آخر المستجدات :قانون الحماية من فيروس كورونا
ما هي قيود االتصال التي تنطبق؟
التجمعات الخاصة ،التي يشارك فيها األشخاص الذين تم تطعيمهم أو األشخاص الذين تعافوا ،يمكن ابتدا ًء من يوم السبت،
 19فبراير  ،2022إقامتها بدون قيود على عدد األشخاص.
تنطبق قيود التالمس حتى  19مارس  2022فقط على األشخاص غير الحاصلين على اللقاح.
األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو شفاؤهم بالشكل الكامل ،يستمر السماح لهم بلقاء أفراد أسرهم فقط وبحد أقصى
شخصين من منزل آخر في اجتماعات خاصة في األماكن العامة والخاصة .وال يدخل في ذلك األطفال الذين تقل أعمارهم
عن  14عا ًما .عند تحديد األُسرة ،يتم اعتبار األزواج وشركاء الحياة والشركاء المتعايشين أسرة واحدة ،حتى لو كانوا ال
يعيشون معًا.

ما القواعد التي تسري على تجارة البيع بالتجزئة؟
اعتبارا من  19فبراير  .2022وهذا يعني أنه لم
بالنسبة للمحالت التجارية واألسواق ،لن يتم تطبيق قيود الوصول الخاصة بقاعدة 2G
ً
يعد من الضروري التحقق من إثبات إجراء االختبار أو تلقي التطعيم كما يُسمح لألشخاص غير المطعمين بالدخول .ومع ذلك  ،يظل

االلتزام بارتداء كمامة طبية واحدة على األقل قائ ًما؛ ويوصى بشدة بارتداء قناع  FFP2في المتاجر.
ويمكن ألصحاب المتاجر جعل ارتداء كمامة  FFP2شر ً
طا لدخول المتجر.

هل ارتداء األقنعة ال يزال إلزاميًا؟
أمرا إلزاميًا في العديد من األماكن ،على الرغم من أنه يوصى بشدة بارتداء كمامة FFP2
نعم .ال يزال ارتداء كمامة طبية ً
نظرا لتأثيرها الوقائي األفضل.
ً
وهناك التزام بارتداء كمامة  FFP2عند استخدام الخدمات المتعلقة بالجسم وتقديمها لألشخاص غير الحاصلين على اللقاح.
وباإلضافة إلى ذلك ،يظل االلتزام بارتداء كمامة طبية قائ ًما في األماكن التالية:





في وسائل النقل العام لألفراد وعبر المسافات الطويلة (ويوصى في هذه الحالة ارتداء كمامة )FFP2
في القاعات الداخلية التي يتواجد فيها العامة ،على سبيل المثال في المحالت التجارية،
في الهواء الطلق ،بقدر ما تأمر السلطة المختصة صراحةً بذلك لمناطق محددة بموجب مرسوم عام.
عند المشاركة في حدث اعتمادًا على العدد المسموح به من األشخاص (في داخل األبنية وخارجها)

في الفعاليات والتجمعات التي تقام في الهواء الطلق ،يعتمد االلتزام بارتداء كمامة طبية واحد على األقل على لوائح الدخول
ذات الصلة أو المعايير التالية:
 .1إذا كان بإمكان كل األشخاص الوصول إلى مكان االجتماع أو التجمع ،بغض النظر عن دليل االختبار أو التطعيم ،فيجب
ارتداء كمامة طبية واحدة على األقل.
 .2إذا كان األشخاص الذين تم اختبارهم أو تطعيمهم هم فقط من يمكنهم الوصول إلى مكان االجتماع أو التجمع ،فيجب
ارتداء كمامة طبية واحدة على األقل إذا تعذر الحفاظ على الحد األدنى لمسافة التباعد وهو  1,5متر.
 .3إذا كان األشخاص الذين تم تطعيمهم هم فقط من يمكنهم الوصول إلى المكان ،فال يوجد التزام بارتداء كمامة .ومع ذلك،
يوصى بارتداء كمامة إذا تعذر الحفاظ على مسافة تباعد ال تقل عن  1,5متر بالنسبة لآلخرين.
يجب على األشخاص المسؤولين عن االجتماع أو التجمع إبالغ المشاركين باللوائح المعمول بها والتنويه إلى االلتزام بها في
حالة حدوث مخالفات.

