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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(1 –(الئحة فیروس كورونا 

 2020 آذار/مارس 17اعتباًرا من 

 )2020 آذار/مارس 28 بتاریخ ةالصادر الصیغة(في 
 

من قانون مكافحة  31، والمادة 28المادة من  1من الفقرة  2و 1الجملتین ُمقترنةً ب 32عمالً بالمادة 
)، 1045(الجریدة الرسمیة االتحادیة صفحة  2000 تموز/یولیو 20) الصادر في IfSGالعدوى (

 2020 شباط/فبرایر 10من القانون اعتباًرا من  1والذي تم تعدیلھ آلخر مرة بموجب المادة 
 الجریدة الرسمیة االتحادیة)، یُوَصف ما یلي:من  148صفحة ال(

 
 1المادة  

 یق العمل بالمدارس وریاض األطفالتعل
 ودور رعایة األطفال

 
 :2020 نیسان/أبریل 19 انقضاء یوم حتىیُحَظر ما یلي ) 1(

 
عملیة التدریس وتنفیذ األنشطة خارج المنھج وغیرھا من الفعالیات المدرسیة بالمدارس  .1

الحكومیة وریاض األطفال التابعة للمدارس وفصول التقویة للمرحلة االبتدائیة وكذلك 
 مستقلة، المدارس وریاض األطفال التي تتمتع برعایةٍ 

 
 غیر متعلقة بالدراسة، استخدام المباني المدرسیة ألھدافٍ  .2
 
 تشغیل المرافق الخاصة بریاض األطفال ورعایة األطفال، .3

 
 ةریبعد الظھما رعایة رسة االبتدائیة الُمعتمدة ودار تقدیم برامج رعایة األطفال من قِبل المد .4

 .للمدرسةودور رعایة األطفال، ال سیّما تلك التابعة 
 

على المدارس الموجودة في دور رعایة القُّصر المعتمدة،  1وفقًا للفقرة  الحظر) ال یسري قرار 2(
من قانون رعایة األطفال والشباب لوالیة بادن فورتمبیرغ، طالما كان  28وذلك بموجب المادة 

الطالب ُملتحقون بالدار على مدار العام، وكذلك مراكز التدریب والمشورة للتربیة الخاصة التابعة 
مفتوحة على مدار العام. وال یسري قرار التعلیق على مدارس  للمدرسة الداخلیة، والتي تكون

رعایة الُمسنین ومساعدي رعایة الُمسنین والرعایة الطبیة وُمساعدي الرعایة الطبیة والرعایة 
الطبیة لألطفال والقابالت (ُمساعدات التولید) وُمسعفي الطوارئ ومدارس تدریب الُمساعدین 

لصیادلة الفنیین، طالما یتم اختبار الطالب وتدریسھم بھا، على أن الطبیین الفنیین والُمساعدین ا
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أو اختبار تحصیلھم المعرفّي في إطار إجراءات االعتراف للمؤھالت المھنیة تنتھي الدراسة 
بحد أقصى، وكذلك لمواصلة التعلیم لمسؤولي العنایة الُمركزة. یحّق  أیار/مایو 30في األجنبیة 

لمراكز التدریب والمشورة للتربیة الخاصة والتي  1باستثناءات من الفقرة لوزارة الثقافة أن تسمح 
ترّكز على التطور العاطفي واالجتماعي وتنمیة حواس النظر والسمع والتنمیة الفكریة والتنمیة 
البدنیة والحركیة، وكذلك للطالب الذین یخضعون لعالج طویل األمد في المستشفیات أو المرافق 

حتیاجات تھتم بمرحلة الطفولة الُمبكرة، طالما كان ذلك ضروریًا ألسباب متعلقة باالالمشابھة والتي 
 الخاصة للدعم والرعایة.

 
، وذلك 4من المادة من الفقرة األولى و 1) یحق لوزارة الثقافة أن تسمح باستثناءات من الفقرة 3(

 .االختبارات النھائیةض إجراء بغر
 

یسري األمر ذاتھ على وزارة الشؤون االجتماعیة فیما یتعلق بمدارس التدریب المھني  .1
 ومدارس الشؤون االجتماعیة، وكذلكللشؤون الصحیة 

 مستھلك في قطاع التدریب الزراعي.على وزارة الشؤون القرویة وحمایة ال .2
 

مدارس االبتدائیة، وطالب طالب ال التشغیل من أجل ،1) یُستثنى من قرار التعلیق وفقًا للفقرة 4(
المراحل االبتدائیة بمراكز التدریب والمشورة للتربیة الخاصة، وطالب فصول التقویة بالمدارس 
االبتدائیة، وریاض األطفال التابعة للمدارس، والصفّین الخامس والسادس بالمدارس الُمكّملة 

طفال، طالما كان أولیاء األمور للمدارس االبتدائیة، واألطفال في ریاض األطفال ودور رعایة األ
أو الوالد الوحید (أو الوالدة الوحیدة) یعملون في القطاعات الحیویة للبنیة التحتیة بالمعنى الوارد في 

