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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 
 

 2021مایو/أیار  13بتاریخ 
 

 )2021یونیو/حزیران  7(في الصیغة الساریة بدًءا من 
 

 20) الصادر في IfSGالعدوى (مكافحة من قانون  31إلى  28بالمواد من ُمقترنةً  32عمالً بالمادة 
)، والذي تم الرسمیة الجریدة االتحادیةمن الجزء األول من  1045صفحة ال( 2000 تموز/یولیو

من  856و 850صفحة ال( 2021مایو/أیار  7یوم من قانون  6تعدیلھ آلخر مرة بموجب المادة 
 ما یلي:ب ریُؤمَ )، الرسمیة الجریدة االتحادیةمن الجزء األول 

 
 

 أحكاٌم عامة – 1الجزء 
 

 والمتطلبات العامة : األھداف1الفصل 

 

 1المادة 

 األھداف

(فیروس كورونا)  2-كوف-) تھدف ھذه الالئحة إلى مكافحة الوباء الناجم عن فیروس سارس1(
ألجل حمایة صحة المواطنین. ویلزم من أجل ھذا الغرض أن تُقلَّل مخاطر اإلصابة بالعدوى 

ھة صوب الھدف، وأن تُقتفَى مسارات اإلصابة بالعدوى، ویُضمن حفُظ  قدرات بصورةٍ فعَّالة وموجَّ
 ایة الطبیة.الرع

 
وتُقلل بقدٍر ھائل من عدد ) تنُص ھذه الالئحة على أوامر ومحاذیر تُقیِّد حریات األفراد 2(

بغیة متابعة ھذه األھداف. ویقع عبُء تطبیق ھذه األحكام من االحتكاكات الجسدیة بین المواطنین 
ف  السیادّي للمؤسسات جھة على المسؤولیة الخاصة للمواطنین ومن جھٍة أخرى على التصرُّ

 المختصة.
 

 2المادة 

 قواعد التباعد العامة

طالما لم تتوفَّر تجھیزات حمایة جسدیة مناسبة من العدوى، یُنصح بااللتزام بمسافة دُنیا فاصلة ) 1(
 متر. 1,5عن األشخاص اآلخرین قدرھا 

                                            
أُعلنت بشكٍل طارئ ( 2021یونیو/حزیران  3یوم تغییر الئحة فیروس كورونا الصادرة ل الئحة الحكومة المحلیّةب بدء العمل ُموّحدة غیر رسمیة بعد صیاغةٌ  1

 ).verordnung-wuerttemberg.de/corona-http://www.badenوالمتوفر في الرابط  من قانون اإلعالن 4 بموجب المادة

http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung


 
المجال العام، طالما لم متر في  1,5یجب االلتزام بمسافة تباعد عن األشخاص اآلخرین قدرھا ) 2(

وھي المسافة التي یُعد النزوُل ، معقوالً  ایكن االلتزام بمسافة التباعد الدنیا في الحالة الفردیة أمرً 
أو تتوفَّر فیھا  ، وبخاصة للوفاء بأنشطٍة عملیة أو خدمیة أو تجاریة،عنھا ضروریًا ألسباٍب خاصة

عاتبالمثل ٍت وقائیة ُمعیّنة. وتُستثنى حمایةٌ كافیةٌ من اإلصابة بالعدوى بفضل إجراءا  التجمُّ
 .10من المادة  1 ةحسب الفقرالمسموح بھا 

 
 .24من المادة  1الفقرة  من 1الرقم  المذكورة في المنشآتال تنطبق قاعدة التباعد على ) 3(
 

 3المادة 

 وواقي التنفساألقنعة الطبیة 

طالما كان ضروریًا بموجب تشریعات ھذا المرسوم أو استنادًا إلى ھذا المرسوم ارتداء قناع ) 1(
؛ وطالما أو معیاٍر مشابھ DIN EN 14683:2019-10یفي بمتطلبات المعیار طبي، وجب أن 

 DIN EN(حسب المعیار ، FFP2متطلبات المعیار وجب أن یحقق واٍق للتنفس،  لزم ارتداء
 .معیاٍر مماثلأو أي  KF99أو  KF94أو  N95أو  KN95 معیار القیاسيال ، أو)149:2001

 
 یجب ارتداء قناع طبي أو واٍق للتنفس) 2(
 

قطارات السكك الحدیدیة، والترام، وبخاصة في  ة،عند استخدام وسائل نقل األفراد العام .1
 القطاراتووالحافالت، والتاكسي، وطائرات الركاب، والقوارب، وسفن نقل الركاب، 

الُمعلَّقة، وعلى أرصفة القطارات والحافالت، وفي منطقة انتظار مراسي سفن نقل الركاب، 
 وفي مباني محطات القطارات والطائرات،

 2 تانالمركبات المتنقلة، طالما تواجد داخلھا أشخاٌص من أكثر من منزل؛ وتسري الجمل في .2
 بما ھو مناسب، 10من المادة  1من الفقرة  3و

 ،11من المادة  3و 2الفعَّالیات من منظور الفقرتین في  .3
من  7من منظور الرقم  المعنیة بتقدیم خدمات مالصقة للجسد منشآتالمؤسسات والفي  .4

 ،17من المادة  1الفقرة 
في عیادات األطباء وعیادات طب األسنان وعیادات المھن العالجیة األخرى ذات الصلة  .5

 الطبیعّي وكذلك في منشآت الخدمات الصحیة العامة،أخصائیي العالج بالطب البشرّي و
ق منطقة االنتظار والدخول في في  .6 وكذلك في  ومتاجر البیع بالجملة والتجزئةمراكز التسوُّ

وكذلك )، GewOمن الئحة األنشطة التجاریة ( 68إلى  66األسواق من منظور المواد من 
 المنشآت،في أماكن صف السیارات الُمخصَّصة مكانیًا لھذه 

، وفي المتنزھات الترفیھیة، 17من المادة  1من الفقرة  2في المنشآت من منظور الرقم  .7
 ،17من المادة  1من الفقرة  18وكذلك في المنشآت الترفیھیة األخرى من منظور الرقم 

وفي أماكن التسلیة من  17من المادة  1من الفقرة  10في منشآت اإلطعام من منظور الرقم  .8
عند خدمة الرواد، أو عند إحضار األطعمة  17من المادة  1من الفقرة  13قم منظور الر

 والمشروبات، أو كضیف حتى الحصول على مقعد،



 17من المادة  1من الفقرة  11في مؤسسات الضیافة والمنشآت األخرى من منظور الرقم  .9
إلى الدخول عند خدمة الرواد، أو عند إحضار األطعمة والمشروبات، أو كضیف حتى 

 المسكن الُمخصَّص،
حسب  17من المادة  1من الفقرة  17في الحمامات وبحیرات االستحمام من منظور الرقم  .10

(الصفحة  2021مایو/أیار  21ما یملیھ مرسوم كورونا للحمامات ومرافق الساونا بتاریخ 
 من الجریدة الرسمیة)، 343

ارب والطائرات وفي قیادة السیارات والقوتعلیم العملیة لو النظریة في الحصص .11
وكذلك في العروض األخرى لمدارس تعلیم القیادة، والتي  العملیة،و النظریة االختبارات

 تنبثق مباشرةً من الئحة تراخیص القیادة أو قانون المرور،
قانون من  3من المادة  2من الفقرة  4من الرقم  cداخل مناطق المشاة من منظور الحرف  .12

 ؛الطرق
 ،وفي مواقع العمل ومنشآت األعمالفي مقار العمل  .13
 في حاالت عروض التأھیل المھنّي في مجال االقتصاد التجارّي، .14
 ،14من المادة  2و 1في الفعَّالیات من منظور الفقرتین  .15
وكذلك في عروض الرعایة  التابعة لإلشراف الحكومّي العام أو الخاص في المدارس .16

بعد الظھیرة المرن، وكذلك في الحضانات  للمدرسة االبتدائیة الموثوقة، وعرض رعایة ما
 ؛ وال تُمس من جراء ذلك تشریعات الئحة كورونا للمدارس من منظورالتابعة للمدرسة

 ،24من المادة  1الفقرة من  1الرقم 
في منشآت الرعایة النھاریة لألطفال، والرعایة النھاریة لألطفال المستوجبة لتصریح  .17

ى من  43من المادة  1حسب الفقرة  الكتاب الثامن من قانون الشؤون االجتماعیة، الُمسمَّ
مساعدة األطفال والشباب، وصفوف الدعم في المدرسة االبتدائیة، وكذلك ریاض األطفال 

 المدرسیة،
 في عروض الدروس الخصوصیة، .18
في اللجان االنتخابیة في فعَّالیات االنتخابات وعملیات االقتراع والتصویت في إطار  .19

 ،12المادة 
رقام سالفة الذكر، والُمخصَّصة للعامة ي حجراٍت أخرى مغلقة من غیر المذكورة في األف .20

 أو لعبور الجمھور.
 
 قناع طبي أو واٍق للتنفُّس) ال یسري واجُب ارتداء 3(
 

 على األطفال حتى ما قبل إتمام سنة الحیاة السادسة، .1
لیس قناع طبي أو واٍق للتنفُّس ارتداء  یستطیعون التأكید على أنعلى األشخاص، الذین  .2

قھریة، حیُث یجري التأكید على وجود أسباب صحیة أو مقبوالً بالنسبة إلیھم ألسباٍب ممكنًا 
 ،في العادة من خالل شھادة طبیة

في مقار العمل ومنشآت العمل في محل التواجد أو عند إنجاز النشاط المھنّي، طالما یمكن  .3
متر مع األشخاص اآلخرین؛ وھذا ال ینطبق، إذا  1,5ة قدرھا اإلبقاء بأمان على مسافٍة فاصل

 ،2من الفقرة  14أو في حاالت الرقم  عمل عام في الوقت نفسھكان ھناك 
، 2من الفقرة  20و 14و 13و 5و 4والنطاقات من منظور األرقام في العیادات والمنشآت  .4

 ذلك،أو أّي نشاٍط آخر طالما تطلبت المعالجة أو الخدمة أو العالج 
 عند تناول مواد غذائیة، .5
 ،اآلخرین لألشخاص األقل على ومكافئة مغایرة حمایة توفُّر عند .6



في  2من الفقرة  20و 12 ینالمناطق من منظور الرقم فيلدى مزاولة النشاط الریاضّي  .7
 ،وفي الكلیات 2من الفقرة  16ومالعب ریاضیة للمنشآت من منظور الرقم  مرافق

 5 لدى الفعَّالیات من منظور الفقرة 2من الفقرة  20و 13الرقمین في المنشآت من منظور  .8
من قانون تنظیم المحاكم  176طالما ال یتعلق األمر بزوار؛ وتبقى المادة  ،11من المادة 

 دون مساس،
عند  2من الفقرة  12و 7و 3األرقام  ورفي المنشآت والمجاالت من منظفي الفعَّالیات و .9

متر  1,5، طالما كان ممكنًا الحفاظ على مسافة تباعد فاصلة قدرھا المكوث في الھواء الطلق
 خرین،اآلشخاص األمع 

الحضانات، طالما ال تقتصُر الرعایةُ فیھا على أطفاٍل ُملزمین بالدراسة، وفي منشآت في  .10
الذین یرتادون ھذه الرعایة النھاریة لألطفال، وكذلك ریاض األطفال المدرسیة لألطفال، 

 ، عندما یتواصلون حصًرا مع األطفال،لطاقم التربوّي والكوادر اإلضافیةل وكذلك، منشآتال
أثناء اإلنشاد الموسیقي أو التمثیلي في نطاق كلیات الموسیقى، والكلیات التربویة،  .11

؛ ویسري ھذا أیًضا في مجال المنشآت والفعَّالیات واألكادیمیات حسب قانون األكادیمیات
 الثقافیة،

 تدریب الموسیقي في إطار الدوام الدراسّي.أثناء دوام ال .12
 

 : مطالب خاصة2 الفصل
 

 4المادة 

 مطالب النظافة الشخصیة
 

طالما كانت ھناك مطالب للنظافة الشخصیة یجُب االلتزاُم بھا بسبب أحكام ھذه الالئحة أو ) 1(
المسؤولین الوفاء ، یلزم على 3و 2استنادًا إلیھا وتتجاوز الواجبات العامة المنبثقة عن المادتین 

 بالواجبات التالیة على أقل تقدیر:
 

تقلیص عدد األفراد على أساس السعة المكانیة وتنظیم تدفقات األشخاص وطوابیر االنتظار،  .1
 ،2بحیُث یتسنى تطبیق قاعدة التباعد وفق المادة 

انة التھویة المنتظمة والكافیة للغرف الداخلیة، التي تخدم إقامة األفراد، وكذلك الصی .2
 المنتظمة لُمكیّفات الھواء،

ض للمس المتواتر من األفراد، .3  التنظیف المنتظم لألسطح واألغراض، التي تتعرَّ
، التي تُوضع في الفم وفق االستعمال المطابق للتعلیمات، بعد تنظیف أو تعقیم األغراض .4

 استخدامھا من أحد األفراد،
 الصحیة، المرافقالتنظیف المنتظم لمناطق األقدام العاریة و .5
توفیر مواد غسل الیدین بكمیٍة كافیة وكذلك المناشف الیدویة ذات االستعمال الواحد، أو غیر  .6

 أو مواد تعقیم الیدین، ذلك من تجھیزات تجفیف الیدین الصحیة المكافئة،
 استبدال المنسوجات المصروفة بعد استخدامھا من أحد األشخاص، .7
وواجب ارتداء تقدیم معلومات دقیقة التوقیت ومفھومة حول محاذیر الدخول والمشاركة،  .8

وقواعد التباعد وأحكام النظافة الشخصیة، وإمكانیة تنظیف ، قناع طبي أو واٍق للتنفس
التنظیف الدقیق واجب الیدین، وتوفیر إمكانیة قائمة للدفع غیر النقدّي، وكذلك اإلشارة إلى 

 رافق الصحیة.للیدین في الم



 
عندما وطالما لم یكن االلتزام بمطالب النظافة الشخصیة  1یسقط اإللزام الوارد في الفقرة ) 2(

ضروریًا أو معقوالً وفقًا للظروف الفعلیة للحالة الفردیة، وبخاصة الظروف المكانیة أو نوع 
 العرض الخدمّي.

