیة ورغبات 
عات السكان تقدیم شھادة اختبار للمشاركین وتحریر مخطط  المواطنین وطلبات السكان وتجمُّ

نین من حظر الدخول ؛ یُستثنى األشللنظافة الشخصیة وتنفیذ معالجة للبیانات خاص غیُر الُمحصَّ
 وال یسري واجب ارتداء قناع طبي إال على زوار ھذه الفعَّالیات. .1من الفقرة  3حسب الرقم 

ف أو 7( ) الفعَّالیة من منظور ھذه الالئحة ھي حدٌث منظَّم ومحدودٌ زمانیًا ومكانیًا ذو ھدٍف ُمعرَّ
م،  سواٌء كان شخًصا أو مؤسسة أو معھد، وتشارك فیھ غرض ویقع تنظیمھا على مسؤولیة ُمنّظِ

 مجموعةٌ من األشخاص بشكٍل مقصود.
 

 11 المادة
 المنعقدة بالتزامن االقتراعواالنتخابات وعملیات  البوندستاج انتخابات

 
على الحدث االنتخابّي وتعیین ورصد نتائج التصویت في انتخابات  7إلى  2تسري الفقرات ) 1(

المبنى االنتخابّي من منظور ھذه الالئحة، بخالف الحجرات االنتخابیة وحجرات  البوندستاج. یشمل
لجان االنتخاب، كذلك كل الغرف األخرى في المبنى، التي تُفتح للعامة اجتماع اللجان االنتخابیة و

أثناء فترة االنتخاب وتعیین ورصد نتائج االنتخابات وكذلك التي تشھد االجتماعات األخرى للجان 
 نتخابیة.اال
 
 7من المادة  1من الفقرة  2متطلبات النظافة الشخصیة حسب الجملة ) یلزم على العمدة تأمین 2(

 على األقل.
 
) یجب على جمیع األشخاص داخل المبنى االنتخابّي ارتداء قناعٍ طبّي. وال یسري ھذا اإللزام 3(

 على
 
 األطفال حتى إتمام سنة الحیاة السادسة،. 1
ألسباٍب صحیة،  1ارتداء قناع وفق الجملة ال یمكن لھم أو من غیر المقبول لھم األشخاص الذین . 2

 حیث یجري التصدیق على األسباب الصحیة في العادة من خالل شھادةٍ طبیة،
 المدة الزمنیة المأمور بھا من جانب اللجنة االنتخابیة لخلع القناع للتحقُّق من الھویة.. 3
 

متر مع األشخاص اآلخرین. ویلزم على كل شخٍص تعقیم یدیھ  1,5تباعد دُنیا قدرھا  یُلتَزم بمسافة
 قبل الدخول إلى غرفة االقتراع.

 
 العمل اإلعالمّي:یسري على األشخاص الذین یمكثون في المبنى االنتخابّي على أساس ) 4(
 



؛ ویحق إلدارة 8ة من الماد 1من الفقرة  1یلتزمون بإعداد بیانات االتصال بھم وفق الجملة  .1
اللجنة االنتخابیة جمع ھذه البیانات والتحقُّق من اكتمالھا؛ ویسلِّم رئیس اللجنة االنتخابیة البیانات 

عة إلى العمدة في ظرٍف مغلق؛   1ویكون العمدة ھو الُملزم بمعالجة البیانات حسب الجملة الُمجمَّ
 ؛8من المادة  1من الفقرة 

بالمكوث في الحجرات  3من الفقرة  2من الجملة  2لة الرقم یُسمح لھؤالء األشخاص في حا .2
 18، وبدًءا من الساعة 18والساعة  13، وبین الساعة 13والساعة  8االنتخابیة بین الساعة 

دقیقة على  15االقتراع البریدّي لمدة دقیقة على أقصى تقدیر لكل فترة، وفي حجرات  15لمدة 
تباعد دُنیا قدرھا مترین اثنین مع أعضاء اللجنة االنتخابیة أقصى تقدیر؛ على أن یُلتَزم بمسافة 

 والكوادر المساعدة.
 
 ) یُحظر الدخول إلى المبنى االنتخابّي على األشخاص، الذین5(
 
 . یخضعون لواجب العزل اإللزامّي فیما یتصل بفیروس كورونا،1
إلصابة بعدوى فیروس كورونا، وتحدیدًا السعال والحمى ل  نمطیة. تظھر علیھم أعراضٌ 2

 ،أو ضیق التنفُّس التذوق والشمواضطرابات 
، دون أن یكون لھم استثناٌء حسب الجملة 3من الفقرة  1. ال یرتدون قناًعا طبًیا بالمخالفة للجملة 3
 ،3من الفقرة  2
من  1كلیةً أو جزئیًا بالمخالفة للرقم . لیسوا على استعداٍد لإلدالء ببیانات االتصال الخاصة بھم 4

 .4الفقرة 
 
 68من المادة  2) یُسمح في حالة نقل أغراٍض انتخابیة إلى دائرةٍ انتخابیٍة أخرى حسب الفقرة 6(

(الجزء  2002أبریل/نیسان  19في صیغة اإلعالن الصادر بتاریخ  من الئحة االنتخابات االتحادیة
I  ل مؤخًرا بموجب المادة )، و1376ص  الجریدة الرسمیة االتحادیة،من من الئحة  10الذي ُعدِّ

، ألن أقل من )1328من الجریدة الرسمیة االتحادیة، ص  I(الجزء  2020یونیو/حزیران  19یوم 
صوتًا اقترعوا في الدائرة االنتخابیة، بأن یتنقل عدة أشخاص من منازل مختلفة في سیارةٍ  50

 3من الفقرة  2من الجملة  2ارتداء قناع طبي؛ ویسري الرقم واحدة. ویلزم على ھؤالء األشخاص 
 بما ھو مناسب.

 
یُعفى الناخبون المشاركون في انتخابات البوندستاج من قیود حظر التجوال المفروضة عند ) 7(

الضرورة استنادًا إلى قانون الوقایة من العدوى أو ھذه الالئحة. واألمُر نفسھ ینطبق على أعضاء 
تخابیة وإداراتھا والكوادر المساعدة في االنتخابات والتصویت وكذلك األشخاص، الذین اللجان االن

یریدون المكوث في المبنى االنتخابّي أو في االجتماعات العامة للجان االنتخابیة من أجل التغطیة 
 اإلعالمیة.

 
یت حسب المعنى على االنتخابات وعملیات االقتراع والتصو 7إلى  1) تسري الفقرات 8(

 المتزامنة مع انتخابات البوندستاج.
  