، وغیر ُمتفّرغین. یكون الوالد الوحید (أو لوالدة الوحیدة) ھو أولیاء األمر في حالة منع 6الفقرة 
وھریة؛ ویتم اتخاذ القرار المتعلق بالسماح بمثل ھذا ولي األمر اآلخر من الرعایة ألسباب ج

االستثناء وفقًا لمعاییر صارمة تطبقھا البلدیة التي یوجد بھا مقّر المؤسسة. ویتم توفیر رعایة طارئة 
، وتشمل ، والتي تحل محلھم1لھؤالء األطفال، والتي تمتد لفترة التشغیل بالمعنى الوارد في الفقرة 

. تتوفّر الرعایة الطارئة في المرافق المعنیّة، والتي أنشطة أوقات الفراغفضالً عن ذلك غرف 
التحق بھا األطفال حتى ذلك الوقت، مع االستعانة بأقل عدد ممكن من الموظفین؛ ویُسمح باالستثناء 
من ذلك في حالة عدم توفّر إمكانیة لسبب وجیھ فقط. عند تناول الطعام بشكل جماعي في وقت 

 رئة، یلزم مراعاة ما یلي:ة الطاالرعای
 
 سافة بین الطاوالت عن متر ونصف،ترتیب المقاعد بحیث ال تقل الم . 1

 لمسافة بین األشخاص عن متر ونصفتنظیم أماكن الوقوف بحیث ال تقل ا . 2

 

من  1في حالة الرعایة الطارئة، قد ال یتم اتباع دلیل الحدّ األدنى لعدد الموظفین بموجب المادة 
 ور ریاض األطفال، طالما ظل االلتزام بواجب اإلشراف والرقابة قائًما دون تقیید.الئحة د

 
 :بیانُھماألطفال التالي  4وفقًا للفقرة الطارئة ) یُستثنى من الرعایة 5(

 



یوًما على  14ُمصاب أو سبقت ُمخالطتھم لشخص ُمصاب، إذا لم یمر  ن لشخٍص والُمخالط .1
 ُمخالطة الشخص الُمصاب، أو

 
) RKIیوًما في إحدى المناطق التي صنّفھا معھد روبرت كوخ ( 14الذین أقاموا خالل آخر  .2

في وقت إقامتھم بھا على أنھا منطقة خطر؛ وینطبق ذلك أیًضا على المناطق التي ُصنفت 
 یوًما من العودة، أو 14ضمن مناطق الخطر الجدیدة خالل 

 
 ي الجھاز التنفسي أو ارتفاع في درجة الحرارة.الذین تظھر علیھم أعراض اإلصابة بعدوى ف .3
 
 ھي بالتحدید ما یلي: 4) القطاعات الحیویة للبنیة التحتیة بالمعنى الوارد في الفقرة 6(
 
من الئحة القطاعات الحیویة وفقًا للمكتب االتحادي  8إلى  2 من دواالقطاعات الُمحددة في الم .1

الطاقة والماء والغذاء وتقنیة المعلومات )، وھي BSI-KritisVألمن المعلومات (
 لیة والتأمین والنقل والمواصالت،واالتصاالت والصحة والشؤون الما

 
قطاعات البنیة التحتیة للرعایة الطبیة والصحیة، بما في ذلك قطاعات الدعم الالزمة  كافة .2

سعافیة، كذلك لالستمرار في تقدیم تلك الخدمات، ورعایة كبار السن، وخدمات الرعایة اإل
من الئحة القطاعات الحیویة وفقًا للمكتب  6بقدر ما یتجاوز ما حدده القطاع الصحي بالمادة 

 )،BSI-KritisVاالتحادي ألمن المعلومات (
 
م خدماٍت وفق  .أ2 دین، والتي تقدِّ وما  67للمواد المؤسسات والخدمات المتنقلة لمساعدة المشرَّ

مؤسسات وخدمات من الكتاب الثاني عشر من قانون الشؤون االجتماعیة، وكذلك بعدھا 
الطب النفسّي في البلدیة وعلى مستوى المجتمع، والتي ترتبط بعقد رعایة، وأیًضا مؤسسات 

 وھیئات تقدیم استشارات تعاطي المخدرات واإلدمان،
 
والمؤسسات العقابیة والھیئات المسؤولة الحكومة والقیادة، والبرلمان، والھیئات القضائیة،  .3

عن إنفاذ الحبس إلى حین الترحیل، باإلضافة إلى ھیئات الخدمات العامة (باستثناء الھیئات 
)، طالما IfSG، من قانون مكافحة العدوى (36المادة  من 1من الفقرة  4الرقم  الواردة في

 ال غنى عنھم، أن الموظفین ھم أشخاص وأصحاُب العمل اعتبر أرباب الخدمة
 
الشرطة ورجال المطافئ (حتى المتطوعین) وكذلك العاملین بخدمات الطوارئ/اإلنقاذ بما في  .4