باإلضافة إلى ذلك ،يوصى بشدة بارتداء الكمامة في كل مكان ،بما في ذلك األماكن الخارجية التي ال يمكن فيها الحفاظ على
مسافة تباعد ال تقل عن  1,5متر بالنسبة لآلخرين.

ما هي االستثناءات من وجوب ارتداء الكمامة؟
يمكن كاستثناء االستغناء عن ارتداء الكمامة في الحاالت التالية ،على سبيل المثال:










في الغُرف الخاصة لالجتماعات الخاصة حصريًا،
في المطاعم وأماكن تناول الطعام األخرى في أماكن الجلوس أو الوقوف الثابتة،
في ظروف عمل السلطات األمنية وفرق اإلطفاء ،وما إلى ذلك،
عند التواصل مع شخص أصم أو يصعب عليه السمع،
األشخاص الذين ال يستطيعون ارتداء كمامة ألسباب طبية (مطلوب شهادة)،
أثناء تناول الطعام والشراب،
لدى أعضاء ال ِف َرق الموسيقية المطعمين أثناء غنائهم م ًعا أو المطربين أو الممثلين المطعمين أثناء تنفيذ العروض
في إطار العروض الثقافية ،بما في ذلك البروفات الالزمة ،وذلك إذا لم يمكن القيام باألنشطة الفنية المعنية إال
بدون ارتداء كمامة،
وكذلك ألي أسباب أخرى إذا كانت إزالة الكمامة مع الحفاظ على مسافة تباعد ال تقل عن  1,5متر تستغرق بضع
ثوان فقط.
ٍ

جميع االستثناءات من وجوب ارتداء الكمامة مذكورة في الفقرة  2من المادة  3من قانون الحماية من فيروس كورونا .يوجد
المستند في موقع اإلنترنت www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw.
يُعفى األطفال حتى سن دخول المدرسة من االلتزام بارتداء كمامة .إذا لم يتمكن األطفال من ارتداء كمامة طبية ابتدا ًء من
سن دخول المدرسة إلى سن  13سنة بسبب تكوينهم الجسماني ،فيجب عليهم ارتداء كمامة يومية كبديل.

ماذا تعني قاعدة 3G؟
يتم فتح المرافق والخدمات التي تندرج تحت قاعدة  3Gأمام األشخاص الذين تم تطعيمهم أو سبق أن تعافوا من المرض
بالكامل .أما جميع األشخاص اآلخرين ،فيجب إثبات أن نتائج اختباراتهم سلبية .ويتم االعتراف باختبارات  PCRالتي لم
يمر عليها أكثر من  48ساعة واالختبارات السريعة لم يمر عليها أكثر من  24ساعة.

ما المجاالت التي تنطبق فيها قاعدة 3G؟
تنطبق قاعدة ( 3Gإتاحة الدخول لألشخاص الذين تم تطعيمهم أو سبق أن تعافوا من المرض أو الذين تم اختبارهم حديثًا)،
على ما يلي على سبيل المثال ال الحصر:










الجنازات وحفالت الزواج المدني؛
خدمات وفعاليات التعليم المدرسي والجامعي والمهني أو المتعلق بالوظائف ،والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
في مراكز الرعاية النهارية ،والتدريب على ممارسة العمل السياسي والمساعدة الذاتية ،فضالً عن دورات
االندماج؛
الممارسة المشتركة أو المتزامنة للرياضة الخالية من التالمس مثل ألعاب القوى الخفية أو التنس أو الجولف في الهواء
الطلق؛
ممارسة الرياضة التي يحدث فيها تالمس في الهواء الطلق إذا شارك فقط أشخاص من نفس األسرة وشخصان
كحد أقصى من منزل آخر؛
مدارس تعليم القيادة؛
اإلقامات الليلية لغير السائحين (يجب على األشخاص غير المطعمين تقديم إثبات اختبار سلبي عند الوصول وبعد
انتهاء الصالحية)؛
الخدمات المتعلقة بالجسم (مثل خدمات تصفيف الشعر ،والتجميل ،وما إلى ذلك) وصالونات التشميس؛
المعارض والمؤتمرات التجارية للموردين التجاريين والمهتمين بهذه األعمال وكذلك األحداث التي يشارك فيها
أعضاء من الشركات والمؤسسات فقط والتي تقام وفقًا لمتطلبات الحماية من العدوى الموضحة في قانون العمل؛