 12 المادة
عات  األساسيّ  القانون من 8 المادة وفق التجمُّ

 
ع وفقًا للمادة بایُسمح ) 1( عات، التي تخدم التمتُّع بالحق األساسّي في حریة التجمُّ من القانون  8لتجمَّ

د السلطات المختصة األساسيّ  االلتزام بمتطلبات النظافة  واجباٍت مثالً من أجل. یمكن أن تُحدِّ
 .الشخصیة

 
عات طالما لم یمكن بلوغ الحمایة من اإلصابة بالعدوى بصورةٍ مغایرة، 2( ) یمكن أن تُحظر التجمُّ

 وبخاصة من خالل األوامر.
 

 13 المادة
عات عات وكذلك والعقائدیةواإلیمانیة  الدینیة الطوائف تجمُّ  الوفیات حاالت في التجمُّ

 
عات الكنائس وكذلك الطوائف الدینیة والعقائدیة 1( والفعَّالیات  لممارسة الشعائر الدینیة) یُسمح بتجمُّ

 .األیدیولوجیةائف ذات المعتقدات ذات الصلة للطو
 
 لوات الجنازة.) یُسمح بفعَّالیات الجنازات ودفن الرفات وص2(
 
ًرا للنظافة الشخصیة فعلیھ  ،2أو  1من الفقرتین  فعَّالیةً من یُقم  )3( حسب أن یضع مسبقًا تصوُّ

 .8حسب المادة  وینفِّذ معالجةً للبیانات 7المادة 
 

 14المادة 
 المنشآت الثقافیة والترفیھیة والمنشآت األخرى ومنظومة المرور

والمتاحف والنصب التذكاریة والمحفوظات الصور المؤسسات الثقافیة مثل معارض  تشغیل) 1(
 المرافق الریاضیةو المعارض ودور العرض والمؤتمرات،و ،المشابھةوالمكتبات والمؤسسات 

الساونا والمرافق مرافق و ،وحمامات السباحة وبحیرات االستحمام ذات الدخول الخاضع للرقابة
السكك الحدیدیة السیاحیة الحافالت وفي حركة الرحالت و ةوالبحری ةالنھری المالحةو ،المماثلة

ومدن المالھي، والحدائق الحیوانیة والنباتیة، وحدائق الحبال العالیة  ،والتلفریك والمرافق المماثلة
 المشابھة أمام الجمھور والمنشآت

نین إلى الغرف الزوار ال یُسمح بدخول . مسموٌح بھ في المستوى األساسّي، حیُث 1 غیر الُمحصَّ
 ،PCRللمستضدات أو اختبار  إال بعد تقدیم شھادة اختبارالمغلقة 

نین إلى غرٍف  مستوى. مسموٌح بھ في 2 التحذیر، حیث ال یُسمح بدخول األشخاص غیر الُمحصَّ
وفي الھواء الطلق ال یُسمح بدخول الزوار غیر ؛ PCRمغلقة إال بعد تقدیم شھادة اختبار 

نین إال بعد تقدیم شھادة اختبار ل  ،PCRلمستضدات أو اختبار الُمحصَّ
نین.3  . مسموٌح بھ في مستوى اإلنذار، حیُث ال یُسمح بدخول الزوار غیر الُمحصَّ
 

ال یلزم تقدیم شھادة اختبار من أجل إحضار الوسائط اإلعالمیة من المكتبات ودور األرشیف 
نینالزوار غیُر الُمح 1من الجملة  3ویُستثنى من حظر الدخول حسب الرقم  وإرجاعھا ؛ ویسري صَّ

ذلك أیًضا على ممارسة الریاضة ألغراٍض رسمیة أو ریاضة إعادة التأھیل أو ریاضة الدرجات 



ودور المحفوظات لألشخاص غیر  ویُسمح بالدخول إلى المكتبات الوطنیة المتقدمة أو المحترفین.
نین خالفًا للجملة   .PCRفي مرحلة اإلنذار بعد تقدیم شھادة اختبار  1الُمحصَّ

 
یُحظر في إطار تشغیل غرف الساونا، تشغیل المحطات ذات تشكیل الھباء الجوّي، وبخاصة ) 2(

حمامات البخار وغرف الساونا بالبخار وحجرات الھواء الساخن. ویحظر استخدام الھواء في إطار 
 ویُطلب في كل غرف الساونا االھتمام بالتغییر المنتظم لھواء الغرفة. النقع.

 
البغاء وبیوت الدعارة وما شابھھا من منشآت وكذلك كل ممارسة أخرى لنشاط  ) تشغیل دور3(

أكتوبر/تشرین  21من قانون حمایة البغایا الصادر بتاریخ  2من المادة  3البغاء في ضوء الفقرة 
ل مؤخًرا بموجب 2372من الجریدة الرسمیة االتحادیة، ص  I(الجزء  2016األول  )، والذي ُعدِّ
من الجریدة  I(الجزء  2021مارس/آذار  9من القانون الصادر بتاریخ  5مادة من ال 1الفقرة 

 أمام الجمھور )،327الرسمیة االتحادیة، ص 
 
نین إال بعد تقدیم 1 . مسموٌح بھ في المستوى األساسّي، حیُث ال یُسمح بدخول الزوار غیر الُمحصَّ

 ،PCRشھادة اختبار للمستضدات أو اختبار 
نین إال بعد تقدیم ستوى الفي ممسموٌح بھ . 2 تحذیر، حیُث ال یُسمح بدخول الزوار غیر الُمحصَّ

 ،PCRشھادة اختبار 
نین،3  . مسموٌح بھ في مستوى اإلنذار، حیُث ال یُسمح بدخول الزوار غیر الُمحصَّ
 
 أمام الجمھور المماثلة والمنشآتوالنوادي  المالھي اللیلیةتشغیل ) 4(
 
نین إلى غرٍف 1 . مسموٌح بھ في المستوى األساسّي، حیُث ال یُسمح بدخول الزوار غیر الُمحصَّ

 ،PCRمغلقة إال بعد تقدیم شھادة اختبار 
 . مسموٌح بھ في مستویي التحذیر واإلنذار، حیُث ال یُسمح بدخول الزوار،2
 

 .5من المادة  3والفقرة  1من الفقرة  3ال تنطبق القواعدُ االستثنائیة في الجملة 
 
ل منشأةً ) 5( للنظافة ویقوم بمعالجة  مخطًطاأن یضع  علیھف، 4إلى  1الفقرات من حسب من یشغِّ

؛ وال تلزم معالجة البیانات في المكتبات ودور األرشیف عند إحضار الوسائط المعرفیة البیانات
 وإرجاعھا.