وكذلك الوحدات والمواقع من الجیش األلمانّي، والتي تعمل  ذلك خدمة الحمایة من الكوارث،
 ،2-كوف-بشكٍل مباشر وغیر مباشر بسبب الوباء الذي تسبَّب فیھ فیروس كورونا سارس

 
 اإلذاعة والصحافة، .5
 
، وكذلك یةالحدید كالمواصالت العامة المحلیة والسك الموظفون لدى ُمشغلي وشركات .6

 موظفي شركات الحافالت المحلیة، طالما كانوا یعملون على مركبات النقل العام،
 
 شغلو الطرق وھیئات صیانة الطرق،مُ  .7
 



 المسؤولون عن خدمات الجنائز. .8
 

ضمن  ،6باإلضافة إلى المذكورة في الفقرة ، لوزارة الثقافة أن تُحدد قطاعات أخرى یحقُ  )7(
 الموقف. ما یقتضيحسبات الحیویة للبنیة التحتیة، القطاع

 
) ال یحق للطالب واألطفال الذین تخضع المرافق التي التحقوا بھا حتى الوقت الحالي لحظر 8(

، الدخول إلى المرافق المعنیة. 7إلى  1 ات منا للفقرعلیھم أي استثناءات وفقً  التشغیل، وال تسري
 ویجب على أولیاء األمور ُمراعاة حظر الدخول. 

 
)، IfSGمن قانون مكافحة العدوى ( 32 المادةمن  2العبارة ح لوزارة الثقافة، بموجب ) یُصرَّ 9(

قواعد الرعایة ، وكذلك تحدید شروطھا ووضع 1بتمدید فترة الحظر بأمر قانوني وفقًا للفقرة 
. وال یؤثر ذلك على أحقیة الُسلطات المسؤولة في اتخاذ المزید من 5و 4الطارئة وفقًا للفقرتین 

 التدابیر بموجب قانون مكافحة العدوى.
 

 2المادة 
 الجامعات

 

ق العملیة التعلیمیة بالجامعات، والُكلیات التربویة، وكلیات الفنون والموسیقى، وكلیات ) تُعلَّ 1(
 19العلوم التطبیقیة، وجامعة بادن فورتمبیرغ التعاونیة الحكومیة، وأكادیمیات الوالیة حتى 

؛ كما سیتم إیقاف الدراسة في المؤسسات التي بدأت بالفعل حتى وقتنا ھذا. وال 2020 نیسان/أبریل
كانت  تزال البرامج المتوفرة عبر اإلنترنت ُمتاحة. تُقرر الجامعة على مسؤولیتھا الخاصة إذا

ستعّوض الفعالیات واالختبارات الفائتة. وتحرص الجامعات على إتاحة الفرصة للطالب إلكمال 
، مع ضمان إمكانیة الدراسة. وتظل 2020دراسة المواد الُمخطط لھا للفصل الدراسي لصیف 

. كما ستُغلق مكتبات الوالیة 2020 نیسان/أبریل 19مطاعم الجامعات والكافیتریات ُمغلقة حتى 
في حین ستظل الخدمات المتوفرة عبر اإلنترنت  ،2020 نیسان/أبریل 19أبوابھا أمام العامة حتى 

 لألغراض العلمیة. ُمتاحةً 
 
)، IfSGمن قانون مكافحة العدوى ( 32المادة من  2العبارة ) یُصّرح لوزارة العلوم، بموجب 2(

االستثناءات لحاالت فردیة مع توضیح ، مع إتاحة 1بتمدید فترة الحظر بأمر قانوني وفقًا للفقرة 
وكذلك  1ومن أجل إجراء االختبارات الختامیة یمكن السماح باستثناءات أخرى من الفقرة  األسباب.

 4من المادة  1من الفقرة 
 

 من وزارة الداخلیة فیما یتعلَّق بكلیة الشرطة في بادن فورتمبیرغ .1
 .شفیتسنجن القضاءبكلیة  یتعلَّق فیما العدل وزارة من .2

 
وال یؤثر ذلك على أحقیة الُسلطات المسؤولة في اتخاذ المزید من التدابیر بموجب قانون مكافحة 

 العدوى.
  



 3المادة 
 حظر التواجد باألماكن العامة لحضور الفعالیات وغیرھا من التجّمعات

 
یُسمح بالتواجد في األماكن العامة إذا كنت بمفردك فقط، أو مع شخص آخر ال یُقیم بمنزلك،  )1(

تر ونصف عن . حیثما أمكن، حاول االبتعاد لمسافة مفي مسكنكأو ضمن دائرة األقارب الُمقیمین 
 األشخاص المحیطین بك.