االجتماعات بالمعنى المقصود في المادة  8من الدستور (والتي تنظم حرية التجمع) في األماكن العامة داخل
البنايات؛
االجتماعات بالمعنى المقصود في المادة  8من الدستور في الهواء الطلق في حضور أكثر من  750مشارك؛
اجتماعات الهيئات البلدية واالجتماعات المطلوبة قانونًا لهيئات المؤسسات والشركات والمجتمعات واألحزاب
والجمعيات بموجب القوانين العامة والخاصة باإلضافة إلى األحداث اإلعالمية والمناقشات بين األحزاب السياسية
التي ليس لها طابع اجتماعي؛
استخدام مكتبات الجامعات والمقاصف الجامعية من قبل أعضاء الجامعة؛
استخدام المكتبات العامة (يمكن أيضًا اإلقراض وإعادة الوسائط بدون تالمس وحتى بدون )3G؛
خدمات العمل االجتماعي للشباب وعمل الشباب وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها وفقًا للمادة  16من الكتاب الثامن
من القانون االجتماعي (رعاية األطفال والمراهقين)؛
الرحالت الترفيهية لألطفال والمراهقين والعائالت لدى منظمات رعاية األطفال والمراهقين العامة والمستقلة
(يجب على األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم تقديم إثبات إجراء اختبار سلبي عند الوصول ومرة أخرى بعد أربعة
أيام أو إجراء اختبار ذاتي مشترك تحت المالحظة)؛
مؤسسات رعاية األطفال والمراهقين للمرضى الداخليين التي تتطلب رخصة تشغيل بالمعنى المقصود في الماجة
 45وما يليه من الكتاب الثامن من القانون االجتماعي (رعاية األطفال والمراهقين) ،حيث يستثنى األطفال
والمراهقون من هذه القاعدة.

في قطاع التعليم ،تنطبق قاعدة  3Gعلى الخدمات والفعاليات التي تقام في المدرسة والجامعة والتعليم المهني أو على
مستوى المهن (بما في ذلك معارض التدريب وتبادل الوظائف وفعاليات التوجيه المهني) ،والتعليم في مرحلة الطفولة
المبكرة في مؤسسات الرعاية النهارية ،والتدريب على ممارسة العمل السياسي والمساعدة الذاتية وكذلك التكامل دوران
االندماج واستخدام مكتبات الجامعات والمقاصف الجامعية بواسطة األشخاص الذين ينتمون مباشرة إلى الجامعة أو
المؤسسة كعاملين أو طالب.
أصدرت الدولة قانونها الجامعي الخاص بوباء كورونا في نطاق الجامعات .وبموجب ذلك ،يجوز للجامعات والكليات أيضًا
تقليل عدد المشاركين في الفعاليات المباشرة ،وذلك اعتمادًا على معدل اإلصابة ،وتعديل محاوالت االنسحاب وحرية
الحضور بطريقة ال يتعرض الطالب فيها لتأثيرات سلبية بسبب الوباء.

ما الذي ينطبق على زوار المستشفيات ودور رعاية المسنين والمرافق المماثلة؟
في ح الة المستشفيات ودور رعاية كبار السن والمسنين والمرافق الكاملة أو شبه الكاملة للمرضى الداخليين لرعاية وإيواء
المسنين أو المعاقين أو األشخاص المحتاجين للرعاية ،تنطبق الالئحة الفيدرالية للمادة  28ب الفقرة  2من قانون الحماية من
العدوى :وهنا يجب أن يكون أصحاب العمل والموظفون والزوار بمثابة أشخاص يتم اختبارهم ،وهم ما يعني أن يكون
يحوزتهم شهادة اختبار صادرة لهم .ووفقًا للوائح القانونية ،ينطبق هذا األمر بغض النظر عما إذا تم كان قد تم تطعيمهم أو
تعافوا من المرض في نفس الوقت .ويجب أيضًا أن يكون لدى زوار مرافق اإلقامة الجماعية لطالبي اللجوء ،واألشخاص
الملزمين قانونًا بمغادرة البالد ،والالجئين والمتأخرين في إعادة التوطين ومرافق الرعاية االجتماعية للمرضى الداخليين
نتيجة اختبار سلبية وفقًا للمادة  8الفقرة  5من قانون الحجر الصحي واختبارات كورونا.