 
 5 المادة

 والمتعافونواألشخاص الُملقَّحون  السریعة التحالیل
 

سلبي  19طالما كان ضروریًا بموجب أحكام ھذا المرسوم أو استنادًا إلیھ إجراُء تحلیل كوفید ) 1(
ب من 28من المادة  9من الفقرة  1تحلیل من منظور الجملة سریع ُمحدَّث حسب الیوم، یلزم إجراء 

وتقدیم شھادة إثبات الخضوع  للكشف عن وجود فیروس كورونا )IfSGقانون الوقایة من العدوى (
من مرسوم تنظیم التسھیالت واالستثناءات من اإلجراءات  2من المادة  7للفحص من منظور الرقم 

(مرسوم استثناءات اإلجراءات الوقائیة لفیروس  19-الوقائیة للحیلولة دون انتشار فیروس كوفید
الجریدة االتحادیة من  ميالجزء الرس –مایو/أیار  8بتاریخ  – SchAusnahmV – 19-كوفید

من  6وال ینطبق ذلك في حاالت الحرف أ من الرقم  )؛1اإلصدار  2021.05.08بتاریخ  الرسمیة
فحص للتحالیل من كذلك إثباتات ال 1من مرسوم االستثناءات. وتستوفي متطلبات الجملة  2المادة 

أو  PoC-PCRأو طریقة  PCRخالل التشخیص المعملّي بواسطة إثبات الحمض النووّي (طریقة 
طرق أخرى من تقنیات التضخیم بواسطة الحمض النووّي)، طالما لم یزد موعد صدور النتائج عن 

یمكن في حاالت و من مرسوم االستثناءات. 2من المادة  7ساعة وتحققت متطلبات الرقم  24
حلیل واعتماده إلى من مرسوم االستثناءات نقل اإلشراف على الت 2من المادة  7الحرف أ من الرقم 
 جھة أخرى مناسبة.

 
) یعتبر األشخاُص الُمطعَّمون من منظور ھذا المرسوم أو استنادًا إلى األحكام الصادرة بناًء علیھ 2(

من مرسوم االستثناءات  2من المادة  1كُل األشخاص الخالین من األعراض من وجھة نظر الرقم 
)SchAusnahmV2من المادة  3ت تلّقي اللقاح من منظور الرقم )، والذین یستطیعون تقدیم إثبا 

 من المرسوم سالف الذكر.
 
إلى كل  یھأو األحكام الصادرة استنادًا إل ھذا المرسوممن منظور  المتعافینیُشار باألشخاص ) 3(

من مرسوم االستثناءات  2من المادة  1الخالین من األعراض من منظور الرقم  األشخاص
)SchAusnahmV مرسوم من  2من المادة  5)، والذین یمتلكون شھادة تعافي من منظور الرقم

 .)SchAusnahmV(االستثناءات 
 

 6المادة 

رات  الشخصیة النظافة تصوُّ
 

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

ر النظافة الشخصیة بشكٍل خاص كیفیة تطبیق أحكام النظافة الشخصیة  العدوى. وتُمثَّل في تصوُّ
 .4وفق المادة 



ر النظافة الشخصیة وتقدیم معلومات حول التطبیق 2( طلب  عند) یلزم على المسؤولین تقدیم تصوُّ
انون وتبقى الواجبات المتجاوزة لذلك بتعلیق مخططات النظافة الشخصیة وفق ق. الجھة المختصة

 .دون مساس (IfSG)الحمایة من العدوى 
 

 7 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، 

 قانون الوقایة من العدوى دون مساس.
 
األشخاص، الذین یرفضون جمع بیانات البیانات استبعاد أولئك 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  1طالما منح الموجودون بیانات االتصال وفق الجملة ) 3(

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

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

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

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

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

 
 8 المادة

 والمشاركة الدخول حظر
 

طبق بفعل أحكام ھذه الالئحة أو استنادًا إلیھا حظُر دخول إلى أماكن ُمحدَّدة أو حظُر ) طالما ین1(
 مشاركة في أنشطة ُمعیَّنة، ینسحب ذلك على األشخاص،

 
 ،یخضعون إللزام العزل فیما یتصل بفیروس كوروناالذین  .1



التنفس من قبیل ضیق نمطیة لإلصابة بعدوى فیروس كورونا،  الذین تظھر علیھم أعراضٌ  .2
 ،والتذوق حاستّي الشم أو السعال الظاھر حدیثًا أو الحمى أو فقدان

أو  8أو للرقم  3من المادة  2واٍق للتنفس بالمخالفة للفقرة ال قناعٍ طبّي وال الذین ال یرتدون  .3
 ،ب28من المادة  1من الفقرة  1من الجملة  4من الرقم  2من نصف الجملة  cأو الحرف  9

ال شھادة فحص وال شھادة تطعیم وال حتى إثبات على التعافي من منظور الذین ال یقدمون  .4
 1من الفقرة  7أو للرقم  11من المادة  2من الفقرة  2من الجملة  9بالمخالفة للرقم  5المادة 

من نصف  bأو للحرف  21من المادة  8أو للفقرة  19من المادة  2أو للفقرة  17من المادة 
من قانون مكافحة العدوى  ب28من المادة  1من الفقرة  1لجملة من ا 4من الرقم  3الجملة 

من  1من الجملة  5من مرسوم االستثناءات، أو للرقم  3من المادة  1باالرتباط مع الفقرة 
من  3من المادة  1باالرتباط مع الفقرة من قانون مكافحة العدوى  ب28من المادة  1الفقرة 

من قانون مكافحة  ب28من المادة  1من الفقرة  1جملة من ال 8مرسوم االستثناءات أو للرقم 
 .من مرسوم االستثناءات 3من المادة  1العدوى باالرتباط مع الفقرة 

 
، طالما كان االلتزاُم بھ في الحالة الفردیة غیر معقول أو كان 1) ال ینطبق الحظر وفق الفقرة 2(

ممكنًا تقلیُص خطر إصابة الغیر بالعدوى ألسباٍب خاصة أو كان الدخول أو المشاركة ضروریین 
 إلى أدنى مستوى بفضل اإلجراءات الوقائیة.

 
 9 المادة

 العمل الوقایة من حوادث
 

االلتزام بمطالب حمایة للعمل  ) طالما كان واجبًا بفعل أحكام ھذه الالئحة أو استنادًا إلیھا1(
یتعیَّن على رب العمل الوفاء بالواجبات ، 3و 2متجاوزة للواجبات العامة المنبثقة من المادتین 

 التالیة على األقل:
 

 تقلیص خطر إصابة الموظَّفین بالعدوى مع مراعاة الظروف السائدة في المحل العمل، .1
ھون بصورةٍ شاملة، مع اإلشارة بشكٍل خاص إلى التغیُّرات الطارئة  .2 یُعلَّم الموّظفون ویوجَّ

 جائحة كورونا،على مسارات العمل والمتطلبات بسبب 
ن النظافة الشخصیة للموظَّفین من خالل إمكانیة تعقیم الیدین أو غسلھما في محل العمل؛  .3 تؤمَّ

 وتُعقَّم األدوات المستخدمة بانتظام،
استنادًا إلى  19-للموظَّفین، الذین ال یكوُن عالُج اإلصابة بعدوى فیروس كوفیدال یُسمح  .4

إال بصورةٍ ُمقیَّدة بسبب ظروٍف شخصیة أو یمثُل لدیھم شھادةٍ طبیة ممكنًا أو ال یكوُن ذلك 
، باالنخراط في أنشطة ذات 19-خطٌر مرتفع في تدھور اإلصابة بعدوى فیروس كوفید

تواصل متزاید مع األشخاص وال تتُم االستعانةُ بھم في األنشطة التي ال یمكُن فیھا االلتزام 
 .عن أشخاٍص آخرین متر 1,5 البالغة الفاصلةالتباعد بقاعدة مسافة 

 
وتخزینھا واستخدامھا إال  1من الفقرة  4ال یُسمح لرب العمل بجمع المعلومات وفق الرقم ) 2(

لغرض التقریر بشأن التعیین العملّي للموّظفین، إذا أبلغھ ھؤالء الموظفین بأنھم ینتمون إلى 
لزم على رب العمل حذف المجموعة المذكورة أعاله؛ والموظفون لیسوا ملزمین بھذا اإلبالغ. وی

ھذه المعلومة، ما إن تنعدُم أھمیتُھا لھذا الغرض، ولكن بحٍد أقصى بعد أسبوعٍ من بطالن العمل 
 بھذه الالئحة.



 
عات والفعَّالیات االجتماعات: 3 الفصل  والتجمُّ

 10 المادة

عات و  والفعَّالیات الخاصة االجتماعاتالتجمُّ
 

عات وال یُسمح ب) 1(  االجتماعات والفعَّالیات الخاصة إالالتجمُّ
 

 مع أھل المنزل نفسھ أو .1
 وال ؛مع ما ال یزید في المجمل عن خمسة أشخاص آخر منزلٍ  أھل مع ما منزلٍ  ھلأل .2

ن منزٌل ما بالفعل من  ؛من العمر 14 إتمام السنة حتى المعنیة المنازل أطفالیُحسب  وإذا تكوَّ
، یُسمح لھذا المنزل بااللتقاء مع سنةً على األقل 14تبلُغ أعماُرھم خمسة أشخاص أو أكثر 

 شخٍص آخر ال یندرج ضمن ھذا المنزل.
 

وال یُحسب ضمن ذلك األشخاُص  یعتبر الزوجان، اللذان ال یعیشان سویًا، بمثابة منزل واحد.
ن بما یشمل أطفالھم المندرجین ضم 5من المادة  3و 2الُمطعَّمون أو المتعافون من منظور الفقرتین 

وال یُنظر إلیھم  1من الجملة  2منزلھم وحتى إتمام السنة الرابعة عشر من العمر في حاالت الرقم 
 باعتبارھم من المنزل.

 
التي تخدم تشغیل األعمال أو الخدمات أو األنشطة على االجتماعات،  1نطبق الفقرة ت) ال 2(

 أو الرعایة االجتماعیة.أو النظام واألمن العام التجاریة 

 

 11 المادة

 یات األخرىالفعَّال

 

م فعَّالیة، فعلیھ االلتزام بمطالب النظافة الشخصیة وفقًا للمادة 1( ر 4) من ینّظِ ، وتحریر تصوُّ
. وینطبق 7لبیانات حسب المادة معالجة ا، وتنفیذ 6للنظافة الشخصیة مسبقًا وفق ما تملیھ المادة 

عند  9. ویلزم الوفاء بمطالب الوقایة من حوادث العمل حسب المادة 8حظُر دخول وفق المادة 
 انعقاد الفعَّالیة.

 
 عقدُ فعَّالیات. وتُستثنى من ذلك: حظریُ  )2(

اجتماعات الھیئات الضروریة لألشخاص االعتباریین في القانون الخاص والعام،   .1
واجتماعات المؤسسات  والمنظمات والجمعیات ذات األھلیة القانونیة الكاملة والجزئیة،

 ،5وفعَّالیات شركاء التعریفة، طالما لم تندرج بالفعل تحت الفقرة 
إتمام عقود الزواج أمام مصلحة الشؤون الشخصیة في ظل مشاركة ما ال یزید عن عشرة  .2

وكذلك األشخاص الُمطعَّمون أو المتعافون من  أشخاص؛ وال یُحسب أطفاُل المتزوجین
 أثناء ذلك، 5من المادة  3و 2منظور الفقرتین 



التأھیل المھنّي حسب قانون التعلیم المھنّي أو الئحة الحرف الیدویة وكذلك االختبارات  .3
 ،مرسوم كورونا للمدارسوالتحضیرات لالختبارات، طالما لم یُنظَّم خالُف ذلك في 

 ،15من المادة  3وام الدراسّي من منظور الفقرة فعَّالیات الد .4
من الكتاب الثامن من قانون  16اإلعانات واإلجراءات حسب المادة الفعَّالیات في مجال  .5

والمساعدات المبكرة حسب ما یملیھ مرسوُم كورونا الخاص بتكوین الشؤون االجتماعیة 
والشباب، والتي تُنفَّذ في  مساعدة األطفالاألسر والمساعدات المبكرة، وكذلك في مجال 

 42eحتى  41و 35aحتى  27و 14و 13و 11إطار اإلعانات أو اإلجراءات حسب المواد 
 من الكتاب الثامن من قانون الشؤون االجتماعیة، 42aمن المادة  3aمع استثناء الفقرة 

الحفاظ على الفعَّالیات الضروریة بصورةٍ قھریة وغیر القابلة لإلرجاء، والتي تھدف إلى  .6
 سیر األعمال أو الخدمات أو النشاط التجارّي أو الرعایة االجتماعیة،

تنفیذ إجراءات سیاسات سوق العمل والتدریبات المھنیة االرتقائیة األخرى، وكذلك دورات  .7
 اللغة واالندماج؛

تنفیذ التأھیل العملّي والنظرّي في مدارس تعلیم قیادة السیارات والقوارب والطائرات  .8
ب من 2الختبارات العملیة والنظریة وكذلك تنفیذ حلقات البنیة التركیبیة حسب المادة وا

 أ من قانون المرور؛4قانون المرور وحلقات تحدید مدى لیاقة قیادة السیارات حسب المادة 
إذا كان ھناك مخطط اختبار للمتدربین؛ ویلزم من أجل تنفیذ دورات اإلسعافات األولیة،  .9

 من جانب المشاركین، 5شھادة تحلیل أو تطعیم أو تعافي من منظور المادة المشاركة تقدیم 
 حصص الدروس الخصوصیة للمجموعات حتى خمسة تالمیذ. .10

مشارك بحد أقصى.  100، یسمح بحضور 2وطالما لم یُنظَّم تقییدٌ مغایر لعدد المشاركین في الجملة 
 .المشاركین أعداد حساب عند الفعَّالیة في العاملین من وغیرھم الموّظفون یُستثنىو

 ) یُسمح دون تقییٍد لعدد المشاركین:3(

وجمع توقیعات الدعم الالزمة  13فعَّالیات الترشُّح والمعارك االنتخابیة من منظور المادة  .1
في االنتخابات البرلمانیة والبلدیة للمقترحات االنتخابیة لألحزاب وروابط الناخبین 

رغبات الشعبیة والمطالب الشعبیة ورغبات المواطنین وطلبات والُمرشَّحین األفراد وكذلك ال
عات السكان،  السكان وتجمُّ

اختبارات اللیاقة الدراسیة التخصصیة في إطار إجراءات الترخیص وكذلك االختبارات  .2
م أن یعلِّق المشاركة حضوریًا بشكٍل خاص على تقدیم ؛ الحكومیة األخرى ویمكن للُمنّظِ

 ،5أو تعافي من منظور المادة  شھادة تحلیل أو تطعیم
 الفعَّالیات الریاضیة للدرجات المتقدمة والمحترفین، طالما انعقدت دون متفرجین. .3

من المادة  1على الفعَّالیات، التي یُسمح بتنفیذھا بالفعل حسب الفقرة  2و 1ال تنطبق الفقرتان ) 4(
10. 