 
 15 المادة

 والتعلیم المھني الالمنھجي التعلیم
 

مدارس  م الكبار مثل دورات تعلیم الكبار، وعروضالتعلیم الالمنھجي وتعلیعروض ) 1(
 الموسیقى والفنون وفنون الشباب والعروض المماثلة

 
نین إلى غرٍف 1 . مسموٌح بھا في المستوى األساسّي، حیُث ال یُسمح بدخول الزوار غیر الُمحصَّ

 ،PCRمغلقة إال بعد تقدیم شھادة اختبار للمستضدات أو اختبار 



نین إلى غرٍف 2 . مسموٌح بھا في مستوى التحذیر، حیُث ال یُسمح بدخول األشخاص غیر الُمحصَّ
نین PCRمغلقة إال بعد تقدیم شھادة اختبار  ؛ وفي الھواء الطلق ال یُسمح لألشخاص غیر الُمحصَّ

 ،PCRبالدخول إال بعد تقدیم شھادة اختبار للمستضدات أو شھادة اختبار 
نین. مسموٌح بھ3  .ا في مستوى اإلنذار، حیُث ال یُسمح بدخول األشخاص غیر الُمحصَّ
 
) فعَّالیات التأھیل المھنّي حسب قانون التأھیل المھنّي أو الئحة الحرف الیدویة وكذلك 2(

االختبارات والتحضیرات لالختبارات وتنفیذ اإلجراءات المتعلقة بسوق العمل وغیرھا من 
العملي والنظري لتعلیم  التأھیلتقائیة ودورات اللغة واالندماج، وتنفیذ التدریبات التأھیلیة واالر

ختبار العملي والنظري، وكذلك تنفیذ الحلقات الدراسیة قیادة السیارات والقوارب والطائرات، واال
) والحلقات الدراسیة ألھلیة القیادة حسب StVGمن قانون المرور ( 2bالمتقدمة حسب المادة 

في المستوى األساسّي دون قیود مسموٌح بھا  من القانون السابق والعروض المشابھة 4aالمادة 
نین في مستویي اإلنذار والتحذیر إال بعد تقدیم  .1الفقرة  وال یُسمح بدخول األشخاص غیر الُمحصَّ

؛ وفي حالة الفعَّالیات المستمرة ألكثر من یوم تُقدَّم PCRشھادة اختبار للمستضدات أو اختبار 
 10من المادة  6ُمحدَّثة كل ثالثة أیام؛ وتظل الفقرة  PCRشھادةُ اختبار للمستضدات أو اختبار 

 1,5وال یسري واجب ارتداء قناع طبي عندما یمكن االلتزام بمسافة تباعد دنیا قدرھا  دون مساس.
تقدیم شھادة أو ال یُسمح بالدخول إلى اختباٍر ما إال بعد  متر عن األشخاص اآلخرین بجدارةٍ وثقة

 .فحص أو تطعیم أو تعافي
 
مدارس التمریض ومدارس المھن الصحیة والمدارس الفنیة للشؤون االجتماعیة في ) یلزم على 3(

وزارة الشؤون االجتماعیة والتعلیم اإلضافي ومرافق التدریب لمھن التمریض  نطاق اختصاص
وكذلك المدارس لألنشطة في خدمة اإلنقاذ ومدرسة رجال اإلطفاء الوطنیة والرعایة الصحیة 

 توفِّرأن  وكذلك وزارة الشؤون المالیة وزارة المناطق الریفیة نطاق اختصاصوالمدارس في 
العاملین حضوریًا في في الدوام الدراسّي الحضورّي وكذلك الموظفین  المنخرطینلطالب ل

. الُمحصَّنوناألشخاص من ذلك  ویُستثنى؛ دراسي كل أسبوعٍ في للمستضدات اختبارین المنشآت 
لألشخاص  ال یُسمح بالدخولوتحدد إدارة المدرسة وقت وتنظیم االختبارات التي سیتم إجراؤھا. و

نین إذا كان الشخص المعني تقدَّم یعتبر إثبات االختبار قد واختبار. شھادة إال عند تقدیم  غیر الُمحصَّ
ینطبق ھذا أیًضا إذا لم یتم إجراء االختبار في و؛ سلبیةتبار وكانت نتیجة االختبار قد شارك في االخ

ال و، ولكن في وقت الحق من الیوم الدراسي. المدرسة قبل أو بعد دخول مبنى المدرسة مباشرةً 
 الشھادةتقدیم یجب 

 
 األداء لتقییمات أو الختامیة واالمتحانات العام نصف امتحاناتالمشاركة في  من أجل .1

 الدرجات، لمنح الضروریة المدرسیة
 للمشاركةقصیر األمد إلى حرم المدرسة، طالما كان ذلك ضروریًا بصورةٍ قھریة  للدخول .2

 بعد، عن الدراسيّ  الدوام في
م خالل من المدرسة لتشغیل عنھ غنى ال الذي للدخول .3  خارج أو قصیرة، لوھلةٍ  خدمة ُمقدِّ

 .الدوام فترات
 

امتحانات نصف العام وامتحانات نھایة العام أن تتخذ ویلزم على إدارة المدرسة فیما یخص 
 إجراءاٍت مناسبة لفصل األشخاص دون شھادة عن بقیة المشاركین في االختبارات.

 



م عروًضا للتعلیم الالمنھجّي والمھني، فعلیھ أن یُعد مخطًطا للنظافة الشخصیة وینفذ 4( ) من یُقدِّ
 معالجةً للبیانات.

 
 16 المادة

 واإلقامة وأماكن الترفیھ الضیافة
 
 ) تشغیل مرافق الضیافة والترفیھ والمنشآت المشابھة1(
 

نین إلى غرٍف 1 . مسموٌح بھ في المستوى األساسّي، حیُث ال یُسمح بدخول األشخاص غیر الُمحصَّ
 ،PCRمغلقة إال بعد تقدیم شھادة اختبار للمستضدات أو اختبار 

نین إلى غرٍف 2 . مسموٌح بھ في مستوى التحذیر، حیُث ال یُسمح بدخول األشخاص غیر الُمحصَّ
وفي الھواء الطلق إال بعد تقدیم شھادة اختبار للمستضدات  PCRمغلقة إال بعد تقدیم شھادة اختبار 

 ،PCRأو شھادة اختبار 
نین.. مسموٌح بھ في مستوى اإلنذار، حیُث ال یُسمح بدخول األشخاص غ3  یر الُمحصَّ
 

یُسمح بالبیع خارج المطاعم واستالم المشروبات والمأكوالت حصریًا لغرض اصطحابھا إلى 
 المنزل دون قیٍد أو شرط.