 
لتجّمعات التي تضم أكثر أما خارج نطاق األماكن العامة، فتُحظر إقامة الفعالیات وغیرھا من ا )2(

من خمسة أشخاص، ویخضع ذلك لحق التنظیم الذاتي الخاص ببرلمان الوالیة والھیئات المحلیة. 
 وتُستثنى من ذلك الفعَّالیات وغیرھا من التجّمعات، إذا كان األشخاُص المشاركون فیھا

 حفاد،من األقارب من الدرجة األولى، مثل الوالدین والجدّین واألطفال واأل .1 

 یعیشون معًا في منزل واحد .2 
 

عات في النوادي،  1وینطبق الحظر وفق الجملة  مثل األزواج وشركاء الحیاة. تحدیدًا على التجمُّ
وغیرھا من المنشآت الریاضیة والترفیھیة، وكذلك المنشآت التعلیمیة العامة والخاصة خارج 

 النطاق المدرسّي.

 

، إذا االجتماعاتغیرھا من الفعالیات والتجمعات و 2و 1لفقرتین ل الحظر وفقًا ) تُستثنى من3(
 كانت

األمن العام والنظام أو إلى سیر األعمال والمؤسسات أو تحافظ تھدف إلى الحفاظ على  .1
 أو الخاصة تقدیم الخدمات العامة

تھدف إلى الحفاظ على استمراریة عمل مؤسسات، ال ینطبق علیھا الحظر وفقًا لھذه  .2
 ئحةالال

عات وغیرھا من االجتماعات التي  1البند من  1الجملة سري ت بشكٍل خاص على الفعَّالیات والتجمُّ
كما ینطبق فضالً عن ذلك على  في الوالیة. العامة، وُكتاب العدل اتالمحاكم، والنیابتخص 

اُتخذت إجراءاٌت الفعَّالیات، التي تخدم الرعایة الطبیة، من قبیل فعَّالیات جمع تبرعات الدم، إذا 
 .4من المادة  5مناسبة للحمایة من انتشار اإلصابات بالعدوى من منظور الفقرة 

) تُحظر نھائیًا الفعالیات وغیرھا من التجمعات بالكنائس والمساجد والمعابد، واالجتماعات 4(
ل األخرى للمجتمعات العقائدیة.  ن قانون مكافحة م 32من المادة  2وفقًا للجملة  وزارة الثقافةوتُخوَّ

العدوى حسب ظروف الحمایة من العدوى وبموجب أمٍر قضائّي بتحدید تشریعاٍت مختلفة عن 
عات في الكنائس والمساجد والمعابد  2و 1الفقرتین  فیما یخص الفعَّالیات وغیرھا من التجمُّ

عات  زة وُغسل الطوائف الدینیة األخرى، وكذلك لكافة الجنازات وصلوات الجناالیھودیة، وتجمُّ
 .المیت والتجھیز للدفن



وكذلك  2و 1) یمكن أن تسمح سلطات االختبار المختصة باستثناءات من المحاذیر وفق الفقرتین 5(
، لتنفیذ اختبارات الدولة 2و 1، بصرف النظر عن المادتین 4من المادة  1من الفقرة  2الرقم 

 المؤھلة مھنیًا، بما فیھا االختبارات المعرفیة.

وفي  2و 1، منح إعفاءات من الحظر بموجب الفقرتین مھمة  للسلطات المختصة، ألسبابٍ ) یحقّ 6(
 ، ما یلي:المھمةظل تطبیق شروط الوقایة من العدوى. من األسباب 

 
التجمعات وغیرھا من الفعالیات التي تھدف إلى الحفاظ على القطاعات الحیویة للبنیة التحتیة  .1

 ،1المادة من  6الفقرة بالمعنى الوارد في 
 

 قانونیًا وال یمكن تأجیل الموعد.إذا كانت الفعالیات إلزامیة  .2
 

 أ3المادة 
 حظر السفر المتعلق بمناطق الخطر في خارج البالد

 
) یمنع السفر والمرور للقادمین من مناطق الخطر في خارج البالد، حسب تصنیف معھد 1(

التنقل إلى مكان العمل أو من أجل  فورتمبیرغ، باستثناء-كوخ إلى أراضي والیة بادن-روبرت
إنجاز العمل أو للتوجھ إلى مكان اإلقامة أو إلى وجھة أو مكان تسلیم بضائع الشحن، إضافة إلى 

 اصة (مثال حالة وفاة في األسرة).حاالت استثنائیة ألسباب خ

تضمن ) یسمح لحركات التنقل ھذه أن تتم بعقالنیة مناسبة بحیث تسلك الطریق األسرع التي 2(
الوصول اآلمن إلى العمل أو مكان إنجاز العمل أو مكان اإلقامة أو وجھة أو مكان تسلیم بضائع 

أو التسلیة وتمضیة الشحن. ویحظر في ھذه الحالة قطع الرحلة ألي سبب، وخاصة من أجل التسوق 
 أوقات الفراغ.

اب إذن السماح بالتنقل ) خالل رحالت التنقل إلى مكان العمل أو مكان إنجاز العمل یجب اصطح3(
-الموقع والصادر عن الشرطة االتحادیة، أو وثیقة السماح الموقعة والصادرة عن والیة بادن

فورتمبیرغ، والتي تنص على السماح بدخول أراضي جمھوریة ألمانیا االتحادیة، بغیة ممارسة 
یارة خلف زجاج س العمل. وبالنسبة لحركة سیارات الشحن یجب وضع إذن السماح أو ھذه الوثیقة

 الشحن األمامي بصورة واضحة.