، أو األمن العام والنظامتحافظ على الفعَّالیات، التي من المفترض أن  2و 1تان ) ال تنطبق الفقر5(
الفعَّالیات وكذلك تخدم القضاء أو تھدف إلى رعایة كینونة األفراد أو تزویدھم بالمستلزمات، 

والجلسات للكیانات أجزاءھا، غیرھا من لجان النظام التشریعّي أو التنفیذي أو القضائي، وكذلك 
اإلدارة الذاتیة بما فیھا مواعید المباحثات والمداوالت الشفھیة في خضم إجراءات المنشآت ذات 

 .تحدید الخطط اإلطاریة
 



ف أو 6( ) 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.
 

 12 المادة
 وعملیات التصویت االنتخابات

 
على الحدث االنتخابّي، وتبیُّن نتیجة االنتخابات في انتخابات العُمد  6حتى  2تنطبق الفقرة ) 1(

انتخابات البلدیات. ویشمل واستفتاءات المواطنین والتحقُّق منھا، وكذلك االجتماعات األخرى للجنة 
المبنى االنتخابّي من منظور ھذه الالئحة، وبخالف الحجرات االنتخابیة وحجرات اجتماعات 

اللجان االنتخابیة ولجان اإلشراف على االنتخابات، كذلك كل الحجرات األخرى في المبنى، والتي 
ج والتحقُّق منھا وكذلك كل االجتماعات تُفتح أمام الجمھور العام أثناء فترة االنتخابات وتبیُّن النتائ

 األخرى للجنة انتخابات البلدیات.
 
من  8و 6و 3حتى  1یلزم على العمدة التأكُّد من تحقُّق متطلبات النظافة العامة حسب األرقام ) 2(

. ویلتزم أعضاء اللجنة االنتخابیة ولجان اإلشراف على االنتخابات والكوادر 4من المادة  1الفقرة 
قبل الدخول إلى ویجب أن یعقِّم كُل شخٍص یدیھ  .9الُمساعدة بمتطلبات السالمة المھنیة حسب المادة 

 حیز االنتخاب.
 
 ) ینطبق على األشخاص، الذین یمكثون في المبنى االنتخابّي ألداء المھام اإلعالمیة:3(
 

، ویحق 7من المادة  1من الفقرة  1لجملة یلزم علیھم إعداد بیانات االتصال بھم حسب ا .1
للجنة االنتخابیة جمُع ھذه البیانات، ویلزم على المسؤول عن العملیة االنتخابیة تسلیم 

عة إلى العمدة في ظرٍف مغلق؛ ویلتزم العمدة بمعالجة البیانات حسب الجملة  البیانات الُمجمَّ
 ؛7من المادة  1من الفقرة  1

بالمكوث في حجرات  3المادة من  3من الفقرة  2ویُسمح لھؤالء األشخاص في حالة الرقم  .2
 18وبدًءا من الساعة  18والساعة  13وبین الساعة  13والساعة  8االقتراع بین الساعة 

 15دقیقة لكٍل واحٍد منھم على أقصى تقدیر، وفي حجرات التصویت البریدّي لمدة  15ولمدة 
جنة االنتخابیة دقیقة بحد أقصى؛ وتُحفظ مسافة تباعد قدرھا مترین على األقل مع أعضاء الل

 والكوادر الُمساعدة.
 
 یُحظر الدخول إلى المبنى االنتخابّي على األشخاص، الذین) 4(
 

 ،یخضعون لواجب العزل في سیاق فیروس كورونا .1
ضیق التنفس، أو نمطیة لإلصابة بعدوى فیروس كورونا، من قبیل  تظھر علیھم أعراضٌ  .2

 .والتذوقالسعال الظاھر حدیثًا أو الحمى أو فقدان الشم 
، دون أن 3من المادة  2الفقرة من  19للرقم  بالمخالفةقناًعا طبیًا وال واقیًا للتنفس ال یرتدون  .3

 ،3من المادة  3یكون ھناك استثناٌء حسب الفقرة 
من  1لیسوا مستعدین كلیًا أو جزئیًا لإلدالء ببیانات االتصال الخاصة بھم بالمخالفة للرقم  .4

 .3الفقرة 
 



ة أشخاص من منازل مختلفة بالتنقُّل في سیارةٍ واحدة في حالة نقل أغراٍض انتخابیة ) یُسمح لعد5(
أ من 37إلى دائرةٍ انتخابیٍة أخرى أو إلى حجرة اجتماعات للجنة التصویت البریدي حسب المادة 

ویجب على األشخاص صوتًا.  50الئحة االنتخابات البلدیة، ألن الدائرة االنتخابیة تلقت أقل من 
من المادة  3من الفقرة  2. ویبقى الرقم 3من المادة  1من منظور الفقرة  لجھاز التنفسيداء واٍق لارت
 دون مساس. 3
 
ل استنادًا إلى قانون الوقایة من العدوى من أجل المشاركة 6( ) یُعفى الناخبون من قیود حظر التجوُّ

اللجان االنتخابیة أو لجان اإلشراف في االنتخابات أو التصویت. واألمُر نفسھ ینطبق على أعضاء 
وكذلك األشخاص،  على االنتخابات والكوادر الُمساعدة للمشاركة في تنظیم االنتخابات أو التصویت

الذین یریدون المكوث في المبنى االنتخابي أو االجتماعات العامة للجان االنتخابي بسبب العمل 
 .اإلعالمي

 
 13 المادة

عات  األساسيّ  الدستور من 8 المادة وفق التجمُّ
 

ع وفقًا للمادة ) 1( عات، التي تخدم التمتُّع بالحق األساسّي في حریة التجمُّ من القانون  8یُسمح للتجمَّ
 .11و 10األساسّي، خالفًا للمادتین 

 
ع على االلتزام بقاعدة التباعد وفقًا للمادة 2( . ویمكن للسلطات 2) یجب أن تحث إدارةُ التجمُّ

 .4صدر أوامر أخرى، مثالً من اجل االلتزام بمطالب النظافة الشخصیة وفق المادة المختصة أن ت
 
عات طالما لم یمكن بلوغ الحمایة من اإلصابة بالعدوى بصورةٍ مغایرة، 3( ) یمكن أن تُحظر التجمُّ

 وبخاصة من خالل األوامر.
 
 

 14 المادة

عات عات وكذلك والعقائدیةواإلیمانیة  الدینیة الطوائف تجمُّ  الوفیات حاالت في التجمُّ
 

عات الكنائس وكذلك الطوائف الدینیة والعقائدیة 1( على لممارسة الشعائر الدینیة ) یُسمح بتجمُّ
عًاو. 11و 10خالف ما یرد في المادتین  دینیًا، یتعیَّن علیھ االلتزام بمطالب النظافة  من یعقد تجمُّ

ًرا للنظافة الشخصیة حسب المادة 4الشخصیة حسب المادة  ، 6، وعلیھ كذلك أن یضع مسبقًا تصوُّ
. وتنطبق 8. وینطبق حظُر دخول ومشاركة حسب المادة 7وینفِّذ معالجةً للبیانات حسب المادة 

 قائدیة بما یناسب.فعَّالیات الطوائف الععلى  3إلى  1الجمل 
 
. من یُقیم 11و 10لوات الجنازة بخالف المادتین ) یُسمح بفعَّالیات الجنازات ودفن الرفات وص2(

. وینطبق حظُر دخول 4مثل ھذه الفعَّالیات فعلیھ أن یلتزم بمطالب النظافة الشخصیة حسب المادة 
 .8ومشاركة وفق المادة 

 
 



 حدَّدةمُ  ومؤسسات: محاذیر التشغیل وأحكام الوقایة من العدوى لمنشآت 4 الفصل

 15 المادة

 وقیود المنشآت التشغیل محظورات
 

 :باستثناء العروض الُمقدَّمة عبر اإلنترنت ) یُمنع فتح المنشآت التالیة أمام الجمھور1(
 

 أكشاكأماكن الترفیھ، بما في ذلك أروقة التسلیة والكازینوھات ومحالت المراھنات، باستثناء . 1
 ،16من المادة  3من الفقرة  4طالما كانت تُدار وفق الجملة  ،الرھانات قبول

الحفالت الموسیقیة  دورت الفنیة والثقافیة، وال سیما المسارح وصاالت األوبرا والمنشآ. 2
 وحفالتھا السیاراتودور السینما، باستثناء دور سینما والنصب التذكاریة،  رضوالمعاوالمتاحف 
 المادة من 1 الفقرة حسب التذكاریة والنصب والمعارض المتاحف بتشغیل ویُسمح ومسارحھا؛

16، 
 بأن للمكتبات یُسمح؛ 16 المادة من 1 الفقرة حسب بالتشغیل یُسمح والمكتبات؛ المحفوظات دور. 3

 الصحیة النظافة مفھوم إطار في وإرجاعھا المطلوبة اإلعالمیة الوسائط استالم عند ذلك عن تحید
 المعنیة،

؛ وتُستثنى من ذلك المجموعات حتى خمسة الموسیقى والفن والمدارس الفنیة الشبابیة مدارس. 4
 ،الھوائیة تالمیذ، حیُث ال یُسمح بتدریس حصص اإلنشاد الجماعي وآالت النفخ

لیلیة  م إقامةً قدِّ التي تُ  ،اإلقامة والمرافق األخرى منشآتوفي النقل السیاحّي،  السفرحافالت . 5
 ،البالغةفي حاالت المشقة  أو ،الضروریة أو الرسمیة ، باستثناء اإلقامات التجاریةمقابل رسوم

 ،ومراكز المؤتمرات العرض ودور التجاریة المعارض. 6
باإلضافة إلى المرافق الترفیھیة األخرى،  ،وحدائق الحیوان والنباتات ،المتنزھات الترفیھیة. 7

وكذلك  وسكك حدید المتاحف الترفیھیة السفن رحالت یشمل بما ،وكذلك خارج الغرف المغلقة
 ،16 المادة من 1 الفقرة حسب والنباتات الحیوان حدائق بتشغیل یُسمح ؛القطارات السیاحیة الُمعلَّقة

لمرافق الریاضیة والمالعب العامة والخاصة، باإلضافة إلى مالعب كرة القدم، باستثناء ا. 8
 الدراسيّ  والدوام المدرسیة والریاضة التأھیل ریاضات أجل من رسمیة ألغراٍض استخدامھا 
 ،والمحترفین المتقدمة الدرجات وریاضات

، مع استثناء االستخدام ألغراٍض لةوالمرافق المماث ،الیوجاصاالت و ،اللیاقة البدنیة. صاالت 9
الكبار رسمیة، لریاضة إعادة التأھیل، والریاضة المدرسیة، والدوام الدراسي، وریاضة 

 ،والمحترفین
حمامات السباحة وحمامات السباحة الحراریة، و، المغطاة والمسابححمامات السباحة، . 10

، باستثناء المحكوم الدخول ذاتبحیرات االستحمام  وكذلك ،وغیرھا من الحمامات الترفیھیة
، الدراسيّ  الدوام، ودة التأھیل، والریاضات المدرسیةلریاضات إعاو رسمیة ألغراٍض االستخدام 

 وكذلك لدورات تعلیم السباحة للمبتدئین، ،االحترافیة وأ المھنیةوالریاضات 
 ،وما شابھھا من المنشآت الساونا صاالت. 11
الضیافة، وال سیما الحانات والمطاعم، بما في ذلك الشیشة وحانات التدخین ومرافق  قطاع. 12

 بیعال، باستثناء الضیافة منشآتمن قانون  25 المادة من 2 الفقرةالضیافة بالمعنى المقصود في 
السكن  بعروضق الطعام فیما یتعلَّ  تقدیمُ  كذلك یُستثنى ؛خارج المطعم وكذلك خدمات التوصیل

 في الطعام لتناول الُمخصصة المناطق وتُغلق ؛5ح بھ بالمعنى المقصود في الرقم المسمو اللیليّ 
 المكان،



، باستثناء تمقاصف والكافیتریات في الجامعات واألكادیمیات وفقًا لقانون األكادیمیاال. 13
وتُغلق المناطق  صة للوجبات السریعة والمبیعات السریعة؛خصَّ المشروبات واألطعمة المُ 

 ،مناسب ھو بما 24من المادة  2من الفقرة  2 الجملةتنطبق  الُمخصصة لتناول الطعام في المكان؛
 الحیوانات رعایة منشآت من شابھھا وما الحیواناتكوافیر  وصالونات الحیوانات صالونات. 14

 ،16من المادة  3من الفقرة  4یُسمح بالتشغیل حسب الجملة  الحیوانات، مالجئ باستثناء
 التنظیميّ  الشكل عن النظر بصرف المنشآت من شابھھا وما البالیھ ومدارس الرقص مدارس. 15
ومن خالل ما یصل إلى خمسة على أن یكون االستخدام دون تالمس  فنیة، كمدرسة االعتراف أو

 ،أشخاص من منزلین اثنین
 اللیلیة، والمالھي النوادي. 16
 من البغاء لنشاط مزاولة كل وكذلك المنشآت من شابھھا وما الدعارة وبیوت البغاء دور. 17

 الخدمةُ  فیھ تُقدَّم الذي المكان، كان طالما ،البغایا حمایة قانون من 2 المادة نم 3 الفقرة منظور
 .نفسھ الوقت في شخصین من أكثر من یُستَخدم مادي، بمقابل الجنسیة

 
عن تناول من قانون الضیافة  25من المادة  1تُغلق مقاصف الشركات من منظور الفقرة ) 2(

األطعمة والمشروبات داخلھا. ویُسمح بصرف األطعمة والمشروبات، التي یمكن اصطحابھا، طالما 
، عندما تحول 1كان تناولھا في أروقة المصنع ال یتم إال في حجراٍت مناسبة. وال تنطبق الجملة 

أسباٌب وجیھة دون تناول الطعام خارج كانتین المصنع؛ وفي ھذه الحاالت یلزم على الُمشغلین أن 
 1,5یضمنوا في إطار مخططات النظافة الشخصیة الخاصة بھم أن تبقى ھناك مسافةٌ فاصلة قدرھا 

ئر في متر بین كل الزوار في كل األوقات وأن تتوفر مساحةٌ دنیا قدرھا عشرة أمتار مربعة لكل زا
 منطقة الزوار.