 
تشغیل المقاصف والكافیتریات في الكلیات واألكادیمیات حسب قانون األكادیمیات یُسمح ب) 2(

في  )GastGمن قانون المطاعم ( 25 من المادة 1وكذلك كانتینات الشركات من منظور الفقرة 
من الجریدة الرسمیة  I(الجزء  1998نوفمبر/تشرین الثاني  20صیغة اإلعالن الصادر بتاریخ 

ل مؤخًرا بموجب المادة 3418االتحادیة، ص  مارس/آذار  10من قانون یوم  14)، والذي ُعدِّ
لالستخدام من خالل أفراد المنشأة  )420من الجریدة الرسمیة االتحادیة، ص  I(الجزء  2017
نین المعنیة نینوبالنسبة لألشخاص ؛ وكذلك األشخاص الخارجیین الُمحصَّ  الخارجیین غیر الُمحصَّ

 
. في المستوى األساسّي، ال یُسمح بالدخول إلى غرٍف مغلقة إال بعد تقدیم شھادة اختبار 1

 ،PCRللمستضدات أو اختبار 
وفي  PCRدخول إلى غرٍف مغلقة إال بعد تقدیم شھادة اختبار السمح ب. في مستوى التحذیر، ال یُ 2

 ،PCRالھواء الطلق إال بعد تقدیم شھادة اختبار للمستضدات أو شھادة اختبار 
 دخول.ال. في مستوى اإلنذار، ال یُسمح ب3
 

یُسمح بالبیع خارج المطاعم واستالم المشروبات والمأكوالت حصریًا لغرض اصطحابھا إلى 
 نزل دون قیٍد أو شرط.الم

 
 ) تشغیل مرافق اإلقامة والمنشآت المشابھة3(
 

. مسموٌح بھ في المستوى األساسّي ومستوى التحذیر، حیُث ال یُسمح بدخول األشخاص غیر 1
نین إال بعد تقدیم شھادة اختبار للمستضدات أو اختبار   ،PCRالُمحصَّ

نین إال بعد تقدیم 2 . مسموٌح بھ في مستوى اإلنذار، حیُث ال یُسمح بدخول األشخاص غیر الُمحصَّ
 .PCRشھادة اختبار 



 حالیة مرةً أخرى كل ثالثة أیام. PCRللمستضدات أو وتُقدَّم شھادة اختبار 
 
، علیھ أن یُعد مخطًطا للنظافة الشخصیة وینفذ 3إلى  1 من ) من یدیر منشأةً حسب الفقرات4(

؛ وال یلزم إجراء معالجة للبیانات عند صرف المشروبات والمأكوالت حصریًا معالجةً للبیانات
 .لتناولھا في مكاٍن آخر

 
 17المادة 

 المؤسسات التجاریة والخدمیة
 

والتي ال تخدم إال بیع البضائع إلى  واألسواق،تشغیل متاجر البیع بالتجزئة والمحال التجاریة ) 1(
 المستھلكین النھائیین

 
 . مسموٌح بھ في المستوى األساسّي ومستوى التحذیر،1
نین إال بعد تقدیم 2 . مسموٌح بھ في مستوى التحذیر، حیُث ال یُسمح بدخول األشخاص غیر الُمحصَّ

 .PCRشھادة اختبار للمستضدات أو شھادة اختبار 
 

المحال التجاریة، التي تخدم توفیر االحتیاجات األساسیة،  1من الجملة  2الرقم تُستثنى من قیود 
وكذلك األسواق خارج الغرف المغلقة. ویُسمح بعروض االستالم وخدمات التوصیل شاملةً تلك التي 

 تخص التجارة اإللكترونیة دون قیٍد أو شرط.
 
 ) تقدیم الخدمات ذات التالصق الجسديّ 2(
 

. مسموٌح بھ في المستوى األساسّي ومستوى التحذیر، حیُث ال یُسمح بدخول األشخاص غیر 1
نین إال بعد تقدیم شھادة اختبار للمستضدات أو اختبار   ،PCRالُمحصَّ

نین إال بعد تقدیم 2 . مسموٌح بھ في مستوى اإلنذار، حیُث ال یُسمح بدخول األشخاص غیر الُمحصَّ
 .PCRشھادة اختبار 

 
وعالج النطق، وعالج والتولید، على العالج الطبیعي والعالج الحركي،  تسري واجباُت اإلثباتال 

 .المشابھةوالخدمات الصحیة  األرجل، وكذلك العنایة الطبیة بالقدمین،
 
أو  1من منظور الفقرة نشاًطا تجاریًا للبیع بالتجزئة أو متجًرا  یدیرُ  شخٍص  یجب على أيّ ) 3(

. ویلزم على مماثلة أن یضع مفھوًما للنظافة أو منشأةً ذات توافد جماھیري ة یأو خدم ةتجاریمنشأةً 
وأن تُعد ُمخطًَّطا  المؤسسات المختصة بتقدیم خدمات ذات تالصق جسدّي أن تُجري معالجةً للبیانات

 .للنظافة الشخصیة
  



 18المادة 
 اختباراٌت تشغیلیة عامة

 
 

إذا ُعرض على الُموظَّفین، الذین لدیھم اختالٌط مباشر في إطار نشاطھم المھنّي مع أشخاٍص 
للسالمة المھنیة، من جانب رب  2-كوف-من الئحة سارس 4من المادة  1خارجیین، حسب الفقرة 

عملھم إجراُء اختباٍر یخص الكشف عن وجود إثبات مباشر للُمسبِّب المرضّي لفیروس كورونا 
، یكونوا ُملزمین في مستویي التحذیر واإلنذار بقبول ھذا العرض، أو إجراء اختبار 2-وفك-سارس

مغایر مرتین كل أسبوع أو طلب الخضوع لھ، وكذلك االحتفاظ بالشھادات الخاصة باالختبارات 
ویلتزم المستقلون، الذین یتعاملون مع لمدة أربعة أسابیع وإتاحتھا للجھات المختصة عند الطلب. 

اٍص خارجیین تعامالً مباشًرا في إطار نشاطھم المھنّي، في مستوى التحذیر واإلنذار بإجراء أشخ
 2-كوف-اختبار مرتین كل أسبوع للكشف عن وجود إصابة بعدوى فیروس كورونا سارس

باستخدام اختبار مستضدات سریع أو طلب الخضوع لالختبار وكذلك االحتفاظ بالشھادات الخاصة 
ة أربعة أسابیع وإتاحتھا للجھات المختصة عند الطلب. ویُستثنى من واجب االختبار باالختبارات لمد

نون.  األشخاُص الُمحصَّ
 

 19المادة 
 في الزراعة ةالموسمی ةالمسالخ واستخدام العمال

 
نین فيموظفوال) 1(  ن غیُر الُمحصَّ
 
وتجھیز اللحوم ومعالجة الطرائد وكذلك الشركات األخرى التي تنتج  ةشركات الذبح والجزار. 1

، طالما أنھم موظفًا 30التي یعمل بھا أكثر من ، وعةصنَّ مُ من لحوم غیر  مواد غذائیةوتتعامل مع 
 ،ذبح والتقطیعیعملون في مجال ال

 
عمال  عشرة، مع أكثر من االستثنائیةالمحاصیل شركات ، بما في ذلك الزراعیة . الشركات2