  



 4المادة 
 إقفال المرافق

 
 :2020نیسان/أبریل  19حتى تاریخ  ) یتوقف عمل المرافق التالیة1(
 
المرافق الثقافیة من مختلف األنواع، وبشكل خاص المتاحف والمسارح ودور العرض  .1

 مسارح المفتوحة في الھواء الطلقوال
 المرافق التعلیمیة بجمیع أنواعھا، وخاصة األكادیمیات ومؤسسات التأھیل والمدارس الشعبیة .2

 العلیا ومدارس الموسیقى والمدارس الفنیة
 دور السینما .3
 المسابح المفتوحة والمغلقة والمسابح الصحیة والحراریة، ودور الساونا .4
 ات اللیاقة البدنیة ومدارس الرقصتودیوھكافة المرافق الریاضیة العامة والخاصة، وخاصة س .5

 وما شابھ
 دور الشباب والفتیان .6
 المكتبات العامة .7
 دور اللھو والتسلیة وخاصة صاالت اللعب وبنوك اللعب وصاالت المراھنة .8
 دور الدعارة وصاالت اللھو وما یشبھھا .9

 لبارات وبارات النرجیلةمثلجات واالمطاعم والمرافق المشابھة مثل المقاھي ومحالت ال .10
 والنوادي وصاالت الدیسكو والحانات

 المعارض ودور العرض وحدائق التسلیة وأوقات الفراغ وكافة عروض وأنشطة أوقات .11
 الفراغ (أیضا تلك التي تقام في الھواء الطلق)، وأسواق األلعاب وما شابھھا من المرافق

 وخاصة مناطق البیع بالتنزیالت 3مذكورة في المادة كافة منافذ البیع وتجارة التجزئة غیر ال .12
 كافة المالعب العامة ومالعب كرة القدم .13
 ستودیوھات الوشم والمساج والتدلیك والزینة وتقلیم األظافر ورعایة صالونات الحالقة و .14

 القدمین والشمس
 منشآت اإلقامة والمعسكرات وأماكن عربات النوم. یسمح باإلقامة في دور اإلقامة بموجب  .15

 في حاالت خاصة ألغراض محددة فقطموافقة استثنائیة ألغراض العمل والخدمة، أو 
 حركة باصات السفر في قطاع النقل السیاحي .16

 
ى من قانون مكافحة العدو 32ة المادمن  2الفقرة وزارة الشؤون االجتماعیة مخولة بموجب ) 2(
)IfSG(  بحظر تشغیل المرافق األخرى أو جعل عملھا ونشاطھا رھنا ومن خالل أمٍر قضائّي

 لالمتثال بشروط محددة. 
 
 ما یلي:  1) یستثنى من المنع حسب المادة 3(
 



باستثناء البیع  ،تجارة التجزئة للمواد الغذائیة والمشروبات بما في ذلك المخابز والجزارین .1
 المحصور في النبیذ والمشروبات الروحیة

 ، ومحالت البیع المباشر من المنتجاألسواق األسبوعیة .2
 خدمات نقل وتوصیل المشروبات الكحولیة بما في ذلك ما یتم منھا عبر التجارة اإللكترونیة .3
 البیع الخارجي في المطاعم بدون الجلوس في المطعم .4
 امة والحكومیة، مع العلم أن ھذاخصصة للعاملین في الشركات أو في المرافق العالمطاعم لم .أ4

 5، بند 4، فقرة 1في المادة  متضمنٌ 
 أماكن توزیع الطعام للمحتاجین (تافل). 5
الصیدلیات، محالت بیع لوازم النظافة والمعدات الصحیة والطبیة والنظارات وعیادات الرعایة  .6

 الطبیة لألقدام
 تجار التجزئة للغازات، وخاصةً الغازات الطبیة، .أ6
 محطات الوقود .7
 البنوك وبنوك التوفیر "شباركاسة" ومراكز خدمات شركات االتصاالت .8
 صالونات الغسیل وتنظیف المالبس .9
المنشآت الُشرطیة الضروریة ألغراض التدریب والتأھیل المھنّي وكذلك للحفاظ على أداء  .أ9

 الخدمات،
 مراكز بیع المجالت والصحف .10
 والمنتجات الزراعیة مراكز بیع المستلزمات الزراعیة واألعالف .11
 مراكز بیع مواد البناء ومستلزمات الحدائق والحیوانات .12
 مراكز البیع بالجملة .13

 
، 1في حال تعددت أصناف البیع، یمكن بیع المواد واألصناف التي تخضع للحظر حسب المادة 

أن یكون الغالب ھو بیع المواد المسموحة. یسمح لھذه المراكز ببیع كافة أنواع السلع التي شریطة 
تبیعھا عادة. أما إذا كانت المواد المحظورة ھي الغالبة في عملیة البیع، فإن السلع المسموحة ھي 