 
؛ الصیغ الرقمیة دیمیات وفقًا لقانون األكادیمیاتفي الجامعات واألكاالحضوریة ق الدراسة علَّ تُ ) 3(

بتنظیم ، یمكن السماح 1بصرف النظر عن الجملة وبھا.  م عن بعد مسموحٌ وغیرھا من صیغ التعلُّ 
للغایة وال  ضروریةً  األكادیمیة بقدر ما تكونُ من قبل إدارة الجامعة وإدارة الفعَّالیات حضوریًا 

المعلومات اإللكترونیة وتقنیات االتصال أو غیرھا من أشكال التعلم تقنیات یمكن استبدالھا باستخدام 
، وللطالب الذین ، وبخاصة كذلك للفعَّالیات الخاصة بالدارسین في الفصل الدراسّي األولعن بعد

جیوشكون على إتمام الدراسة أو خو ویمكن لمكتب العمید أو  .ض اختباراٍت جزئیة مھمة للتخرُّ
تقدیم شھادة تحلیل أو تطعیم إدارة األكادیمیة أن یعلِّق أحدھما المشاركة حضوریًا بشكٍل خاص على 

 بما ھو مناسب. 24من المادة  2من الفقرة  3و 2 تانالجملتنطبق و. 5أو تعافي من منظور المادة 
 

 16 المادة
 التجزئة والمتاجر واألسواق وكذلك الشركات الحرفیة والخدمیةتجارة 

 
یُسمح بتشغیل تجارة التجزئة والمتاجر والمحال التجاریة الكبرى، مع استثناء خدمات االستالم ) 1(

والتوصیل شاملةً تلك التي تكون للتجارة اإللكترونیة، إال بعد اتفاٍق مسبق على مواعیٍد مفردة، 
المفردة متر مربع من مساحة البیع. وفي حالة المواعید  40بحیُث یُسمح بتواجد عمیل واحد لكل 

 7تُمنح لكل عمیل فتراٌت زمنیة محدودة بقدٍر ثابت وینطبق واجب معالجة البیانات حسب المادة 
 .)تحدید موعد والزیارة(قاعدة 

 
 :1) تُستثنى من الفقرة 2(



 
تجارة التجزئة للمواد الغذائیة والمشروبات، بما یشمل البائعین المباشرین ومحال الجزارة  .1

 ات،والمخابز ومحال الحلوی

 )،GewOمن الالئحة التجاریة ( 67األسواق األسبوعیة من منظور المادة  .2

 )،Tafelمنافذ توزیع الموائد الغذائیة ( .3

الصیدلیات ومخازن األغذیة الصحیة ومخازن األدویة ومخازن المستلزمات الطبیة وفنیو  .4
 ،وأسواق منتجات األطفالالبصریات  والسمع وأخصائی وأحذیة العظام وأخصائی

 محطات الوقود، .5

ھیئات البرید وخدمات الطرود، والبنوك وصنادیق التوفیر واالدخار وكذلك مراكز السفر  .6
 ومكاتب العمالء لبیع تذاكر السفر في المواصالت العامة،

 المغاسل وصالونات التنظیف، .7

 الجرائد والمجالت،و الكتب محال بیع .8

 ف،محال بیع مستلزمات الحیوانات وأسواق مستلزمات األعال .9

 ،تجارة الجملة .10

محال بیع الزھور ومشاتل األشجار وأسواق مستلزمات الحدائق والبناء وأسواق المشاتل و .11
 رایفایزن.

 
أن یُقصر عددُ العمالء المتواجدین في الوقت  1ینطبق على الحجرات المغلقة في حاالت الجملة 
 نفسھ كما یلي اعتمادًا على مساحة مناطق البیع:

 
 ،ع التي تقل عن عشرة أمتار مربعةأقصى في مناطق البی عمیل واحد بحدٍ  .1
مناطق البیع بحٍد أقصى في عمیل واحد لكل عشرة أمتار مربعة من مساحة المبیعات  .2

 ،مواد الغذائیة بالتجزئةبیع المتاجر متر مربع وفي  800التي تصل إجماالً إلى 
عمیل واحد لكل عشرة أمتار مربعة من مساحة المبیعات بحد أقصى لمناطق البیع خارج  .3

متر مربع  800قطاع بیع المواد الغذائیة بالتجزئة والتي تزید مساحتھا اإلجمالیة عن 
متر مربع من مساحة  20متر مربع وعمیل واحد كحد أقصى لكل  800على مساحة 

 .ربعمتر م 800ى مساحة تزید عن عل البیع
 

 .بالنسبة لمراكز التسوق تعتبر منطقة المبیعات اإلجمالیة المعنیة أمًرا حاسًما
 
ال یُسمح ببیعھا  ، والتي، یمكن بیع أجزاء متنوعةمعروضةتشكیالت مختلطة  كانت ھناك) إذا 3(

یُسمح و بالمائة على األقل من المبیعات. 60، إذا كان جزء التشكیلة المسموح بھ یمثل 2وفقًا للفقرة 
لھذه المحال من ثم بترویج كل التشكیالت، التي اعتادت بیعھا أیًضا. وفي كل الحاالت األخرى 
یُسمح حصریًا بمواصلة بیع الجزء المسموح بھ، طالما كان مضمونًا من خالل فصٍل مكانّي عن 



، المعروض االستتجھیز عند دون مساس. و 1تظل الفقرة جزء التشكیلة الممنوع أال یقع بیعھ؛ و
وضمن نوافذ زمنیة  تقلل االحتكاك والتالمس البضائع بطریقةٍ صرف شغلین تنظیم یتعین على المُ 

 ثابتة كجزء من مفاھیم النظافة الخاصة بھم.
 
القیام بحمالت بیع خاصة تؤدي المحال التجاریة الكبرى حظر على مؤسسات البیع بالتجزئة ویُ  )4(

 إلى زیادة تدفق الحشود.
 
تشغیل منشآت العمل الحرفّي والنشاط الخدمّي شاملةً ورش السیارات واآلالت الزراعیة یبقى ) 5(

والدراجات وكذلك محال بیع قطع الغیار المختصة مسموًحا بھ، طالما لم یُحَظر وفقًا ألحكاٍم أخرى 
ت بیع في ھذه الالئحة أو استنادًا إلیھا. یُمنع في المحال التجاریة لعمال الحرف الیدویة والخدما

البضائع غیر المرتبطة مع منجزات أو خدمات یدویة حرفیة؛ وتُستثنى من ذلك الملحقات أو 
الكمالیات الضروریة. وال یُسمح في المحال التجاریة لُمقدّمي الخدمات الھاتفیة إال باستالم العطل 

لك التي ترتبط مع ومجابھتھ وكذلك إصالح األجھزة التالفة أو استبدالھا؛ ویُمنع بیع البضائع، حتى ت
 تنفیذ عقود خدمیة.

 
تظل مقبولیة بیع البضائع و؛ 3و 2في حالتي الجملتین  بما ھو مناسب 2من الفقرة  2تنطبق الجملة 
 .دون مساس 2و 1وفقًا للفقرتین 

 
 17 المادة

 ُمحدَّدة ومؤسسات لمنشآت العدوى من العامة الوقایة أحكام سریان
 
من یدیُر المنشآت أو العروض الخدمیة أو األنشطة المذكورة فیما یلي، فعلیھ االلتزام بمطالب ) 1(

ر للنظافة الشخصیة مسبقًا وفق ما تملیھ المادة 4النظافة الشخصیة وفق المادة  ، 6، وإعداد تصوُّ
 :7لبیانات حسب المادة معالجة اوإجراء 

 
شؤون وودور المحفوظات الكلیات واألكادیمیات وفق قانون األكادیمیات والمكتبات  .1

 الطالب،
المنشآت الفنیة والثقافیة شاملةً المتاحف والمعارض ودور السینما ودور سینما السیارات  .2

 ومسارحھا وحفالتھا وكذلك الحدائق الحیوانیة والنباتیة والنصب التذكاریة،
 رس الفنیة ومدراس الفن الشبابیة، ومدارس الرقص والبالیھ،مدراُس الموسیقى والمدا .3
مدارس الرعایة، ومدارس المھن الصحیة التخصصیة، والمدارس المتخصصة لعلم  .4

االجتماع، ومدارس األنشطة العملیة في اإلسعاف، ومؤسسات التدریب المستمر والتعلیم 
اختصاص وزارة المتواصل لوظائف الرعایة والمھن الصحیة التخصصیة في نطاق 

 الشؤون االجتماعیة،
بما یشمل اجتیاز االختبارات النظریة قیادة السیارات والقوارب الطائرات مدارس تعلیم  .5

 والعملیة،
أیة منشآت وعروض تعلیمیة أخرى بمختلف أنواعھا بما یشمل إجراء االختبارات، طالما لم  .6

 ،24من المادة  1الفقرة  من 1الرقم  ترد في
المعنیة بتقدیم خدمات ذات اتصال جسدي، مثل صالونات تصفیف الشعر، المنشآت  .7

وصالونات الحالقة، وصالونات التجمیل، والعنایة باألظافر، والتدلیك، والوشم، والوخز 



لتركیب األقراط، وكذلك العالج الطبیعي والعالج الحركي، وعالج النطق، وعالج األرجل، 
 على اإلطالق أو بصورةٍ قناع طبي أو واٍق للتنفس رتداء طالما ال یمكن اوالعنایة بالقدمین؛ 

لحصول من أجل ا دائمة أثناء تقدیم الخدمة أو العرض الخدمّي أو النشاط المھنّي، یُطلب
: وھذا ال للعمیل 5من منظور المادة شھادة تحلیل أو تطعیم أو تعافي تقدیم  :على الخدمة

وعالج النطق، وعالج األرجل، وكذلك ینطبق على العالج الطبیعي والعالج الحركي، 
 العنایة الطبیة بالقدمین،

صاالت اللیاقة البدنیة وصاالت الیوجا وما و ،المالعب والمنشآت الریاضیة العامة والخاصة .8
 شابھھا من المنشآت،

من الئحة المنشآت  68إلى  66واألسواق من منظور المواد من  محال التجارة بالتجزئة، .9
 1طالما لم یُوصى بذلك حسب الفقرة  ،7اء المطالب الواردة في المادة استثن عم التجاریة،
 ،16من المادة 

من قانون  25مجال الضیافة بما یشمل منشآت الضیافة والخدمات من منظور المادة  .10
؛ في حالة منشآت المطاعم والضیافة وخدماتھا من منظور )GastG( منشآت الضیافة

من قانون منشآت الضیافة یجب أال تُجرى معالجةُ  25من المادة  1من الفقرة  1الجملة 
 إال مع الضیوف الخارجیین، 7البیانات وفق المادة 

م عروًضا للمبیت بمقابل مادي، وكذلكمرافق اإلیواء .11  ، والمنشآت األخرى التي تُقدِّ
 ،فالت السفر ألغراض النقل السیاحيحا

 ،المؤتمراتالمعارض ودور العرض و .12
أكشاك قبول أماكن التسلیة، شاملةً صاالت القمار والكازینوھات وصاالت المراھنات، و .13

 ،الرھانات
 ،صالونات التشمُّس .14
، صالونات العنایة 7فنادق إقامة الحیوانات وكذلك، مع استثناء متطلبات المادة  .15

 وصالونات تصفیف الحیوانات والمنشآت المشابھة لرعایة الحیوانات،بالحیوانات 
 صاالت الساونا والمنشآت المشابھة، .16
حمامات السباحة والحمامات المغطاة والحمامات الحراریة والحمامات الترفیھیة وغیرھا  .17

 من الحمامات وكذلك بحیرات االستحمام ذات الدخول المحكوم،
، بما في الترفیھیة األخرى، وكذلك خارج األماكن المغلقة فیھیة والمرافقالمتنزھات التر .18

 وعربات التلفریك السیاحیة.األثریة ذلك قوارب الرحالت والسكك الحدیدیة 
 
 عند تشغیل المنشآت أو تقدیم العروض واألنشطة 8ینطبق حظر دخول ومشاركة وفق المادة ) 2(

. 9. كما یجب فضالً عن ذلك االلتزام بمطالب الوقایة من حوادث العمل حسب المادة 1حسب الفقرة 
في  11عندما تُنفَّذ فعَّالیةٌ مسموٌح بھا وفق المادة كذلك  2و 1 تینالجمل وكذلك 1الفقرة  وتنطبق

كذلك  8وینطبق حظر الدخول والمشاركة وفق المادة  إطار المنشأة أو العرض الخدمّي أو النشاط.
من المادة  2من الفقرة  5و 1على وسائل المواصالت والنطاقات والمنشآت المذكورة في الرقمین 

3. 
 
بتقدیم الخدمات إال بعد حجٍز مسبق  1من الفقرة  14و 7 ین) ال یُسمح للمنشآت حسب الرقم3(

 للمواعید.
 
 
 



 18 المادة
 موسمیین في الزراعةللمسالخ واالستعانة بعمال خاصة للوقایة من العدوى  أحكام

 
 ) موظفو1(
 
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  10، مع أكثر من االستثنائیةالمحاصیل شركات ، بما في ذلك الزراعیة . الشركات2

 موسمیینعمال االستعانة بموسمیین خالل الفترة التي یتم فیھا 
 

 سریع من منظور 19لتحلیل كوفید الخضوع  ألول مرة مزاولة النشاط المھنيّ ل علیھم قبیتعین 
على   لزاًما، یكونُ 1رقم الحاالت في وكورونا.  اإلصابة بفیروسلكشف عن ل 5المادة  من 1الفقرة 

 إجراءومنطقة التقطیع مجال الذبح موظف في  100التي تضم أكثر من  ،موظفي منشآت اإلنتاج
ویُستثنى من واجب  .5المادة  من 1الفقرة  من منظور أسبوعي إضافيسریع  19تحلیل كوفید 

 3و 2من منظور الفقرتین  المتعافون وأاألشخاص الُمطعَّمون  2و 1الفحص الوارد في الجملتین 
ویقع عبء ل عند الطلب. شغِّ إلى المُ شھادات التحلیل أو التطعیم أو التعافي وتُقدَّم . 5من المادة 

 ذلك. فُ خال یُكفل، ما لم لشغِّ المُ اختبار الفحص على عاتق تنظیم وتمویل 
 
والصحة  االمتثال لمتطلبات النظافة 1یجب على مشغلي المرافق المذكورة في الفقرة  )2(

ال یسري في و. 6للمادة وفقًا والصحة الشخصیة لنظافة ل مخططووضع  4 المادةوفقًا  الشخصیة
خارج الغرف قناع طبي أو واٍق للتنفس ، االلتزام بارتداء 1الفقرة من  2رقم البموجب  الشركات
بتقدیم مفھوم ، 6من المادة  2بخالف الفقرة  ،1المرافق المذكورة في الفقرة  ومشغلویلتزم المغلقة. 