 موسمیینعمال االستعانة بموسمیین خالل الفترة التي یتم فیھا 
 

في و. PCRاختبار مستضدات أو إحضار شھادة  ألول مرة مزاولة النشاط المھنيّ ل علیھم قبیتعین 
نین فيموظفیالعلى   لزاًما، یكونُ 1من الجملة  1رقم الحاالت  التي  ،منشآت اإلنتاج ن غیر الُمحصَّ

وتُقدَّم . أسبوعي إضافيتحلیل  إجراءومنطقة التقطیع مجال الذبح موظف في  100تضم أكثر من 
یسري في مرحلة التحذیر على الموظَّفین غیر و ل عند الطلب.شغِّ إلى المُ شھادات التحلیل 

نین في المصانع من منظور الرقم  وفي  واجب اختبار أسبوعي، 1من الفقرة  1من الجملة  2الُمحصَّ
 یُكفل، ما لم لشغِّ المُ اختبار الفحص على عاتق تنظیم وتمویل ویقع عبء  مستوى اإلنذار یومیًا.

 خارج الغرف المغلقة. طبيقناع داء ال یسري االلتزام بارتوفي المنشآت الزراعیة  ذلك. خالفُ 
 
 امخططً ضع یأن  1الفقرة من  1الجملة المرافق المذكورة في واحدةً من  من یدیرُ یجب على  )2(
 ، یُقدَّم مخطط النظافة والصحة الشخصیة7من المادة  2. وخالفًا للفقرة والصحة الشخصیةلنظافة ل

مواءمة جب تعن أوجھ قصور، األخیر بقدر ما یكشف ھذا ومحلیًا.  المختصالصحة  مكتبإلى 
 .الصحةحكام مكتب على الفور وفقًا ألوالصحة الشخصیة مفھوم النظافة 

 



، السماح باستثناءات من لشغِّ بناًء على طلب المُ و ،محلیًا الصحة المسؤول لمكتبیجوز  )3(
ل أسبابًا شغِّ م المُ إذا قدَّ  ما، عملمنطقة للموظفین في  1بموجب الفقرة  اختبارات الفحصالتزامات 

 .یبدو مبرًراالخروج عن القاعدة ن تجعل عیَّ في إطار مفھوم صحي مُ 
 
 من 2رقم الفي حالة ولموظفین وزوار الشركة. بیانات امعالجة بیانات لإجراء ل بشغِّ تزم المُ ) یل4(

 جب معالجة بیانات الموظفین فقط.ت، 1الفقرة  من 1الجملة 
 

 أحكاٌم ختامیة – 3الجزء 
 20المادة 

 نموذجیةالفردیة ومشاریع للحاالت  قراراتٌ و إجراءاٌت موسَّعة
 
لسبٍب مھم في الحالة الفردیة بتباینات من األحكام المستندة یمكن أن تسمح السلطات المختصة ) 1(

من التدابیر للحمایة  یظل حق السلطات المختصة في اتخاذ مزیدٍ و إلى ھذا المرسوم أو المبنیة علیھ.
 .ھالعدوى غیر متأثر بھذا المرسوم والمراسیم الصادرة على أساسحاالت من 

 
للجھات المختصة التخاذ تدابیر إقلیمیة  تعلیماتٍ  تصدرأن یمكن لوزارة الشؤون االجتماعیة ) 2(

(استراتیجیة النقاط  ات بالعدوىمن اإلصاب اعتیاديتكمیلیة في حالة وجود مستوى عاٍل غیر 
 الساخنة) في إطار الخدمة واإلشراف الفني.

 
بمشروعات ظرفیة بالتنسیق مع وزارة الشؤون ) یمكن أن تسمح السلطات المختصة 3(

وطالما أثبتت ھذه المشروعات الظرفیة نجاعتھا حسب تقییم وزارة الشؤون  یة.االجتماع
 االجتماعیة، یمكن أن تسمح ھذه األخیرة بمشروعاٍت مماثلة عند الطلب.

 
 21 المادة

 المنشآت والمؤسسات والعروض واألنشطةالقوانین التنظیمیة حول 
 
ل وزارة الثقافة وفق الجملة 1( العدوى وبموجب أمٍر  مكافحةمن قانون  32من المادة  2) تُخوَّ

 قانونيّ 
 

 للمدرسة الرعایة عروض وتقدیم المكانّي، اختصاصھا نطاق في المدارس تشغیل أجل من .1
 األطفال رعایة ومركز الظھیرة، بعد ما لفترة المرنة والرعایة بھا، الموثوق االبتدائیة
 التقویة وفصول لألطفال، النھاریة الرعایة ومنشآت المدرسة، في الموجود وكذلك المستقل

 ،لألطفال النھاریة الرعایة ومؤسسات المدرسیة، األطفال وریاض ة،االبتدائی المدارس في
 الطوائف الدینیة والعقائدیة واألیدولوجیة وكذلك الفعَّالیات في حاالت الوفاةفعَّالیات  .2

 
لة أخرى، بتحدید شروط ومطالب  ، وحدود وبشكٍل خاص أحكام للنظافة الشخصیةوأحكام ُمفصَّ

وواجبات االختبار وارتداء األقنعة ومحذورات الدخول والمشاركة األشخاص  دقصوى ألعدا
من أجل الحمایة من  ومحذورات التشغیل وكیفیات تنفیذ رعایة طوارئ ومتطلبات استئناف التشغیل

 .دوى فیروس كورونااإلصابة بع
 



ل وزارة العلوم وفق الجملة 2( وبالتفاھم مع وزارة من قانون مكافحة العدوى  32من المادة  2) تُخوَّ
 وبموجب أمٍر قانونّي من أجل تشغیلالشؤون االجتماعیة 

 
 ،دور المحفوظاتالكلیات واألكادیمیات وفق قانون األكادیمیات والمكتبات و .1
 ھیئات شؤون الطالب، .2
 ، وكذلك دور السینما5الفقرة و 1الرقم ذكر في لم تُ المنشآت الفنیة والثقافیة، طالما  .3

 
وبغیة الوقایة من اإلصابة بعدوى فیروس كورونا، بتحدید شروط ومطالب، وباألخص أحكام 

بما  على كلیة الشرطة في بادن فورتمبیرغ 1من الجملة  1للنظافة الشخصیة. وال ینطبق الرقم 
 یشمل مكتب إدارة التعلیم في كلیة الشرطة في بادن فورتمبیرغ وكذلك كلیة القضاء في شفیتسنجن

. ویمكن أن تسمح وزارة الداخلیة بالنسبة لكلیة والمركز التعلیمّي للسجن في بادن فورتمبیرغ
رتمبیرغ، الشرطة في بادن فورتمبیرغ بما یشمل مكتب إدارة التعلیم في كلیة الشرطة في بادن فو