العطالت وحدھا التي یتم بیعھا، في حال كانت عملیة الفصل ممكنة. الفتح والبیع في أیام األحد و
، في حال كان الفتح في أیام األحد والعطالت 18حتى الساعة  12الرسمیة متاحا فقط من الساعة 

الرسمیة في المرافق المعنیة ال یخضع ألیة قواعد أو قوانین أخرى. فتح مراكز التسوق ودور البیع 
اد مفوضة بفرض . وزارة االقتص1الكبیرة "الموالت" یخضع فقط لالستثناءات الواردة في المادة 

 لتعلیمات والشروط المتعلقة بذلك.ا
 
باإلبقاء على دوامھا التشغیلّي بالمخالفة للفقرات أ) یُسمح لمكاتب البرید وخدمات توصیل الطرود 3(

. إذا كان مكتب البرید أو خدمة توصیل الطرود، یُشغَّالن باالشتراك مع مؤسسة 3إلى  1من 
ذه األخیرة بالعمل، باستثناء الخدمات الجانبیة الضروریة ، ال یُسمح لھ1محظورة وفق الفقرة 

كانت العائدات التجاریة المتحققة من تشغیل مكتب البرید أو إلرسال الخطابات وشحن الطرود، إذا 
خدمة شحن الطرود بما یشمل الخدمات الجانبیة تلعب دوًرا ثانویًا بالمقارنة مع تلك العائدات 



اقة منتجات المؤسسة المحظورة؛ وال یُسمح بأي حاٍل من األحوال التجاریة المتحققة من بیع ب
من  14و 9بتشغیل مؤسسات إضافیة بجانب مكاتب البرید وخدمات شحن الطرود وفقًا للرقمین 

 .1الفقرة 
 
العمل یمكنھم االستمرار في العمل وتقدیم خدماتھم  ملون في الخدمات والحرفیون وورش) العا4(

 .1مشمولین بالفقرة لما أنھم غیر طا
 
، یتعیَّن على 4إلى  3طالما كان ھناك نشاط أو كان تشغیُل مؤسسٍة ما مسموًحا بھ وفق الفقرات ) 5(

الشركات والمؤسسات، التي یتردد علیھا عمالء في حجراٍت مغلقة، أن تعمل على التحكُّم في 
ب العمل بشكٍل خاص على الدخول وتجنُّب طوابیر االنتظار في إطار المعطیات المكانیة. ویج

اإلبقاء على مسافة مترین قدر اإلمكان، وبحٍد أدنى متر ونصف، بین األشخاص، طالما لیست ھناك 
األنشطة، التي ال یكوُن تجھیزات فصل مناسبة. وتُستثنى من أحكام مسافة الفصل الدُنیا مثُل ھذه 

رتبطة بتقدیم الوسائل العالجیة تجنُّب التقارب الجسدّي الوثیق ممكنًا فیھا، وبخاصة تلك الم
والمساعدة ووسائل الرعایة، وتقدیم أنشطة الطب العام وطب األسنان والطب النفسّي العالجّي 
وأنشطة الرعایة وغیرھا من قطاع الرعایة الصحیة والعالجیة من منظور الكتابین الخامس 

مساعدة من منظور الكتاب والحادي عشر من قانون الشؤون االجتماعیة وكذلك تنفیذ الخدمات ال
 التاسع من قانون الشؤون االجتماعیة بما یشمل توفیر التبرعات بالدم.

 
 5المادة 

 (تم اإللغاء)
 
 

 6المادة 
 إجراءات لحمایة األشخاص المعرضین للمخاطر بشكل أكبر 

 
من قانون  23المادة  من 3من الفقرة  1من الجملة  5حتى  3و 1األرقام  ) المرافق الواردة في1(

إضافة إلى مرافق اإلقامة الجزئیة لألشخاص المحتاجین إلى رعایة أو  )IfSG(مكافحة العدوى 
مساعدة خاصة أو المصابین باإلعاقة، بما في ذلك الرعایة لفترة قصیرة، ال یمكن من حیث المبدأ 

 :فیما یخص الدخول إلىزیارتھا أو دخولھا. 
 
 العقلیة باستثناء المشافي التخصصیة لطب الشیخوخة النفسيالتخصصیة لألمراض المستشفیات  .1
 التخصصیة للطب النفسي الجسديالمستشفیات  .2
 التخصصیة للعالج النفسي لألطفال والیافعینالمستشفیات  .3
 

 ، تقرر إدارة المنشأة العالجیة المعنیة.بما في ذلك العیادات الیومیة والخارجیة لكل منھا



 
قین، اعأو المُ  ،لداخلي "السریري" لألشخاص المحتاجین إلى رعایة أو مساعدة) مرافق العالج ا2(

باإلضافة إلى المساكن المشتركة التي تقوم محطات ومؤسسات الرعایة على خدمتھا، حسبما یتوافق 
ال یمكن دخولھا بغرض الزیارة. یمكن لھذه المؤسسات مع قانون السكن والمشاركة والرعایة، 

 ایة والتعقیم والنظافة المناسبة.بالزیارة، شریطة توفیر كافة إجراءات الوقوالمرافق السماح 
 
ألسباب أخرى،  2و 1 ادتینة إلى المرافق المذكورة في المدخول األشخاص غیر ذوي العالق) 3(

فقط في حاالت استثنائیة، وبموجب موافقة من إدارة   بھمسموحٌ  أو أسریة، وخاصة ألسباب مھنیة
اءات النظافة والتعقیم وفي حال السماح بالدخول یجب اتخاذ كافة إجرسسة. المرفق أو المؤ

 المطلوبة.
 