ماذا تعني قاعدة 2G؟
قاعدة  2Gتعني أنه ال يجوز استخدام المرافق والخدمات إال من قبل األشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وتعافوا من
المرض .وتنطبق قاعدة  2Gفي األساس على جميع األنشطة والمرافق الترفيهية .ولن يُسمح ألي شخص لم يتم تطعيمه أو
تعافيه من المرض بالكامل من الدخول إلى هذه المرافق أو االستفادة من الخدمات .االستثناء الوحيد لذلك هو األشخاص
الذين لديهم شهادة طبية تفيد بأنه ال يمكن تطعيمهم ضد كوفيد 19-ألسباب صحية ،وكذلك األطفال والمراهقون حتى سن 17
عا ًما.

أين تنطبق قاعدة 2G؟ ما هي المناطق التي ال يجوز زيارتها إال من قبل األشخاص المطعمين (األشخاص
الذين تم تطعيمهم أو األشخاص الذين تعافوا من المرض2G) ،؟
قاعدة ( 2Gالسماح بالدخول فقط لألشخاص الذين تم تطعيمهم أو األشخاص الذين تعافوا من المرض) تسري على ما يلي
على سبيل المثال وليس الحصر:












المتاحف والمعارض والنصب التذكارية والمؤسسات الثقافية األخرى؛
الحفالت الموسيقية والعروض وأنشطة القراءة والمناسبات الثقافية األخرى ،مثل المسارح ودور السينما؛
إقامة المعارض العامة؛
المهرجانات الشعبية والمناسبات الترفيهية المماثلة؛
حدائق الحيوان وحدائق عروض الحيوانات؛
المتنزهات؛
أماكن اللعب؛
ممارسة الرياضة الجماعية المشتركة التي يحدث فيها تالمس (بما في ذلك التدريب والمسابقات) في الهواء الطلق
(الرياضات االحترافية ورياضات الهواة)؛
العروض التعليمية التي ال تندرج بشكل صريح ضمن قاعدة ( 3Gانظر ما سبق)؛
المبيت السياحي في مؤسسات اإلقامة ورحالت الحافالت السياحية.

ال تسري قاعدة  2Gعلى ما يلي:





األشخاص الذين لديهم شهادة طبية تفيد بعدم قدرتهم على أخذ التطعيم في الوقت الحالي أو ال يمكن لم يمكن
تطعيمهم ألسباب صحية أو قبل ستة أسابيع كحد أقصى .ومع ذلك ،يجب على هؤالء األشخاص تقديم شهادة
اختبار سلبي؛
األطفال والمراهقون حتى سن  17سنة .وبسبب االختبارات المدرسية المنتظمة خارج اإلجازات ،ال يجب عليهم
تقديم أي شهادة لالختبار السلبي.
لتقديم الطعام للسائقين المحترفين في مناطق االستراحات ومحطات الشاحنات إذا كانت لديهم شهادة اختبار سلبي.

ماذا يعني  2G+ومن هم األشخاص المعفيون من التزام االختبار اإلضافي؟
تعني قاعدة  2G+أن األشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل أو الذين تعافوا من المرض هم فقط من يمكنهم الدخول ويجب
عليهم أيضًا تقديم إثبات نتيجة اختبار سلبية .ويمكن أن يكون ذلك على شكل اختبار سريع (ال يزيد على  24ساعة) أو
اختبار ( PCRال يزيد على  48ساعة).
ال تسري قاعدة  2G+على ما يلي على سبيل المثال وليس الحصر:










ممارسة الرياضة الجماعية أو المتزامنة داخل األبنية (القاعات الرياضية ،ومراكز اللياقة البدنية ،وما إلى ذلك) -
تنطبق االستثناءات ،على سبيل المثال وليس الحصر ،على الرياضات االحترافية؛
استخدام حمامات السباحة الداخلية والمرافق الصحية (حمامات البخار والحمامات الحرارية ،وما إلى ذلك)؛
كانتينات الشركات والمقاصف المدرسية والمقاصف الجامعية والمرافق المماثلة عند استخدامها من قبل أشخاص
ال ينتمون مباشرة للمؤسسة أو المنشأة كموظفين أو طالب أو تالميذ مدارس أو مشاركين في دورات تدريبية ،وما
إلى ذلك ،إذا لم يقتصر هذا االستخدام على مجرد إحضار األطعمة والمشروبات؛
جميع خدمات تقديم األطعمة األخرى ،إذا لم يقتصر االستخدام على مجرد إحضار األطعمة والمشروبات؛
الغناء الجماعي ألعضاء الكورال ،باإلضافة إلى األنشطة الفنية األخرى التي ال يمكن إجراؤها إال بدون ارتداء
كمامة (العزف على آالت النفخ وما إلى ذلك)؛
مهرجانات الكرنفاالت والمهرجانات التقليدية المماثلة (المعيار :الغناء الجماعي/التمايل؛ الرقص ليس أساسيًا)؛
االحتفاالت الخاصة المصحوبة بالرقص والتي ال يكون الرقص فيها أساسيًا لالحتفال (مثل حفالت الزفاف)؛
الخدمات الجنسية.

ال يوجد لزوم لالختبار اإلضافي لألشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعات معززة واألشخاص الذين تعافوا من المرض
ال ينطبق شرط االختبار اإلضافي في المناطق التي يتم فيها تطبيق قواعد  2G+على األشخاص الذين تلقوا ثالثة لقاحات
بشكل إجمالي بأحد اللقاحات المعتمدة في االتحاد األوروبي حسب العرض العام الذي نشره معهد باور إيرليش (أيضًا مع أي
خليط من لقاح كوفيد 19-لشركة يانسن (جونسون آند جونسون).
ال ينطبق أيضًا شرط االختبار اإلضافي في المناطق التي تسري فيها قواعد  2G+وفقًا لمعايير معهد روبرت كوخ على






األشخاص الذين تم تطعيمهم والذين تعافوا من المرض ،أي األشخاص الذين أصيبوا بعدوى كوفيد 19-تم
اكتشافها عن طريق اختبار  PCRوتلقوا لقا ًحا واحدًا على األقل قبل ذلك أو بعده
األشخاص الذين تلقوا لقاحين ،ومر على اللقاح الثاني فترة أكبر من  14يو ًما ولكن أقل من  90يو ًما (ينطبق أيضًا
على لقاحات  Johnson&Johnsonالذين لم يتلقوا التطعيم الثالث حتى اآلن) أو
األشخاص الذين تعافوا من العدوى خالل األشهر الثالثة الماضية (اختبار  PCRمؤكد مر عليه أكثر من  28يو ًما
ولكن ليس أكثر من  90يو ًما).
ً
األشخاص الذين لديهم اختبار أجسام مضادة إيجابي محدد وتطعيم الحق والذين وفقا لتعريف االستثناء ،يعتبرون
ملقحين بالكامل حتى مع جرعة لقاح واحدة فقط إذا كان التطعيم قبل أقل من  90يو ًما.

وضعت وزارة الصحة في شمال الراين-ويستفاليا إرشادات مفصلة عن موضوع قاعدة 2G+:أين تسري قاعدة 2Gplus؟
ما الشروط التي يجب تحققها على قاعدة 2Gplus؟ متى يجب تقديم إثبات اختبار سلبي  -ومتى ال يجب ذلك؟ اإلجابة عن
هذه األسئلة وغيرها موجودة في المنشور الموجودة على موقع الويب الخاص بالوزارة.