وكذلك للمركز التعلیمّي للسجن في بادن  ووزارة العدل بالنسبة لكلیة القضاء في شفیتسنجن
من أجل تشغیل عملیات ا المرسوم باالستثناءات الضروریة من القیود المفروضة في ھذ فورتمبیرغ

راءات التأھیل المھنّي والدراسة والتدریب المستمر وإعداد االختبارات وتنفیذھا وكذلك إلج
، وتُحدد االشتراطات والمتطلبات، وبخاصة أحكام النظافة الشخصیة، من أجل الوقایة من التوظیف

 .اإلصابة بعدوى فیروس كورونا
 
ل وزارة الشؤون االجتماعیة وفق الجملة ) 3( من قانون مكافحة العدوى  32من المادة  2تُخوَّ

 وبموجب أمٍر قانونّي من أجل تشغیل
 

 آت الرعایة والتأھیل ومنشآت غسیل الكلى والعیادات النھاریة،المستشفیات ومنش .1
 المنشآت لألشخاص ذوي الحاجة للرعایة والدعم أو ذوي اإلعاقات، .2
دین، .3  منشآت مساعدة المشرَّ
دین وكذلك المجتمعات السكنیة  .4 المشروعات السكنیة ذات الرعایة المتنقلة لمساعدة المشرَّ

 مسؤولیة جھة ما وفق قانون السكن والمشاركة والرعایة، ذات الرعایة المتنقلة الواقعة تحت
 العروض الخدمیة للرعایة والدعم في نطاق العنایة باآلخرین، .5
حسب  العروض الخدمیة للعمل المعنّي باألطفال والشباب وكذلك العمل االجتماعّي للشباب .6

ودعم  ،)SGB VIIIمن الكتاب الثامن من قانون الشؤون االجتماعیة ( 13و 11المادتین 
 SGBمن الكتاب الثامن من قانون الشؤون االجتماعیة ( 16التربیة في األسرة حسب المادة 

VIII،والمساعدات المبكرة ،( 
مدارس الرعایة، وكذلك مدارس المھن الصحیة المتخصصة، والمدارس المتخصصة في  .7

 عمل االجتماع في نطاقھا االختصاصّي،
 مستمر في المھن الصحیة التخصصیة ووظائف الرعایة،منشآت التأھیل المھنّي والتدریب ال .8
 مدارس األنشطة في مجال اإلسعاف .9

 
وبغیة الوقایة من اإلصابة بعدوى فیروس كورونا، بتحدید شروط ومطالب، وباألخص أحكام 

 للنظافة الشخصیة.
 
ل وزارة 4( أمٍر من قانون مكافحة العدوى وبموجب  32من المادة  2وفق الجملة العدل ) تُخوَّ

 قانونّي وبغیة الوقایة من اإلصابة بعدوى فیروس كورونا



 
 لتشغیل السجون والمؤسسات العقابیة، .1
 بتحدید شروط ومطالب، وباألخص أحكام للنظافة الشخصیة من أجل تشغیل منشآت .2

 ،للوالیة ةالتابع االستقبال األوليّ 
 االستقبال األوليّ  منشأةبعزل األشخاص الُمستقبَلین حدیثًا أو بعد فترة غیاب طویلة في  .3

 .للوالیة ةالتابع
 
ل وزارة الثقافة ووزارة الشؤون االجتماعیة وفق الجملة 5( من قانون  32من المادة  2) تُخوَّ

 مكافحة العدوى وبموجب أمٍر قانونّي مشترك
 

صاالت اللیاقة البدنیة والمالعب والمنشآت الریاضیة العامة والخاصة من أجل تشغیل  .1
وما والبالیھ مدارس الرقص من أجل تشغیل تنظیم المنافسات الریاضیة وكذلك والیوغا، و

 شابھھا من منشآت،
 حمامات السباحة بما یشمل الساونا وبرك االستحمام ذات الدخول المحكوم،من أجل تشغیل  .2
والمنشآت  الشبابیة الفن ومدارس الفنیة والمدارس الموسیقى مدارس من أجل تشغیل .3

 المشابھة
 

 للنظافة أحكام وباألخص ومطالب، شروط بتحدید كورونا، فیروس بعدوى اإلصابة من للوقایة
 .الشخصیة

 
ل وزارة النقل ووزارة الشؤون االجتماعیة وفق الجملة 6( من قانون مكافحة  32من المادة  2) تُخوَّ

 من أجل العدوى وبموجب أمٍر قانونّي مشترك
 

والسیاحیة بما یشمل خدمات الضیافة من منظور نقل األشخاص في المواصالت العامة  .1
 من قانون الضیافة، 25من المادة  1من الفقرة  2الجملة 

وكذلك والقوارب والطائرات لقیادة السیارات  ةالعملیو النظریة اتالتأھیل واالختبار .2
العملي في التدریب التأھیلّي والمستمر للخبراء والممتحنین في النظري ومحتویات التأھیل 

وكذلك العروض األخرى لمدارس تعلیم  ،والقوارب والطائرات جال تعلیم قیادة السیاراتم
 القیادة، والتي تنبثق مباشرةً من الئحة تراخیص القیادة أو قانون المرور،

 
وبغیة الوقایة من اإلصابة بعدوى فیروس كورونا، بتحدید شروط ومطالب، وباألخص أحكام 

 للنظافة الشخصیة.
 
ل وزارة االقتصاد ووزارة الشؤون االجتماعیة وفق الجملة ) 7( من قانون  32من المادة  2تُخوَّ

 مكافحة العدوى وبموجب أمٍر قانونّي مشترك من أجل
 

 تجارة التجزئة، .1
 مرافق اإلیواء، .2
من  2والفقرة  1من الفقرة  1قطاع الضیافة بما یشمل خدمات الضیافة من منظور الجملة  .3

 ون الضیافة،من قان 25المادة 
 ،المؤتمراتالمعارض و .4



 الحرف الیدویة، .5
صالونات الحالقة والتدلیك والتجمیل والتشمُّس وتقلیم األظافر والوشم وثقب الجسم، وكذلك  .6

 منشآت العنایة بالقدمین الطبیة منھا وغیر الطبیة،
 أماكن التسلیة، .7
 1فر من منظور الفقرة بما یشمل تلك التي تُدار تحت مظلة قطاع الس، المتنزھات الترفیھیة .8

 ،)GewO( من الئحة المنشآت التجاریة 55من المادة 
 من الئحة المنشآت التجاریة 68إلى  66األسواق من منظور المواد من  .9

 
وبغیة الوقایة من اإلصابة بعدوى فیروس كورونا، بتحدید شروط ومطالب، وباألخص أحكام 

 للنظافة الشخصیة.
 