 تینبدخول المرافق المذكورة في الفقرا ال یسمح لھم إطالقً  7المذكورون في المادة ) األشخاص 4(
دخول أحد ھذه المرافق ألغراض تتعلق بالعالج أو في . وفي حال رغبة ھؤالء األشخاص 2و 1

. للرعایة، البد قبل ذلك من الحصول على موافقة مسبقة من المرفق أو المؤسسة بالدخول
فقط في الحاالت الطارئة. وحتى في ھذه الحاالت الطارئة البد   بھامسموحٌ  2االستثناءات من الفقرة 

 ا.من التأكید على االلتزام بإجراءات الحمایة والتعقیم والوقایة طالما كان ذلك متاحً 
 
االستمرار في تقدیم الخدمات الطبیة في مجال الرعایة یمكن للعاملین في ھذه  ) من أجل5(

االستمرار في تقدیم خدماتھم المھنیة والطبیة  4المرافق، الذین یتم منعھم من الدخول بموجب المادة 
في ھذه المرافق والمؤسسات شریطة مراعاة تعلیمات الوقایة والتعقیم. قرار االستمرار بالعمل 

 المؤسسة. م الخدمات وإجراءات الوقایة والتعقیم تقررھا إدارة المرفق أووتقدی
 
من خالل المرفق أو المؤسسة ألشخاص  4و 2و 1السماح باالستثناءات من المواد ) یمكن 6(

مقربین في حاالت فردیة، مثل المرافقة خالل معاناة سكرات الموت، أو مرافقة طفل مریض، وذلك 
 والتعقیم المعروفة.شروط الحمایة ضمن 

 
تُقدَّم  تخدمات المساعدة والدعم في المراحل السابقة والمصاحبة لفترات الرعایة إذا كان تتوقف) 7(

إطار مجموعات الرعایة، وذلك بسبب ارتفاع مخاطر انتشار العدوى، وبشكل خاص  في
والخدمات  ا لألضرار والعدوى. وتشمل العروضللمجموعات المعنیة الضعیفة واألكثر تعرضً 

 من: بشكل خاص كالً  1نیة في البند المع
 
من من الكتاب الحادي عشر  45المادة  من 1من الفقرة  1الرقم  العروض والخدمات حسب .1

من قواعد تقدیم الخدمات  6المادة من  1فقرة ال) بالتنسیق مع SGB XI( ةاالجتماعیالشؤون قانون 
 )، مثل:(UstA-VOوالمعونة 

  



ن بالخرف وشكل رئیسي، مثل المصابالرعایة (ألشخاص یعانون إعاقة ذھنیة ب) مجموعات أ
 ن إلى رعایة)والمحتاج

 
 والمحتاجین إلى ذوي االحتیاجات الخاصةالحیاة الیومیة، مثل مصاحبة ب) خدمات المساعدة في 

 الرعایة للخروج في أوقات الفراغ
 

من  45cالمادة من  1من الفقرة  1من الجملة  2الرقم المبادرات التطوعیة حسب  .2
قواعد تقدیم الخدمات من  7بالتنسیق مع المادة  الشؤون االجتماعیةقانون الكتاب الحادي عشر 

 ، طالما أنھا موضوعة على أساس نشاط لمجموعة، ووالمعونة
 
الشؤون قانون الكتاب الحادي عشر من  45dعروض وخدمات المساعدة الذاتیة حسب المادة  .3

 قواعد تقدیم الخدمات والمعونةمن  8بالتنسیق مع المادة االجتماعیة 
 
ل )IfSG(من قانون مكافحة العدوى  32المادة من  2فقرة ال) حسب 8( الشؤون  وزارةُ  تخوَّ

األكثر بھدف حمایة سالمة األشخاص  د أخرى من خالل مراسیم وتعلیماتاالجتماعیة بفرض قواع
وكذلك بتعدیل القواعد الواردة في ھذه  2-كوف-سارس للمخاطر والعدوى بفیروس عرضةً 

 التعلیمات.
 