عن األخیر بقدر ما یكشف ھذا ومحلیًا.  المختصالصحة  مكتبإلى  والصحة الشخصیة لنظافةل
حكام مكتب على الفور وفقًا ألوالصحة الشخصیة مفھوم النظافة مواءمة جب تأوجھ قصور، 

 .الصحة
 
، 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 

 
في حالة و. 7المادة بما یناسب  معالجة لبیانات للموظفین وزوار الشركةإجراء ل بشغِّ تزم المُ ) یل4(
على الدخول والمشاركة  حظرٌ ویُفرض جب معالجة بیانات الموظفین فقط. ت، 1الفقرة من  2رقم ال

وال  1حسب الفقرة  المقررةللتحالیل  وكذلك بالنسبة لألشخاص الذین لم یخضعوا 8وفقًا للمادة 
 .شھادة التطعیم أو التعافيیقدّمون 

 
ل المرافق المذكورة في شغِّ یجب على مُ و. 9 للمادةجب مراعاة متطلبات السالمة المھنیة وفقًا ) ت5(

 الوفاء بااللتزامات التالیة: ،باإلضافة إلى ذلك، 1الفقرة 
 



ق بالتغییرات في إجراءات فیما یتعلَّ  ، ال سیمامفھومة شامل بلغةٍ  الموظفین بشكلٍ  تلقینیجب . 1
لإلصابة بفیروس  النمطیة، فضالً عن األعراض لمتطلبات الناجمة عن وباء كوروناالعمل وا

 ،ضیق التنفس والسعال الظاھر حدیثًا والحمى وفقدان حاسة الشم أو التذوقكورونا، وھي 
 
قبل فوریًا وتوثیقھا كتابیًا وشفھیًا  2لجملة من ا 1لرقم نقل المعلومات والتعلیمات وفقًا ل یجب. 2

ألقل وفي حالة حدوث تطورات ، وبعد ذلك كل ثالثة أشھر على امزاولة النشاط المھنّي ألول مرة
 ،جدیدة

 
 .لھا الصحیح االستخدامعلى  وتدریبھمبمعدات الحمایة الشخصیة  الموظَّفینتجھیز جمیع . 3
 

 19 المادة
 الشؤون االجتماعیة ووزارة األراضي الریفیةالمدارس في نطاق اختصاص وزارة 

 
م  )1( وكذلك المدارس في نطاق  17من المادة  1من الفقرة  4المدارس من منظور الرقم تُقدِّ

وكذلك  لتالمیذ المنخرطین في الدوام الدراسّي الحضوريّ ل اختصاص وزارة األراضي الریفیة
لكشف عن ن لین سریعیاختبارالموظَّفین العاملین المشاركین في التدریس بھذه المنشآت حضوریًا 

یُستثنى من ذلك األشخاص ؛ و5من المادة  1 من منظور الفقرة دراسيّ  في كل أسبوعٍ  19-كوفید
د إدارةُ المدرسة موعد 5من المادة  3و 2من منظور الفقرتین  المتعافون وأالمطعَّمون  . وتُحدِّ

 .الفحوصات الواجب تنفیذھا وآلیة التنظیم
 
شھادة تحلیل ال  قدّمونیُ ألشخاص، الذین ال على ا 8حسب المادة  یسري حظر دخول ومشاركة) 2(

 . وال یسري ذلك5 من منظور المادةأو تطعیم أو تعافي 
 

 المدرسیة األداء لتقییمات أو الختامیة واالمتحانات العام نصف امتحاناتالمشاركة في  على .1
 الدرجات، لمنح الضروریة

 للمشاركةقصیر األمد إلى حرم المدرسة، طالما كان ذلك ضروریًا بصورةٍ قھریة  للدخول .2
 بعد، عن الدراسيّ  الدوام في

م خدمة لوھلٍة قصیرة الذي ال غنى عنھ لتشغیل المدرسةللدخول  .3 أو خارج ، من خالل ُمقدِّ
 .الدوامفترات 

 
أن تتخذ إجراءاٍت مناسبة للفصل بین  2من الجملة  1یلزم على إدارة المدرسة في حاالت الرقم 

 عن المشاركین اآلخرین في االختبار. 5األشخاص غیر الحاملین لشھادة إثبات من منظور المادة 
 

 أحكاٌم خاصة – 2الجزء 

 والتبایناتومراحل الفتح  المبدأ: 1الفصل 
 

 20المادة 
 المبدأ

 



ھذا أكبر من كافة أحكام  بأھمیةٍ  26إلى  24المواد لى إتحظى اللوائح القانونیة الصادرة استنادًا 
والفقرة  10و 3وال یُسمح بالنقاط الخارجة عن المواد  ، طالما لم تُتخذ ھناك أحكاٌم مخالفة.المرسوم

طالما تقتضي إجراءاٍت موسَّعة  21و 19والمادتین  15من المادة  2و 1والفقرتین  11من المادة  2
 للحمایة من انتشار العدوى.

 
 21 المادة

 والتباینات الفتح مراحل
 
) في یوم 1تسبق التشریعات التالیة على التشریعات ذات الصلة في ھذا المرسوم (مرحلة الفتح ) 1(

من قانون الوقایة من العدوى حسب الجملة  ب28من المادة  1دخول حیز التنفیذ إلجراءات الفقرة 
 من قانون الوقایة من العدوى في مدینٍة ریفیة أو حضریة: ب28من المادة  2من الفقرة  1
 

ت األوبرا والحفالعروض ، وال سیما العروض المسرحیة والثقافیة الفعَّالیاتیُسمح بإقامة  .1
بالمخالفة  ،في الھواء الطلق زائر 100ل إلى ، مع ما یصالموسیقیة وكذلك عروض األفالم

 ،15من المادة  1من الفقرة  2والرقم  11من المادة  2من الفقرة  1للجملة 
زائر في الھواء  100فعَّالیات اإللقاء وتقدیم المعلومات مع حضور ما یصل إلى  یُسمح بعقد .2

 الطلق،
تعلیم الكبار دورات لمراكز  بعقد 11من المادة  2من الفقرة  1یُسمح بالمخالفة للجملة  .3

تصل إلى عشرة مشاركین، باستثناء دورات  والمؤسسات التعلیمیة المماثلة لمجموعاتٍ 
 20لما یصل إلى مكن المشاركة في الھواء الطلق وتمغلقة؛  ، في غرفٍ الرقص والریاضة

 ،دون تقیید محتوى الدورة شخًصا
عروض متحفیة وفعَّالیاٍت بتنظیم  11من المادة  2من الفقرة  1یُسمح بالمخالفة للجملة  .4

 20سیاحیة في الھواء الطلق، وبخاصة جوالت المدن والطبیعة، في مجموعاٍت تصل حتى 
 شخًصا،

بعقد اجتماعات الھیئات  11من المادة  2من الفقرة  2من الجملة  1یُسمح استكماالً للرقم  .5
انونیة الكاملة للقضاة في القانون العام والخاص، والشركات والجمعیات ذات األھلیة الق

، طالما لم تندرج بالفعل تحت والجزئیة، واجتماعات الموظفین وفعَّالیات شركاء التعریفة
مشارك في الھواء الطلق ولمجموعاٍت تصل  100، مع ما یصل إلى 11من المادة  5الفقرة 

 إلى عشرة مشاركین في حجراٍت مغلقة في العموم،
بعقد فعَّالیات، تخدم تسییر  11من المادة  2ن الفقرة م 2من الجملة  6یُسمح استكماالً للرقم  .6

 100مھام األعمال أو الخدمات أو النشاط التجاریة أو الرعایة االجتماعیة، مع ما یصل إلى 
مشارك في الھواء الطلق ولمجموعاٍت تصل إلى عشرة مشاركین في حجراٍت مغلقة في 

 العموم،
من  11تالمیذ بالمخالفة للرقم  ةإلى عشریُسمح بتقدیم دروس خصوصیة لمجموعاٍت تصل  .7

 ،11من المادة  2من الفقرة  2الجملة 
مع ما یصل في الھواء الطلق لریاضیة الكبرى واالحترافیة ا التنافسیة الفعالیاتتنظیم یُسمح ب .8

قلیلة التالمس مع  في المنافسة وكذلك ریاضات الھواة دون تقییٍد للمشاركینمتفرج  100إلى 
من المادة  3من الفقرة  3لرقم وا 2من الفقرة  1لجملة بالمخالفة ل ،ریاضیًا 20ما یصل إلى 

11، 
من  2یُسمح بتشغیل المعارض والمتاحف والنصب التذكاریة في العموم بالمخالفة للرقم  .9

 ،15من المادة  1الفقرة 



 1من الفقرة  3مة بالمخالفة للرقم یُسمح بتشغیل مباني المحفوظات والمكتبات بصورةٍ عا .10
 ،15من المادة 

بتشغیل مدارس الموسیقى والفنون  15من المادة  1من الفقرة  4بالمخالفة للرقم یُسمح  .11
ویُسمح بحصص  ؛تصل إلى عشرة تالمیذ في مجموعاتٍ  یةالشبابالمدارس الفنیة الرقص وو

في مجموعاٍت تصل إلى خمس تالمیذ؛ ویُسمح بتدریس الرقص  الغناء وآالت النفختدریس 
 ،والبالیھ في مجموعاٍت تصل إلى عشرة تالمیذ في الھواء الطلق

یُسمح بتشغیل مرافق اإلیواء والمنشآت األخرى المذكورة ھناك في العموم بالمخالفة  .12
لسیاحّي شریطة ؛ ویُسمح بتشغیل حافالت السفر للنقل ا15من المادة  1من الفقرة  5للرقم 

أن یقع موقع االنطالق ووجھة الرحلة في مدینٍة حضریة أو ریفیة، ال تنطبق فیھا إجراءات 
من  2من الفقرة  1من قانون الوقایة من العدوى حسب الجملة  ب28من المادة  1الفقرة 
و قانون الوقایة من العدوى، ویكون اإلشغال األقصى لحافلة النقل المعنیة ھمن  ب28المادة 

 نصف عدد الركاب المسموح بھ في المعتاد،
من  1من الفقرة  7یُسمح بتشغیل الحدائق الحیوانیة والنباتیة في العموم بالمخالفة للرقم  .13

المتحفیة  القطارات المعلَّقة؛ یُسمح بتشغیل رحالت السفن للنزھات الخلویة وكذلك 15المادة 
والسیاحیة شریطة أن یقع موقع االنطالق ووجھة الرحلة في مدینٍة حضریة أو ریفیة، ال 

 1من قانون الوقایة من العدوى حسب الجملة  ب28من المادة  1تنطبق فیھا إجراءات الفقرة 
من قانون الوقایة من العدوى، ویكون اإلشغال األقصى لحافلة  ب28من المادة  2من الفقرة 

 قل المعنیة ھو نصف عدد الركاب المسموح بھ في المعتاد،الن
رة صغَّ بتشغیل مالعب الجولف المُ  15من المادة  1من الفقرة  7بالمخالفة للرقم یُسمح  .14

في الھواء  األخرىودورات الحبال العالیة واستئجار القوارب وغیرھا من المرافق الترفیھیة 
ویُسمح بالمزید من  ؛نفسھالوقت  خًصا فيش 20إلى في مجموعاٍت تصل م لالستخداالطلق 

مجموعات األشخاص المفصولة بعضھا عن بعض في المرافق الترفیھیة الخارجیة 
 الشاسعة،

من أجل والمرافق الریاضیة باإلضافة إلى المرافق المماثلة  المالعبیُسمح بتشغیل  .15
 الطلق في مجموعاتٍ في الھواء قلیلة التالمس الھواة  ةریاضممارسة الریاضة الترفیھیة و

؛ یسري ذلك على 15من المادة  1من الفقرة  8بالمخالفة للرقم  ،شخًصا 20تصل إلى 
ریاضة النوادي المنظَّمة والریاضة العامة للكلیات أیًضا خارج المرافق الریاضیة ومالعب 
ممارسة الریاضة؛ ویُسمح بالمزید من مجموعات األشخاص الممارسین لریاضة وقت 

لریاضة الترفیھیة والمفصولة بعضھا عن بعض في المرافق الترفیھیة الخارجیة الفراغ وا
 الشاسعة،

یُسمح عموًما بتشغیل المناطق الخارجیة من حمامات السباحة والحمامات الحراریة  .16
ذات الدخول وغیرھا من حمامات السباحة وكذلك بحیرات االستحمام  والحمامات الترفیھیة

 ،15من المادة  1من الفقرة  10المحكوم بالمخالفة للرقم 
، شاملةً حانات الشیشة الحانات والمطاعمیُسمح بتشغیل صناعة الضیافة، وبخاصة  .17

من قانون المطاعم  25من المادة  2ومرافق الضیافة من منظور الفقرة  والتدخین،
)GastG( مع تقیید عدد الرواد الحاضرین في الوقت نفسھ إلى شخٍص واحد لكل متر ،

من مساحة المطعم داخل الحجرات المغلقة ودون تقیید عدد الرواد في المساحات  مربع
 6؛ ویُسمح بالتشغیل بین الساعة 15من المادة  1من الفقرة  12الخارجیة بالمخالفة للرقم 

األشخاص  متر بین 1,5ویلزم ترتیب المقاعد بحیُث تُكفَل مسافة تباعد دنیا أقلھا  21و
 مختلفة؛ وال یُسمح بالتدخین إال في الھواء الطلق، طاوالتٍ  الجالسین على



یُسمح بتشغیل صالونات الحیوانات وصالونات تصفیف الكالب والمنشآت المشابھة  .18
 ،15من المادة  1من الفقرة  14للعنایة بالحیوانات في العموم بالمخالفة للرقم 

ات وفقًا لقانون یُسمح عموًما بتشغیل المقاصف والكافیتریات في الجامعات واألكادیمی .19
من قانون  25من المادة  1في الفقرة األكادیمیات ومقاصف الشركات بالمعنى المقصود 