ل وزارة الشؤون 8( من قانون مكافحة العدوى  32من المادة  2االجتماعیة وفق الجملة ) تُخوَّ

وبالتوافق مع الوزارة المختصة في ھذا الصدد وبموجب أمٍر قانونّي بتحدید شروط ومطالب، 
وباألخص أحكام للنظافة الشخصیة بغیة الوقایة من اإلصابة بعدوى فیروس كورونا لغیر ذلك من 

 میة واألنشطة، التي لم تُنظَّم في ھذه الالئحة على نحٍو منفصل.المنشآت والھیئات والعروض الخد
 

 22 المادة
 القوانین التنظیمیة حول أوامر العزل

 
ل وزارة الشؤون االجتماعیة وفق الجملة  من قانون الوقایة من العدوى  32من المادة  2تُخوَّ

من أجل  وإجراءاتأوامر عزل وما یتصل بذلك من واجبات وبموجب أمٍر قانونّي باستصدار 
 مكافحة عدوى فیروس كورونا، وبشكٍل خاص

 
بعزل المرضى، والمشتبھ في إصابتھم بالمرض، والمشتبھ في إصابتھم بالعدوى، والناقلین  .1

 ،30من المادة  1من الفقرة  2لھا دون أعراض، بطریقٍة مناسبة وفق الجملة 
الذین ثبتت إصابتھم بفیروس كورونا وكذلك  ،أسرة األشخاص المخالطینالتزام أفراد  .2

أو مستضدات  الختبارالذاتي بالخضوع التحلیل األشخاص الذین ثبتت إصابتھم عن طریق 
 ،من قانون مكافحة العدوى 28من المادة  1من الفقرة  1للجملة وفقًا  PCRاختبار 

 .دوتُملي كذلك استثناءاٍت لذلك ومراسیم شاملة أوامر أخرى في ھذا الصد
 

 23 المادة
 الشخصیة البیانات معالجةالقوانین التنظیمیة حول 

 
ل وزارة الشؤون االجتماعیة ووزارة الداخلیة من قانون مكافحة  32من المادة  2وفق الجملة  تُخوَّ

األكثر دقة فیما یتعلَّق بمعالجة البیانات ذات بتنظیم التفاصیل مشترك بموجب أمٍر قانونّي  العدوى
باألشخاص بین السلطات الصحیة وسلطات الشرطة المحلیة وسلطات تنفیذ األحكام الصلة 

 الشرطیة، طالما كان ذلك ضروریًا ألسباب الوقایة من العدوى
 



لحمایة أفراد سلطات تنفیذ األحكام الشرطیة وكذلك موظفي سلطات الشرطة المحلیة من  .1
 العدوى أثناء الحمالت،

 وتسییرھا ومتابعتھا وإنفاذھا، )IfSG( العدوى مكافحةلفرض إجراءات وفق قانون  .2
واألوامر ) IfSG(العدوى مكافحة وفق قانون اإلداریة لمالحقة الجرائم والمخالفات  .3

 القانونیة الصادرة استنادًا إلیھ،
لمراجعة القدرة على الَسجن أو االحتجاز وكذلك ضرورة االحتجاز المعزول في منشآت  .4

 العقابیة.المؤسسات االحتجاز و
 

 24المادة 
 المخالفات اإلداریة

من قانون مكافحة  73من المادة  أ1من الفقرة  24یُعدُ مخالفًا للنظام اإلدارّي من منظور الرقم 
د أو تھاون  العدوى، كُل من تعمَّ

 
من المادة  3لفقرة من ا 1لجملة ل، أو 3من المادة  1للفقرة بالمخالفة قناع طبي  ارتداءبعدم  .1

11، 
بالمشاركة في فعَّالیة دون تقدیم شھادة تطعیم أو تعافي أو بالدخول إلى منشأة دون تقدیم  .2

 ،4من المادة  1من الفقرة  3شھادة تطعیم أو تعافي بالمخالفة للجملة 
 6بالمخالفة للمادة أو التطعیم أو التعافي االختبار بعدم االمتثال لواجب مطالعة شھادة  .3

 5من المادة  1من الفقرة  2أو الجملة ، 4من المادة  1من الفقرة  2باالرتباط مع الجملة 
من  1من الفقرة  1، أو الجملة 10من المادة  2من الفقرة  2أو الرقم  1باالرتباط مع الفقرة 

 1، أو الفقرة 14من المادة  4من الفقرة  1، أو الجملة 14من المادة  3، أو الفقرة 14المادة 
من المادة  1من الفقرة  1، أو الجملة 15من المادة  2من الفقرة  2لة ، أو الجم15من المادة 

 3من الفقرة  1، أو الجملة 16من المادة  2من الفقرة  1من الجملة  2، أو نصف الجملة 16
من الفقرة  1، أو الجملة 17من المادة  1من الفقرة  1من الجملة  2، أو الرقم 16من المادة 

 ،17من المادة  2
یم مخطط نظافة وصحة شخصیة بناًء على طلب الجھة المختصة أو عدم تقدیم بعدم تقد .4

 ،7من المادة  2معلومة عن طریقة التنفیذ بالمخالفة للفقرة 
بعدم استثناء األشخاص، الذین یمتنعون عن اإلدالء ببیانات االتصال الخاصة بھم كلیةً أو  .5

من  2فعَّالیٍة ما، بالمخالفة للفقرة  جزئیًا، من ارتیاد أو استخدام المنشأة أو المشاركة في
 ،8المادة 

من المادة  3غیر صحیحة بصفتھ من بین الحاضرین بالمخالفة للفقرة  اتصال تقدیم بیاناتب .6
 ،11من المادة  4من الفقرة  1أو للرقم  8

من  2أو  2بالمشاركة في اجتماعٍ أو فعَّالیة خاصة أو بتنظیم فعالیة خاصة بالمخالفة للرقمین  .7
 ،9من المادة  1الفقرة 



 2لفقرة ل بالمخالفةمع تجاوز عدد المشاركین المسموح بھ أو السعة الُمحدَّدة بتنظیم فعَّالیة  .8
 ،10من المادة 

بالمشاركة في فعَّالیة دون تقدیم شھادة اختبار أو بالدخول إلى منشأة دون تقدیم شھادة اختبار  .9
من  3، أو الفقرة 14من المادة  1من الفقرة  1، أو الجملة 10من المادة  1بالمخالفة للفقرة 

 2أو الجملة  ،15من المادة  1أو الفقرة  ،14من المادة  4من الفقرة  1أو الجملة  ،14المادة 
من  2، أو نصف الجملة 16من المادة  1من الفقرة  1أو الجملة  ،15من المادة  2من الفقرة 

، 17من المادة  1من الفقرة  1من الجملة  2الرقم  ، أو16من المادة  2 من الفقرة 1الجملة 
 ،17من المادة  2من الفقرة  1الجملة  أو