ذلك من خالل المرفق أو المؤسسة التي  یتم، 4إلى  1) فیما یتعلق بمنع الدخول حسب المواد 9(

 .على الباب مثالً  ضح، بتعلیق لوحةٍ وفي مكان وا جليّ  تعلن حظر الدخول بشكلٍ 
 

 7المادة 
 أوامر التقیید

 
، وفي 2من المادة  1وفي الفقرة  1من المادة  1الفقرة بالنسبة للمرافق والمؤسسات المذكورة في 

األشخاص الذین تواجدوا  عام دخول منع بشكلٍ كامل، یُ  حال عدم توقف النشاط واألعمال بشكلٍ 
المناطق المعرضة اطق الموبوءة في خارج البالد أو في المناألیام األربعة عشر األخیرة خالل 

كوخ أو كان لھم تواصل مع أشخاص مصابین أو كانوا -للخطر حسب تصنیف معھد روبرت
 ي أو من ارتفاع في درجة الحرارة.یعانون من عالمات إصابة الجھاز التنفس

 
 8المادة 

 إجراءات أخرى حسب قانون الحمایة من العدوى
 

لحكومیة المعنیة في إصدار تعلیمات إضافیة واتخاذ إجراءات أخرى لضمان حق الدوائر ایظل 
كامل، وال یتأثر بھذه التعلیمات. وتعتبر وزارة الشؤون االجتماعیة  ا بشكلٍ الوقایة من العدوى ساریً 



أعلى سلطة مسؤولة عن إصدار واعتماد التدابیر والتعلیمات، حسب قانون الحمایة من العدوى. كما 
من  1المادة من  6فقرة التتولى وزارة الشؤون االجتماعیة مھمة الرقابة على اإلجراءات حسب 

طة وى، من خالل قوة الشرتعلیمات وزارة الشؤون االجتماعیة الناظمة لقوانین الحمایة من العد
 المحلیة.

 
 9المادة 

 المخالفات اإلداریة
من قانون مكافحة  73من المادة  أ1من الفقرة  24یُعدُ مخالفًا للنظام اإلدارّي من منظور الرقم 

د أو تھاون  العدوى، كُل من تعمَّ
 ،3من المادة  1بالمكوث في المجال العام بالمخالفة للفقرة  .1
ع مشابھ  .2 من  2لما یزید عن خمسة أشخاص بالمخالفة للفقرة بالمشاركة في فعَّالیة أو تجمُّ

 ،3المادة 
 ،3من المادة  6م بواجبات الحمایة من العدوى بالمخالفة للفقرة التزبعدم اال .3
 أ،3من المادة  2و 1بتنظیم رحالت أو سفریات بالمخالفة للفقرتین  .4
 أ،3مادة من ال 3بعدم اصطحاب إذن السماح بالتنقُّل أو التصریح بالمخالفة للفقرة  .5
 ،4من المادة  1بتشغیل منشأة بالمخالفة للفقرة  .6
باالرتباط مع أمر قضائّي من وزارة  4من المادة  2بتشغیل منشأة محظورة بموجب الفقرة  .7

 الشؤون االجتماعیة أو بعدم االلتزام بأمٍر خاٍص بتشغیل المنشأة،
 ،4من المادة  3الفقرة  من 3أو  2ببیع أجزاٍء من باقاٍت من المنتجات بالمخالفة للجملة  .8
 ،4أ من المادة 3من الفقرة  2بتشغیل منشأة بالمخالفة للجملة  .9

بعدم االلتزام باإلبقاء على مسافة متٍر ونصف على األقل بین األشخاص بالمخالفة للفقرة  .10
 ،4من المادة  5

 ،6من المادة  4و 2و 1بالدخول إلى واحدةٍ من المنشآت المذكورة في الفقرات  .11
من المادة  7خدمات الرعایة والدعم في سیاق الرعایة ومجاالتھا بالمخالفة للفقرة بتقدیم  .12

6، 
 .7بالدخول إلى إحدى المنشآت المذكورة بالمخالفة للمادة  .13

 
 10 المادة

 دخول حیز التنفیذ
 

ا من الیوم التالي إلعالنھا. في ذات الوقت ینتھي العمل بالتعلیمات تسري ھذه التعلیمات اعتبارً 
 .2020 آذار/مارس 16ا من كورونا اعتبارً فیروس المتعلقة ب

  



  11المادة 
 انتھاء الصالحیة

 
، وطالما لم یُحدَّد خالُف ذلك في 2020 حزیران/یونیو 15ینتھي العمل بھذه التعلیمات بتاریخ ) 1(

 تسري اإلجراءات حتى انتھاء صالحیة الالئحة.، ه الالئحة القانونیةھذ
 
من قانون مكافحة العدوى  32المادة من  2الفقرة ) تُخّول وزارة الشؤون االجتماعیة، وحسب 2(
)IfSG( یخ انتھاء العمل بھذه التعلیمات.بتعدیل تار 
 

 2020آذار /مارس 17شتوتغارت في 
 

 فورتمبیرغ-حكومة والیة بادن
 

 كریتشمان
 

 زیتسمان     شتروبل
 

 باور     د. آیزنمان
 

 كراوت-د. ھوفمایستر    أونترشتیلر
 

 ھاوك     لوكا
 

 ھیرمان     فولف
 

 إیرلر