؛ 15من المادة  2والفقرة  15والمادة  1والفقرة  13بالمخالفة للرقم  )GastG(المطاعم 
لون تقییدًا لألشخاص في إطار ُمخطَّطاتھم للنظافة الصحیة، بحیُث یمكن  ویُطبِّق الُمشغِّ

 متر، 1,5االلتزام بمسافة تباعد دنیا بین كل الرواد قدرھا 
فعَّالیات بنظام الحضور في الھواء یمكن أن یسمح مكتُب العمید وإدارة األكادیمیة بتنظیم  .20

شخص وكذلك الدخول إلى مقاعد تعلیمیة شریطة  100الطلق بحضور ما یصل إلى 
متر بین الدارسین، بما یشمل  1,5وتوفیر مسافة دُنیا فاصلة قدرھا  التسجیل المسبق

تبقى ؛ و15من المادة  3من الفقرة  2استكماالً للجملة  مجموعات التعلُّم حتى عشرة أشخاص
ویمكن أن تستثنى الكلیةُ الدخول إلى ؛ كما ھي دون مساس في العموم تشریعات المكتبات

 ،1أماكن التعلُّم في المكتبات من التسجیل الُمسبق حسب نصف الجملة 
 

تقییدٌ للمساحة أو لألشخاص، یُحدَّد عددُ الزوار أو المشاركین أو الزبائن  1طالما لم یُنظَّم في الجملة 
 للجمھور.متر مربع من المساحة الُمخصَّصة  20لكل  بشخٍص واحد ن في الوقت نفسھالحاضری

 
بالفعل،  1إذا قل مؤشر األیام السبعة في مدینٍة حضریة أو ریفیة، تُطبَّق فیھا إجراءاُت الفقرة ) 2(

تتقدم  ،7وظھر اتجاهٌ متراجع من منظور الفقرة  100یوًما متتالیًا عن القیمة الحدیة وقدرھا  14في 
على التشریعات  1باإلضافة للفقرة  9التشریعات التالیة بدًءا من الدخول حیز التنفیذ حسب الفقرة 

 ):2ذات الصلة في ھذا المرسوم (مرحلة الفتح 
 

ت األوبرا والحفالعروض ، وال سیما العروض المسرحیة والثقافیة الفعَّالیاتیُسمح بإقامة  .1
 100أو  ،في الھواء الطلق ازائرً  250ل إلى ما یص ، معالموسیقیة وكذلك عروض األفالم

من  2والرقم  11من المادة  2من الفقرة  1بالمخالفة للجملة  زائر داخل األماكن المغلقة
 ،15من المادة  1الفقرة 

فعَّالیات اإللقاء وتقدیم المعلومات مع  بعقد 11من المادة  2من الفقرة  1خالفًا للجملة یُسمح  .2
 زائر داخل الغرف المغلقة، 100زائًرا في الھواء الطلق أو  250حضور ما یصل إلى 

بتنظیم عروض متحفیة وفعَّالیاٍت  11من المادة  2من الفقرة  1یُسمح بالمخالفة للجملة  .3
ي مجموعاٍت تصل سیاحیة في حجراٍت مغلقة، وبخاصة الجوالت السیاحیة ذات الدلیل، ف

 شخًصا، 20حتى 
لمراكز تعلیم الكبار  دوراتٍ  بعقد 11من المادة  2من الفقرة  1یُسمح بالمخالفة للجملة  .4

 ،امشاركً  عشرینتصل إلى  والمؤسسات التعلیمیة المماثلة لمجموعاتٍ 
بعقد اجتماعات الھیئات  11من المادة  2من الفقرة  2من الجملة  1یُسمح استكماالً للرقم  .5

للقضاة في القانون العام والخاص، والشركات والجمعیات ذات األھلیة القانونیة الكاملة 
والجزئیة، واجتماعات الموظفین وفعَّالیات شركاء التعریفة، طالما لم تندرج بالفعل تحت 

مشارًكا في الھواء الطلق ومع ما یصل إلى  250، مع ما یصل إلى 11من المادة  5الفقرة 
 الغرف المغلقة عموًما،مشارك في  100

بعقد فعَّالیات، تخدم تسییر  11من المادة  2من الفقرة  2من الجملة  6یُسمح استكماالً للرقم  .6
 250مھام األعمال أو الخدمات أو النشاط التجاریة أو الرعایة االجتماعیة، مع ما یصل إلى 

 مغلقة في العموم،في حجراٍت مشارٍك  100مع ما یصل إلى في الھواء الطلق و امشاركً 



 الفعالیاتتنظیم ب، 11من المادة  3من الفقرة  3والرقم  2من الفقرة  1بالمخالفة للجملة یُسمح  .7
دون تقییٍد وكذلك ریاضات الھواة قلیلة التالمس لریاضیة الكبرى واالحترافیة ا التنافسیة

متفرج  100متفرًجا في الھواء الطلق أو  250 مع ما یصل إلىفي المنافسة  للمشاركین
 داخل الغرف المغلقة،

 القمار وصاالتالتسلیة،  أماكنبتشغیل  15من المادة  1من الفقرة  1بالمخالفة للرقم  یُسمح .8
مع تقیید عدد الرواد  الرھانات قبول وأكشاك المراھنات، وصاالت والكازینوھات

 صةصَّ متر مربع من المساحة المخ 2,5الحاضرین في الوقت نفسھ إلى شخٍص واحد لكل 
 المقاعد وتُرتب 22 والساعة 6 الساعة بین بالتشغیل ویُسمح مغلقة؛ غرفٍ  داخل للجمھور

 ماكینات عند المتواجدین األشخاص بین األقل على 1,5 قدرھا تباعد مسافة تُكفل بحیثُ 
 الطلق، الھواء في إال بالتدخین یُسمح وال المختلفة؛ الطاوالت أو اللعب

الرقص والبالیھ  ومدارس یةالفنیة الشباب المدارسالموسیقى والفنون ویُسمح بتشغیل مدارس  .9
من  1من الفقرة  15و 4 ین، بالمخالفة للرقمتلمیذًا 20 من لمجموعاتٍ  المشابھة لمنشآتوا

 ،15المادة 
یُسمح بعمل مراكز المعارض ودور العرض ومراكز المؤتمرات في العموم بالمخالفة  .10

 ،15المادة من  1من الفقرة  6للرقم 
وكذلك  وكذلك صاالت اللیاقة البدنیة والیوجاوالمرافق الریاضیة  المالعبیُسمح بتشغیل  .11

 ،قلیلة التالمسالھواة  ةریاضمن أجل ممارسة الریاضة الترفیھیة والمرافق المماثلة 
؛ یسري ذلك على ریاضة النوادي 15من المادة  1من الفقرة  9و 8 ینبالمخالفة للرقم

والریاضة العامة للكلیات أیًضا خارج المرافق الریاضیة ومالعب ممارسة المنظَّمة 
 الریاضة؛

حاالت المبیت  یُسمح بتشغیل حمامات السباحة والساونا والمنشآت المشابھة باالرتباط مع .12
من  11و 10، بالمخالفة للرقمین 1من الفقرة  1من الجملة  12المسموح بھا حسب الرقم 

 ،15من المادة  1الفقرة 
أشخاص، وكذلك  10یُسمح بتشغیل مرافق الساونا وما شابھھا لمجموعاٍت تصل حتى  .13

 ،15من المادة  1من الفقرة  11و 10الحمامات بشكٍل عام، بالمخالفة للرقمین 
، شاملةً حانات الشیشة یُسمح بتشغیل صناعة الضیافة، وبخاصة الحانات والمطاعم .14

من قانون المطاعم  25من المادة  2 ومرافق الضیافة من منظور الفقرة والتدخین
)GastG( متر  2,5، مع تقیید عدد الرواد الحاضرین في الوقت نفسھ إلى شخٍص واحد لكل

مربع من مساحة المطعم داخل الحجرات المغلقة ودون تقیید عدد الرواد في المساحات 
 6بین الساعة  ؛ ویُسمح بالتشغیل15من المادة  1من الفقرة  12الخارجیة بالمخالفة للرقم 

األشخاص  متر بین 1,5ویلزم ترتیب المقاعد بحیُث تُكفَل مسافة تباعد دنیا أقلھا  22و
 المختلفة؛ وال یُسمح بالتدخین إال في الھواء الطلق، الطاوالت الجالسین على

یمكن لمكتب العمید وإدارة األكادیمیة السماح بتنظیم فعَّالیات بنظام الحضور مع ما یصل  .15
 ،15من المادة  3من الفقرة  2مشارك استكماالً للجملة  100إلى 

 
تقییدٌ لألشخاص، یُحدَّد عددُ الزوار أو المشاركین أو الزبائن الحاضرین  1طالما لم یُنظَّم في الجملة 

 متر مربع من المساحة الُمخصَّصة للجمھور. 20في الوقت نفسھ بشخٍص واحد لكل 
 
بالفعل،  2) إذا قل مؤشر األیام السبعة في مدینٍة حضریة أو ریفیة، تُطبَّق فیھا إجراءاُت الفقرة 3(

وظھر اتجاهٌ متراجع من منظور الفقرة  100عن القیمة الحدیة وقدرھا أخرى متتالیة یوًما  14في 



 2و 1 افة للفقرتینباإلض 9، تتقدم التشریعات التالیة بدًءا من الدخول حیز التنفیذ حسب الفقرة 7
 ):3على التشریعات ذات الصلة في ھذا المرسوم (مرحلة الفتح 

 
ت األوبرا والحفالعروض ، وال سیما العروض المسرحیة والثقافیة الفعَّالیاتیُسمح بإقامة  .1

 250أو  ،زائر في الھواء الطلق 500ل إلى ، مع ما یصالموسیقیة وكذلك عروض األفالم
من  2والرقم  11من المادة  2من الفقرة  1زائًرا داخل األماكن المغلقة بالمخالفة للجملة 

 ،15من المادة  1الفقرة 
فعَّالیات اإللقاء وتقدیم المعلومات مع  بعقد 11من المادة  2من الفقرة  1خالفًا للجملة یُسمح  .2

 زائًرا داخل الغرف المغلقة، 250زائًرا في الھواء الطلق أو  500حضور ما یصل إلى 
بعقد اجتماعات الھیئات  11من المادة  2من الفقرة  2من الجملة  1یُسمح استكماالً للرقم  .3

ھلیة القانونیة الكاملة للقضاة في القانون العام والخاص، والشركات والجمعیات ذات األ
والجزئیة، واجتماعات الموظفین وفعَّالیات شركاء التعریفة، طالما لم تندرج بالفعل تحت 

مشارٍك في الھواء الطلق ومع ما یصل إلى  500، مع ما یصل إلى 11من المادة  5الفقرة 
 مشارًكا في الغرف المغلقة عموًما، 250

بعقد فعَّالیات، تخدم تسییر  11من المادة  2من الفقرة  2من الجملة  6یُسمح استكماالً للرقم  .4
 500مھام األعمال أو الخدمات أو النشاط التجاریة أو الرعایة االجتماعیة، مع ما یصل إلى 

 مشارًكا في حجراٍت مغلقة في العموم، 250مشارٍك في الھواء الطلق ومع ما یصل إلى 
 الفعالیاتتنظیم ب، 11من المادة  3من الفقرة  3قم والر 2من الفقرة  1بالمخالفة للجملة یُسمح  .5

وكذلك ریاضات الھواة قلیلة التالمس دون تقییٍد لریاضیة الكبرى واالحترافیة ا التنافسیة
متفرًجا  250متفرجٍ في الھواء الطلق أو  500للمشاركین في المنافسة مع ما یصل إلى 

 داخل الغرف المغلقة،
بتشغیل أماكن التسلیة، وصاالت القمار  15من المادة  1الفقرة من  1یُسمح بالمخالفة للرقم  .6

والكازینوھات وصاالت المراھنات، وأكشاك قبول الرھانات مع تقیید عدد الرواد 
متر مربع من المساحة المخصَّصة  2,5الحاضرین في الوقت نفسھ إلى شخٍص واحد لكل 

وتُرتب المقاعد  1والساعة  6 للجمھور داخل غرٍف مغلقة؛ ویُسمح بالتشغیل بین الساعة
على األقل بین األشخاص المتواجدین عند ماكینات  1,5بحیُث تُكفل مسافة تباعد قدرھا 

 اللعب أو الطاوالت المختلفة؛ وال یُسمح بالتدخین إال في الھواء الطلق،
یُسمح بعمل مراكز المعارض ودور العرض ومراكز المؤتمرات في العموم بالمخالفة للرقم  .7

 ،15من المادة  1من الفقرة  6
 7یُسمح بعمل المتنزھات الترفیھیة والمنشآت الترفیھیة األخرى في العموم بالمخالفة للرقم  .8

 ،15من المادة  1من الفقرة 
وكذلك  وكذلك صاالت اللیاقة البدنیة والیوجاوالمرافق الریاضیة  المالعبیُسمح بتشغیل  .9

 ،قلیلة التالمسالھواة  ةریاضالترفیھیة و من أجل ممارسة الریاضةالمرافق المماثلة 
؛ یسري ذلك على ریاضة النوادي 15من المادة  1من الفقرة  9و 8بالمخالفة للرقمین 

المنظَّمة والریاضة العامة للكلیات أیًضا خارج المرافق الریاضیة ومالعب ممارسة 
 الریاضة؛

من المادة  1من الفقرة  10یسمح بتشغیل حمامات السباحة في العموم بالمخالفة للرقم  .10
15، 

من  1من الفقرة  11یُسمح بتشغیل مرافق الساونا وما شابھھا في العموم، بالمخالفة للرقم  .11
 ،15المادة 



یُسمح بتشغیل صناعة الضیافة، وبخاصة الحانات والمطاعم، شاملةً حانات الشیشة  .12
ن المطاعم من قانو 25من المادة  2والتدخین ومرافق الضیافة من منظور الفقرة 

)GastG( متر  2,5، مع تقیید عدد الرواد الحاضرین في الوقت نفسھ إلى شخٍص واحد لكل
مربع من مساحة المطعم داخل الحجرات المغلقة ودون تقیید عدد الرواد في المساحات 

 1و 6؛ ویُسمح بالتشغیل بین الساعة 15من المادة  1من الفقرة  12الخارجیة بالمخالفة للرقم 
متر بین األشخاص الجالسین  1,5ترتیب المقاعد بحیُث تُكفَل مسافة تباعد دنیا أقلھا ویلزم 

 على الطاوالت المختلفة؛ وال یُسمح بالتدخین إال في الھواء الطلق،
یستطیع مكتب العمید وإدارة األكادیمیة السماح بعقد فعَّالیات حضوریًا مع ما یصل إلى  .13

 ،15من المادة  3الفقرة  من 2مشارًكا استكماالً للجملة  250
 

تقییدٌ لألشخاص، یُحدَّد عددُ الزوار أو المشاركین أو الزبائن الحاضرین  1طالما لم یُنظَّم في الجملة 
 في الوقت نفسھ بشخٍص واحد لكل عشرة أمتار مربعة من المساحة الُمخصَّصة للجمھور.