أو  1بعدم تقدیم مخطط النظافة الشخصیة أو عدم تعدیلھ على الفور بالمخالفة للجملة  .10
 ،10من المادة  3من الفقرة  2الجملة 

الشخصیة أو إجراء معالجة للبیانات بالمخالفة بتنظیم فعَّالیة دون تحریر مخطط للنظافة  .11
 ،13من المادة  3لفقرة ل، أو 10من المادة  5من الفقرة  1للجملة 

 2بالمكوث في المبنى االنتخابّي خارج المواعید الزمنیة المسموح بھا بالمخالفة للرقم  .12
 ،11من المادة  4من الفقرة 

 ،11من المادة  5بالمخالفة للفقرة  أحقیة الدخول إلى المبنى االنتخابيّ بمنح النفس  .13
بإدارة منشأة ثقافیة أو ترفیھیة أو ذات نشاٍط مغایر أو منشأة معنیة بالمرور دون تحریر  .14

 5للفقرة مخطط للنظافة الشخصیة والصحة العامة أو عدم تنفیذ معالجة للبیانات بالمخالفة 
 ،14من المادة 

كافیتریا أو مقصف شركة أو مرفق إقامة  كانتین أو مطعم أو مرفق ترفیھي أوبتشغیل  .15
دون تحریر مخطط للنظافة الشخصیة أو إجراء معالجة للبیانات بالمخالفة  أو مرفق مماثل

 ،16من المادة  4للفقرة 
أو ماركت أو منشأة تجاریة أو خدمیة ذات  بإدارة منشأة لتجارة التجزئة أو محل تجاري .16

تحریر مخطط للنظافة الشخصیة أو بتشغیل منشأة دون أو منشأة مماثلة  إقبال جماھیري
أو الجملة  1لتقدیم خدمات ذات تالصق جسدي دون إجراء معالجة للبیانات بالمخالفة للجملة 

 ،17من المادة  3من الفقرة  2
بعدم قبول عرض لالختبار بصفتھ موظفًا وعدم تنفیذه أو طلب تنفیذه أو بعدم االحتفاظ  .17

 ،18من المادة  1عدم اتاحتھا بالمخالفة للجملة بشھادات االختبارات أو ب
بعدم إجراء اختبار أو طلب إجراؤه بصفتھ مستقالً أو بعدم االحتفاظ بشھادات  .18

 ،18من المادة  2االختبارات أو بعدم إتاحتھا بالمخالفة للجملة 
ل فحص أو تنظیمھا اختبارات بعدم تمویل  .19 من  1من الفقرة  5بالمخالفة للجملة كُمشغِّ

 ،19المادة 
أو تقدیمھا أو عدم تعدیلھا على الفور أو عدم  خطة للنظافة الشخصیةتحریر بعدم  .20

 ،19من المادة  2بالمخالفة للفقرة  ھاتنفیذ
 .19من المادة  4بعدم تنفیذ معالجة للبیانات بالمخالفة للفقرة  .21

 



 25 المادة
 وانتھاء الصالحیة دخول حیز التنفیذ

 
في  21، وخالفًا لذلك تدخل المادة 2021 سبتمبر/أیلول 16یوم یدخل ھذا المرسوم حیز التنفیذ ) 1(

أغسطس/آب  14الئحة كورونا الصادرة بتاریخ یتوقف العمل بوفي الوقت نفسھ  یوم اإلعالن.
لت بموجب  714(الصفحة  2021  11مرسوم من  1المادة من الجریدة الرسمیة)، والتي ُعدِّ

 امن قانون اإلعالن ویمكن استدعاؤھ 4بصورةٍ طارئة حسب المادة  ت(أُعلن 2021ول سبتمبر/أیل
-https://www.badenفي شبكة اإلنترنت عبر الرابط 

wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-
verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ .(تنطبق األحكام القانونیة الصادرة و

من الجریدة  483(الصفحة  2020یونیو/حزیران  23الئحة كورونا الصادرة بتاریخ استنادًا إلى 
لت مؤخًرا بموجب الالئحة الصادرة بتاریخ   2020نوفمبر/تشرین الثاني  17الرسمیة)، والتي ُعدِّ

 30ا إلى الئحة كورونا الصادرة بتاریخ من الجریدة الرسمیة) أو الصادرةً استنادً  1052(الصفحة 
من الجریدة الرسمیة) والتي ُغیِّرت مؤخًرا بموجب  1067(الصفحة  2020نوفمبر/تشرین الثاني 

لت بسبب الئحة  249(الصفحة  2021فبرایر/شباط  26الئحة  من الجریدة الرسمیة)، أو التي ُعدِّ
من الجریدة  339أو الصفحة  273(الصفحة  2021مارس/آذار  7كورونا الصادرة بتاریخ 

لت بموجب الالئحة الصادرة بتاریخ  أو بموجب األحكام  2021مارس/آذار  19الرسمیة) والتي ُعدِّ
من  343(الصفحة  2021مارس/آذار  27الصادرة استنادًا إلى الئحة كورونا الصادرة بتاریخ 

لت مؤخًرا بموجب مرسوم یوم  ،الجریدة الرسمیة) من  417(الصفحة  2021مایو/أیار  1والتي ُعدِّ
 2021مایو/أیار  13الجریدة الرسمیة)، أو المراسیم الصادرة استنادًا على الئحة كورونا بتاریخ 

لت مؤخًرا بموجب مرسوم یوم  431(الصفحة  یونیو/حزیران  18من الجریدة الرسمیة)، والتي ُعدِّ
 2021یونیو/حزیران  25استنادًا إلى الئحة أو  )من الجریدة الرسمیة 501ة الصفح( 2021

لت بموجب الئحة  550(الصفحة  (الصفحة  2021یولیو/تموز  23من الجریدة الرسمیة)، والتي ُعدِّ
 714(الصفحة  2021أغسطس/آب  14أو الصادرة استنادًا إلى الئحة  ،من الجرید الرسمیة) 665

لت بموجب المادة من الجریدة الرسمیة  2021سبتمبر/أیلول  11من الئحة یوم  1)، والتي ُعدِّ
من قانون اإلعالن ویمكن استدعاؤھا في شبكة اإلنترنت تحت  4(أُعلنت بشكٍل طارئ وفق المادة 

-https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zuالرابط 
corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/(  حتى

 .2من الفقرة  2من حیز التنفیذ حسب الجملة  ھاخروج
 
وفي الوقت نفسھ، . 2021أكتوبر/تشرین األول  14بانقضاء یوم  بھذه الالئحةینتھي العمل  )2(

 2أو اللوائح المذكورة في الجملة ، التي صدرت استنادًا إلى ھذه الالئحة ینتھي العمل بكل اللوائح
 .طالما لم یَُلغ العمل بھا من قبل، 1من الفقرة 
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