 
على محال تجارة التجزئة والمتاجر واألسواق من  3حتى  1) یسري في حالة مراحل الفتح 4(

بأن یُسمح في إطار قاعدة تحدید  )GewOالئحة األنشطة التجاریة (من  68و 66منظور الفقرتین 
قدوم زبونین دون حجز موعد مسبق بدالً من زبون  16من المادة  1القدوم في الفقرة موعد وال

متر مربع من مساحة البیع، طالما قدَّم ھذان شھادة تحلیل أو تطعیم أو تعافي من  40لكل واحد 
 .5منظور المادة 

 
) إذا قل مؤشر األیام السبعة في مدینٍة حضریة أو ریفیة، في خمسة أیام متتالیة عن القیمة الحدیة 5(

 ، أن9، یسري بدًءا من الدخول حیز التنفیذ حسب الفقرة 50وقدرھا 
 

عات واالجتماعات الخاصة والفعَّالیات الخاصة تحدیدٌ قدره عشرة ی .1 سري على التجمُّ
من المادة  1من الفقرة  1من الجملة  2أشخاص بحٍد أقصى من ثالثة منازل بالمخالفة للرقم 

؛ وال یُحَسب األطفال من المنازل المعنیة حتى إتمام السنة الرابعة عشر من العمر؛ 10
ذلك لما یصل إلى خمسة أطفال آخرین حتى إتمام سن الرابعة عشر من  یُسمح باإلضافة إلى

 العمر من عدد مختلف من المنازل باالنضمام،
من  68و 66یُسمح بتشغیل محال تجارة التجزئة والمتاجر واألسواق من منظور الفقرتین  .2

 5من الفقرة  3و 2) في العموم؛ وال تسري الجملتان GewOالئحة األنشطة التجاریة (
 16من المادة  2من الفقرة  3و 2والجملتان  4؛ وتبقى الفقرة 16من المادة  3و 1والفقرتین 

 دون مساس،
المتاحف والمعارض وحدائق الحیوان و المكتبات ودور المحفوظات سمح عموًما بتشغیلیُ  .3

 ؛ وال13من المادة  1من الفقرة  7و 3و 2خالفًا لألرقام والنباتات وكذلك النصب التذكاریة 
 في ھذا السیاق، 16من المادة  1تنطبق الفقرة 

 
، إذا تخطى مؤشر األیام السبعة 9ساریةً بدًءا من الدخول حیز التنفیذ حسب الفقرة  1ال تعود الجملة 

تُطبق في حاالت  .50في ھذه المدینة الحضریة أو الریفیة منذ ثالثة أیام متتالیة القیمة الحدیة البالغة 
خالفًا لالشتراطات الواردة في  9بدًءا من الدخول حیز التنفیذ حسب الفقرة  3ح مرحلة الفت 1الجملة 

 .7و 6من حیز التنفیذ حسب الفقرتین  3وفي ھذه الحالة یتحدد خروج مرحلة الفتح ؛ 3و 2الفقرتین 
 



إذا قل مؤشر األیام السبعة في مدینٍة حضریة أو ریفیة، في خمسة أیام متتالیة عن القیمة أ) 5(
 ، أن9، یسري بدًءا من الدخول حیز التنفیذ حسب الفقرة 35یة وقدرھا الحد

 
 3عند الدخول إلى أو المشاركة في الفعَّالیات والعروض والمنشآت المذكورة في الرقمین  .1

، ال یتمثَّل إلزاٌم بإبراز شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي حسب 3إلى  1وفي الفقرات  4و
 انعقدت حصریًا في الھواء الطلق،طالما ، 8من الفقرة  1الجملة 

، وباستثناء فعَّالیات الرقص، یُسمح باالحتفال 11من المادة  2من الفقرة  1بالمخالفة للجملة  .2
 50مع ما یصل إلى  15من المادة  2من الفقرة  12في منشآت الضیافة من منظور الرقم 

 ،8الفقرة  من 1شخًصا، یقدّمون شھادة تحلیل أو تطعیم أو تعافي حسب الجملة 
بتشغیل مراكز المعارض ودور العرض  15من المادة  1من الفقرة  6یُسمح بالمخالفة للرقم  .3

 والمؤتمرات مع تقلیص المساحة لتبلغ سبعة مترات مربعة لكل زائر،
شخًصا من  750في الھواء الطلق حتى  3من الفقرة  5إلى  1یُسمح بالمخالفة لألرقام  .4

 ناك.مجموعات األشخاص المذكورة ھ
 

مجددًا، إذا تخطَّى مؤشر األیام السبعة  9بدًءا من الدخول حیز التنفیذ بعد الفقرة  1ال تسري الجملة 
 .35في المدینة الحضریة أو الریفیة منذ ثالثة أیام متتالیة العتبة الحدیة وقدرھا 

 
تسري تشریعات في مدینٍة حضریة أو ریفیة،  3و 2) إذا ظھر اتجاهٌ متزاید في حاالت الفقرتین 6(

 .9مرحلة الفتح الدُنیا بدًءا من موعد الدخول حیز التنفیذ حسب الفقرة 
 
 14، إذا استقر مؤشر األیام السبعة في غضون 3و 2یتمثَّل اتجاهٌ متراجع من منظور الفقرتین ) 7(

عة للیوم یوًما متتالیًا منذ الیوم األول من مرحلة الفتح المعنیة في المتوسط تحت مؤشر األیام السب
 14، إذا استقر مؤشر األیام السبعة في غضون . یتمثَّل االتجاهُ المتزایداألول لمرحلة الفتح المعنیة

مؤشر األیام السبعة للیوم  فوقیوًما متتالیًا منذ الیوم األول من مرحلة الفتح المعنیة في المتوسط 
، ال یعتبر 50ھنا القیمة الحدَّیة وقدرھا  ؛ وإذا تجاوز مؤشُر األیام السبعةاألول لمرحلة الفتح المعنیة

ھ متزایدًا.  .3أو  2وتُراَجع االتجاھات كل أربعة عشر یوًما من بدء مراحل الفتح  التوجُّ
 
والرقم  3إلى  1) ال یُسمح بالدخول إلى المنشآت والمؤسسات والفعَّالیات المذكورة في الفقرات 8(
إال بعد تقدیم شھادة  3إلى  1نشطة حسب الفقرات أو المشاركة العروض أو األأ 5من الفقرة  2

. 8؛ ویسري منٌع من الدخول والمشاركة حسب المادة 5تحلیل أو تطعیم أو تعافي من منظور المادة 
ویلتزم ُمقدمو الخدمة والُمشغّلون بمراجعة الشھادات. ویكفي للتالمیذ تقدیم تحلیل سلبي مختوم من 

. ویكفي في حالة مرافق اإلقامة وما شابھھا من ة بحٍد أقصىساع 60مدرستھم ولم تتجاوز مدتھ 
م عروض المبیت في مقابل مادي، تقدیم شھادة تطعیم أو تعافي مرةً واحدة أو  منشآت، والتي تُقدِّ

وإذا انقضت في حالة شھادة تعافي كل ثالثة أیام أثناء مدة اإلقامة؛  1شھادة تحلیل حسب الجملة 
) المدة الزمنیة البالغة ستة SchAusnahmVمن الئحة االستثناءات ( 2من المادة  5حسب الرقم 

 بما ھو مناسب. 1من نصف الجملة  3أشھر أثناء اإلقامة، تسري الصیغة 
 
یعلن مكتُب الصحة المختص محلیًا على  6إلى  2والفقرات  1من الفقرة  3في حاالت الجملة ) 9(

یجري تطبیقُھا، بعدما بات ذلك قابالً للمالحظة  6إلى  1الفور، أن االشتراطات المعنیة للفقرات 
في  استنادًا إلى مؤشر األیام السبعة الُمعلن من خالل معھد روبرت كوخ. وتدخل األحكاُم القانونیة

 حیز التنفیذ في الیوم التالي من اإلعالن المحلّي. ھذه الحاالت



 
أ تُحسب األیام 5من المادة  1والجملة  5من الفقرة  3لحساب األیام الضروریة حسب الجملة أ) 9(

 6؛ وفي ھذه الحالة تُعلن السلطة المختصة یوم 2021یونیو/حزیران  7الخمسة الواقعة قبل 
من  1أو الجملة  5من الفقرة  3أن التبعات القانونیة المعنیة للوائح الجملة  2021یونیو/حزیران 

 .2021یونیو/حزیران  7أ یبدأ العمل بھا یوم 5الفقرة 
 
) یمكن أن تسمح السلطات المختصة لسبٍب مھم في الحالة الفردیة بتباینات من األحكام المستندة 10(

 إلى ھذا المرسوم أو المبنیة علیھ.
 
بمشروعات ظرفیة بالتنسیق مع وزارة الشؤون ) یمكن أن تسمح السلطات المختصة 11(

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

 
 من قانون الوقایة من العدوى ب28واستكماالٌت للمادة  ىأخر إجراءاتٌ : 2 الفصل

 
 22المادة 

 إجراءاٌت أخرى
 

اإلصابة بالعدوى قائًما ) یبقى حُق السلطات المختصة في استصدار إجراءات الحقة للوقایة من 1(
 ال یُمس من ھذه الالئحة واألحكام القانونیة الصادرة استنادًا إلى ھذه الالئحة.

 
یُحظر تقدیم واستھالك الكحول في األماكن العامة أو في المرافق المتاحة للجمھور والتي ) 2(

 تحددھا السلطات المختصة.
 
یماٍت أخرى للسلطات المختصة في إطار یمكن أن تصدر وزارةُ الشؤون االجتماعیة تعل )3(

اإلشراف الرسمّي أو التخصصي من أجل إجراءاٍت محلیة تكمیلیة في حالة تفّشي وبائي شدید 
 بصورة غیر معتادة (استراتیجیة البؤر الساخنة).

 
 23 المادة

 من قانون الوقایة من العدوى ب28للمادة  استكماالتٌ 
 

 ب28من المادة  3و 1یجرى اإلعالُن المحلّي عن الیوم، الذي تبدأ عنده اإلجراءات حسب الفقرتین 
قانون الوقایة من العدوى أو یتوقف عنده تنفیذُ اإلجراءات، بمعرفة مكتب الصحة المختص.  من

من من قانون الوقایة  ب28من المادة  3و 1وفي حالة سریانھا، ینطبق باإلضافة إلى الفقرتین 
 العدوى أن

 
في منشآت التأھیل عروض التأھیل المھنّي تُعفَى األجزاُء العملیة من التأھیل المدنّي في  .1

، والتي ال یمكن قانون التأھیل المھنيّ من  2من المادة  1من الفقرة  3الرقم حسب المدنّي 
تنفیذُھا إال حجراٍت مجھَّزة على نحٍو خاص أو بیئات تعلُّم ذات بُعد تطبیقي، من الحصر في 



ب من قانون الوقایة من 28من المادة  3من الفقرة  3حسب الجملة  التدریس المتناوب
 العدوى،

منشآت التأھیل  األجزاُء العملیة من التأھیل المدنّي في عروض التأھیل المھنّي فيستثنى تُ  .2
من قانون التأھیل المھنّي، في المنشآت  2من المادة  1من الفقرة  3المدنّي حسب الرقم 

الخارجیة عن المدارس لتعلیم البالغین والمنشآت المشابھة، والتي ال یمكن تنفیذُھا إال 
راسّي حجراٍت مجھَّزة على نحٍو خاص أو بیئات تعلُّم ذات بُعد تطبیقي، من منع الدوام الد

 ب من قانون الوقایة من العدوى،28من المادة  3من الفقرة  3الحضورّي حسب الجملة 
 ب من قانون الوقایة من العدوى28من المادة  3من الفقرة  3من المنع حسب الجملة یُستثنى  .3

تنفیذ الفعَّالیات للطالب، الذین على وشك إنھاء الدراسة أو االمتحانات الجزئیة المھمة 
 واألجزاء العملیة من التأھیل المھنّي في الكلیات، للشھادة،

والمقررات التعلیمیة ذات الصلة في  17من المادة  1من الفقرة  4في المنشآت حسب الرقم  .4
المدارس المھنیة في نطاق اختصاص وزارة الثقافة ووزارة األراضي الریفیة، تُعفى 

ّي، الذي ال یمكن أن ینعقد إال في الصفوُف الختامیة وتحضیرات االختبارات والتدریس العمل
حجراٍت مجھَّزة على نحٍو خاص أو بیئات تعلُّم ذات بُعد تطبیقي، من الحصر في التدریس 

ومنع  ب من قانون الوقایة من العدوى28من المادة  3من الفقرة  2حسب الجملة  المتناوب
ب من قانون الوقایة 28من المادة  3من الفقرة  3الدوام الدراسّي الحضورّي حسب الجملة 

 من العدوى،
یُستثنى تنفیذُ الفعَّالیات للتحضیر لالختبارات في مجال التدریب االرتقائي العام من المنع  .5

 ب من قانون الوقایة من العدوى،28من المادة  3من الفقرة  3حسب الجملة 
 ،14ة من الماد 2و 1یُمنع اإلنشادُ الجماعيُّ في غرٍف مغلقة من منظور الفقرتین  .6
ب كذلك بمجموعاٍت أكثر 28من المادة  1من الفقرة  1من الجملة  6یُسمح في حالة الرقم  .7

من األشخاص الممارسین لریاضات الھواة ووقت الفراغ والمنفصلة إحداھا عن األخرى في 
 .مالعب خارجیة شاسعة

 
من  3و 1من الفقرتین تبقى األحكام الالحقة لھذا المرسوم أو المستندة إلى ھذه المرسوم دون مساس 

 ب من قانون الوقایة من العدوى.28المادة 
 

 القوانین التنظیمیة: 3 الفصل
 

 24 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
 14الفعَّالیات حسب المادة  .2



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

استئناف قصوى ألعداء األشخاص ومحذورات التشغیل وكیفیات تنفیذ رعایة طوارئ ومتطلبات 
 .من أجل الحمایة من اإلصابة بعدوى فیروس كورونا التشغیل

 
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 المحفوظاتوالمكتبات والكلیات واألكادیمیات وفق قانون األكادیمیات  .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  كلیة الشرطة في بادن فورتمبیرغ على 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 الشرطة في بادن فورتمبیرغ بما یشمل مكتب إدارة 

ارة العدل بالنسبة لكلیة القضاء في شفیتسنجن التعلیم في كلیة الشرطة في بادن فورتمبیرغ، ووز
باالستثناءات الضروریة من القیود المفروضة في ھذه الالئحة من أجل تشغیل عملیات التأھیل 

 المھنّي والدراسة والتدریب المستمر وإعداد االختبارات وتنفیذھا وكذلك إلجراءات التوظیف.
 
ل وزارة الشؤون االجتماعیة وفق الج) 3( من قانون مكافحة العدوى  32من المادة  2ملة تُخوَّ

 وبموجب أمٍر قانونّي من أجل تشغیل
 

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

 ذات الرعایة المتنقلة الواقعة تحت مسؤولیة جھة ما وفق قانون السكن والمشاركة والرعایة،
 العروض الخدمیة للرعایة والدعم في نطاق العنایة باآلخرین، .5
حسب  االجتماعّي للشباب العروض الخدمیة للعمل المعنّي باألطفال والشباب وكذلك العمل .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 ،( 
المتخصصة، والمدارس المتخصصة في مدارس الرعایة، وكذلك مدارس المھن الصحیة  .7

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

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

 للنظافة الشخصیة.
 



ل وزارة 4( من قانون مكافحة العدوى وبموجب أمٍر  32من المادة  2وفق الجملة العدل ) تُخوَّ
 قانونّي وبغیة الوقایة من اإلصابة بعدوى فیروس كورونا

 
 بتحدید شروط ومطالب، وباألخص أحكام للنظافة الشخصیة من أجل تشغیل منشآت .1

 ،یةللوال ةالتابع االستقبال األوليّ 
 االستقبال األوليّ  بعزل األشخاص الُمستقبَلین حدیثًا أو بعد فترة غیاب طویلة في منشأة .2

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

 مكافحة العدوى وبموجب أمٍر قانونّي مشترك من أجل تشغیل
 

صاالت اللیاقة البدنیة والیوغا، وتنظیم والمالعب والمنشآت الریاضیة العامة والخاصة  .1
 المنافسات الریاضیة وكذلك مدارس الرقص وما شابھھا من منشآت،

 حمامات السباحة بما یشمل الساونا وبرك االستحمام ذات الدخول المحكوم، .2
 ذات الخدمیة للعروض وكذلك الشبابیة الفن ومدارس الفنیة والمدارس الموسیقى مدارس .3

التعلیم  وزارة اختصاص نطاق في 17 المادة من 1 الفقرة من 6 الرقم من منظور الصلة
 الثقافةو

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

 .الشخصیة
 
ل وزارة النقل ووزارة الشؤون االجتماعیة وفق6( من قانون مكافحة  32من المادة  2الجملة  ) تُخوَّ

 من أجل العدوى وبموجب أمٍر قانونّي مشترك
 

من المادة  2من الفقرة  1نقل األشخاص في المواصالت العامة والسیاحیة من منظور الرقم  .1
من قانون  25من المادة  1من الفقرة  2بما یشمل خدمات الضیافة من منظور الجملة  3

 الضیافة،
وكذلك والقوارب والطائرات لقیادة السیارات  ةالعملیو النظریة اتواالختبارالتأھیل  .2

العملي في التدریب التأھیلّي والمستمر للخبراء والممتحنین في النظري ومحتویات التأھیل 
وكذلك العروض األخرى لمدارس تعلیم  ،والقوارب والطائرات مجال تعلیم قیادة السیارات

 شرةً من الئحة تراخیص القیادة أو قانون المرور،القیادة، والتي تنبثق مبا
 

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  2) تُخوَّ

 قانونّي مشترك من أجل مكافحة العدوى وبموجب أمرٍ 
 

 تجارة التجزئة، .1
 مرافق اإلیواء، .2



من  2والفقرة  1من الفقرة  1قطاع الضیافة بما یشمل خدمات الضیافة من منظور الجملة  .3
 من قانون الضیافة، 25المادة 

 ،المؤتمراتالمعارض و .4
 الحرف الیدویة، .5
والوشم وثقب الجسم، وكذلك صالونات الحالقة والتدلیك والتجمیل والتشمُّس وتقلیم األظافر  .6

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

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

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

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

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

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

 25 المادة

 القوانین التنظیمیة حول أوامر العزل
 

ل وزارة الشؤون االجتماعیة وفق الجملة  وبموجب أمٍر قانونّي باستصدار  32من المادة  2تُخوَّ
من أجل مكافحة عدوى فیروس كورونا،  أوامر عزل وما یتصل بذلك من واجبات وإجراءات

 وبشكٍل خاص
 

بعزل المرضى، والمشتبھ في إصابتھم بالمرض، والمشتبھ في إصابتھم بالعدوى، والناقلین  .1
 ،30من المادة  1من الفقرة  2ھا دون أعراض، بطریقٍة مناسبة وفق الجملة ل

الذین ثبتت إصابتھم بفیروس كورونا وكذلك  ،أسرة األشخاص المخالطینالتزام أفراد  .2
تحلیل أو  PCR لتحلیلالذاتي بالخضوع التحلیل األشخاص الذین ثبتت إصابتھم عن طریق 

 ،من قانون مكافحة العدوى 28المادة  من 1من الفقرة  1للجملة سریع وفقًا 

 .وتُملي كذلك استثناءاٍت لذلك ومراسیم شاملة أوامر أخرى في ھذا الصدد
 

 26 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



الصلة باألشخاص بین السلطات الصحیة وسلطات الشرطة المحلیة وسلطات تنفیذ األحكام 
 الشرطیة، طالما كان ذلك ضروریًا ألسباب الوقایة من العدوى

 
األحكام الشرطیة وكذلك موظفي سلطات الشرطة المحلیة من لحمایة أفراد سلطات تنفیذ  .1

 العدوى أثناء الحمالت،
 العدوى وتسییرھا ومتابعتھا وإنفاذھا، مكافحةلفرض إجراءات وفق قانون  .2
العدوى واألوامر القانونیة مكافحة وفق قانون اإلداریة لمالحقة الجرائم والمخالفات  .3

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

 المؤسسات العقابیة.االحتجاز و
 

 واألحكام الختامیة المخالفات اإلداریة – 3الجزء 

 27المادة 
 المخالفات اإلداریة

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

د أو تھاون  العدوى، كُل من تعمَّ
 

من  2بالمخالفة للفقرة  ،مع أشخاٍص آخرین 1,5عدم االلتزام بمسافة التباعد الدنیا وقدرھا ب .1
 ،2المادة 

 قناع طبي على اإلطالق أو ارتداء واحٍد غیر موافق للمتطلبات أو عدم ارتداء ارتداءعدم ب .2
من  2بالمخالفة للفقرة متطلبات لاإلطالق أو ارتداء واحٍد غیر مناسب ل واٍق للتنفس على

 ،12من المادة  5من الفقرة  2، أو الجملة 3المادة 
تقدیم بیانات غیر صحیحة حول االسم األول أو اللقب أو العنوان أو تاریخ الحضور أو رقم ب .3

 ،7من المادة  3الھاتف بصفتھ من بین الحاضرین بالمخالفة للفقرة 
ع  .4  ،10من المادة  1للفقرة بالمخالفة فعَّالیة خاصة أو  خاص اجتماعأو بالمشاركة في تجمُّ

 ،21من المادة  5من الفقرة  1من الجملة  1وكذلك باالرتباط مع الرقم 
من  1من الفقرة  2أو للجملة ، 11من المادة  1من الفقرة  1لجملة لبتنظیم فعَّالیة بالمخالفة  .5

 ،14من المادة  2من الفقرة  2لجملة لأو ، 14المادة 
 4أو الفقرة ، 11من المادة  1من الفقرة  2لدخول أو المشاركة وفق الجملة ابمخالفة حظر  .6

من المادة  2من الفقرة  3، أو الجملة 14من المادة  1من الفقرة  3أو الجملة ، 12من المادة 
أو  18من المادة  4من الفقرة  3 أو الجملة 17من المادة  2من الفقرة  4 أو 1 ، أو الجمل14

 ،21من المادة  8من الفقرة  1الجملة 



من المادة  1من الفقرة  3بعدم االلتزام بمطالب الوقایة من حوادث العمل بالمخالفة للجملة  .7
 ،18من المادة  5من الفقرة  1أو الجملة  17المادة من  2الفقرة من  2أو الجملة  11

 1، وباالرتباط مع األرقام 11من المادة  2من الفقرة  3 إلى 1للجمل بتنظیم فعَّالیة بالمخالفة  .8
ن الفقرة م 1من الجملة  7إلى  1م ارق، أو األ21من المادة  1من الفقرة  1من الجملة  8إلى 

أو  2أو الرقم  ،21من المادة  3من الفقرة  1من الجملة  5إلى  1م ارق، أو األ21من المادة  2
 ،11من المادة  3من الفقرة  3لرقم ل بالمخالفة أو 21أ من المادة 5قرة من الف 1من الجملة  4

من الجملة  7أو الرقم  ،21من المادة  1من الفقرة  1من الجملة  8وكذلك باالرتباط مع الرقم 
 1من الجملة  4أو الرقم  21من المادة  3من الفقرة  1من الجملة  5، أو الرقم 2من الفقرة  1

 ،21المادة من أ 5من الفقرة 
 ،13من المادة  2من الفقرة  1الحث على االلتزام بمسافة التباعد بالمخالفة للجملة  مبعد .9

أو  16من المادة  1من الفقرة  2بعدم الوفاء بواجب معالجة البیانات بالمخالفة للجملة  .10
 ،21من المادة  8من الفقرة  1أو الجملة  18من المادة  4من الفقرة  1الجملة 

وكذلك باالرتباط مع ، 15من المادة  2أو  1للفقرة بالمخالفة أو تقدیم خدمة  شأةمنبإدارة  .11
من  1من الفقرة  2، والجملة 21من المادة  1من الفقرة  1من الجملة  19إلى  9و 1األرقام 
من  2، والجملة 21من المادة  2من الفقرة  1من الجملة  14إلى  8و 1، واألرقام 21المادة 
 21من المادة  3من الفقرة  1من الجملة  12إلى  6و 1أو األرقام  21من المادة  2الفقرة 

 21أ من المادة 5من الفقرة  1من الجملة  3أو الرقم  21من المادة  3من الفقرة  2والجملة 
 ،21من المادة  4، وكذلك باالرتباط مع الفقرة 16من المادة  5والفقرة  3إلى  1الفقرات  أو

بتنفیذ حمالت ترویجیة خاصة في مؤسسات لتجارة التجزئة وأسواق كبیرة بالمخالفة  .12
 ،16من المادة  4للفقرة 

من المادة  3و 1للفقرات بإدارة منشآت أو تقدیم عروض خدمیة أو أنشطة بالمخالفة  .13
17، 

 ،18من المادة  1الفقرة من  5بعدم تمویل تحالیل فحص أو تنظیمھا بالمخالفة للجملة  .14
 ،18من المادة  2من الفقرة  3بعدم تقدیم خطة للنظافة الشخصیة بالمخالفة للجملة  .15
من  2بالمخالفة للجملة  بعد تلبیة واجب مراجعة شھادة التحلیل أو التطعیم أو التعافي .16

 21من المادة  8الفقرة 
 .22المادة  من 2أو تناول الكحول في المجال العام بالمخالفة للفقرة  ببیع .17

 
 28 المادة

 وانتھاء الصالحیة دخول حیز التنفیذ
 
یتوقف العمل یدخل ھذا المرسوم حیز التنفیذ في الیوم التالي على اإلعالن، وفي الوقت نفسھ ) 1(
من الجریدة الرسمیة)،  343(الصفحة  2021مارس/آذار  27الئحة كورونا الصادرة بتاریخ ب

لت مؤخًرا بموجب المادة  من الجریدة  471(الصفحة  2021مایو/أیار  1من مرسوم  1والتي ُعدِّ



تنطبق األحكام . و1في یوم اإلعالن بالمخالفة للجملة  24من المادة  3الرسمیة). ویبدأ العمل بالفقرة 
(الصفحة  2020یونیو/حزیران  23الصادرة بتاریخ  الئحة كوروناالقانونیة الصادرة استنادًا إلى 

لت مؤخًرا بموجب المادة  483  17من الالئحة الصادرة بتاریخ  1من الجریدة الرسمیة)، والتي ُعدِّ
من الجریدة الرسمیة) أو الصادرةً استنادًا إلى الئحة  1052(الصفحة  2020نوفمبر/تشرین الثاني 

من الجریدة الرسمیة)  1067(الصفحة  2020تشرین الثاني نوفمبر/ 30كورونا الصادرة بتاریخ 
من  249(الصفحة  2021فبرایر/شباط  26من الئحة  1والتي ُغیِّرت مؤخًرا بموجب المادة 

لت بسبب الئحة كورونا الصادرة بتاریخ   2021مارس/آذار  7الجریدة الرسمیة)، أو التي ُعدِّ
من الالئحة الصادرة  1لت مؤخًرا بموجب المادة من الجریدة الرسمیة) والتي ُعدِّ  273(الصفحة 

أو بموجب األحكام الصادرة استنادًا إلى الئحة كورونا الصادرة  2021مارس/آذار  19بتاریخ 
من حیز التنفیذ  ھاخروج، حتى من الجریدة الرسمیة) 298(الصفحة  2021مارس/آذار  27بتاریخ 

 .2من الفقرة  2حسب الجملة 
 
وفي الوقت نفسھ، ینتھي . 2021 یونیو/حزیران 30بانقضاء یوم  بھذه الالئحةینتھي العمل  )2(

أو  2020یونیو/حزیران  23، التي صدرت استنادًا إلى ھذه الالئحة أو الئحة یوم العمل بكل اللوائح
 27أو الئحة یوم  ،2021مارس/آذار  7أو الئحة  2020 نوفمبر/تشرین األول 30الئحة یوم 
 .طالما لم یُلَغ العمل بھا من قبل 2021مارس/آذار 
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 فورتمبیرغ-حكومة والیة بادن
 

 كریتشمان
 

 بایازد.      شتروبل
 

 باور     شوبر
 

 كراوت-د. ھوفمایستر    ووكر
 

 جینتكس     لوكا
 

 ھاوك     ھیرمان
 

 ھوجیلیت     رازافي