هل يمكن إجراء االختبارات في الموقع عند االستفادة من الخدمات التي تنطبق عليها قاعدة  3Gو2G+؟
في المواقع التي يكون فيها االختبار مطلوبًا للدخول (مثلما هو الحال على المناطق التي تنطبق عليها قواعد  3Gو)،2G+
يمكن أيضًا إجراء اختبار ذاتي تحت اإلشراف في الموقع عند المدخل بدالً من تقديم شهادة اختبار من مركز اختبار رسمي،
على سبيل المثال عند دخول صالة ألعاب رياضية تحت إشراف طاقم استقبال مدرب بكفاءة أو ،عند ممارسة التمارين
الرياضية ،تحت إشراف المدرب المختص.
ويتيح لك هذا االختبار الذاتي الخاضع لإلشراف الدخول فقط إلى الخدمة المحددة .ال يمكن للمشرف إصدار شهادة اختبار
يمكن استخدامها أيضًا لزيارة مرافق أخرى .ويظل بإمكان مراكز االختبار الرسمية فقط القيام بذلك.
ويقرر المشغل المعني للمنشأة ما إذا كان سيتم تقديم االختبار في الموقع والشكل الذي يتم به ذلك .تقديم االختبار في الموقع
مضطرا لتقديمه مجانًا.
ليس إلزاميًا ،كما أن المشغل المعني ليس
ً

ما الذي ينطبق على األشخاص الذين ال يمكن تطعيمهم؟
يتم التعامل مع األشخاص الذين لديهم شهادة طبية تفيد بأنه ال يمكن تطعيمهم ضد كوفيد 19-ألسباب صحية كأشخاص
مطعمين إذا كان لديهم اختبار مستضدات سريع مر عليه ساعة أو شهادة اختبار  PCRصادرة من مختبر معتمد لم يمر
عليها أكثر من  48ساعة

ما القواعد التي تسري على االحتفاالت؟
بالنسبة لالحتفاالت ،يتم تطبيق حدود السعة بنا ًء على حجم االحتفال .وسوف ينطبق هذا أيضًا بشكل موحد على االحتفاالت
الكبيرة مثل مباريات الدوري األلماني ،وما إلى ذلك.
ويُسمح باالحتفاالت التي تضم أكثر من  750مشار ًكا في الحاالت التالية





إذا كان عدد األشخاص في داخل األبنية بحد أقصى  30بالمائة من السعة القصوى (بحد أقصى  4.000شخص
بالشكل اإلجمالي)
إذا كان عدد األشخاص في الهواءالطلق بحد أقصى  50بالمائة من السعة القصوى (بحد أقصى  10.000شخص
بالشكل اإلجمالي)
إذا كان المشاركون ملتزمين بقواعد +2G
إذا كان المشاركون يرتدون كمامة طبية واحدة على األقل (كمامة للعمليات الجراحية) طوال مدة المهرجان.

ال يُسمح بعدد متزايد من األشخاص (أكثر من  750مشار ًكا) بالنسبة لالحتفاالت الخاصة المصحوبة بالرقص وكذلك
مهرجانات الكرنفال والمهرجانات التقليدية المماثلة التي تتم في داخل األبنية.
ال يدخل في ذلك الموظفون والمتطوعون وغيرهم من األشخاص المكافئين.

ما القواعد التي تسري على النوادي والمالهي الليلية أو في حفالت الرقص؟
صا على الحد من انتشار فيروس كورونا ،تم إغالق النوادي والمالهي الليلية والمرافق المماثلة ذات االحتمالية العالية
حر ً
لإلصابة بالعدوى .وال يُسمح أيضًا بالفعاليات المماثلة (حفالت الرقص العامة والرقص الخاصة وحفالت الديسكو وما شابه
نظرا الرتفاع مخاطر اإلصابة فيها.
ذلك) ً
ويتم ذلك بنا ًء على مناطق الدخول عبر األقاليم بشكل مدروس وبصرف النظر عن عدد حاالت اإلصابة على المستوى
المحلي وبالتالي ينطبق على والية شمال الراين-وستفاليا بالكامل.

ما القواعد التي تنطبق على االحتفاالت الخاصة؟
حفالت الرقص والديسكو الخاصة وما شابه ذلك ممنوعة حاليًا .ومنذ  28ديسمبر  ،2021تم السماح بالتجمعات الداخلية
والخارجية الخاصة ،بما في ذلك تلك تجمعات األشخاص الذين تم تطعيمهم والذين تعافوا من المرض ،بحد أقصى لعشرة
سر .ويُستثنى األطفال حتى سن  13عا ًما من هذا األمر .وفي حالة مشاركة شخص
أشخاص .وال يوجد حد لعدد معين من األ ُ َ
غير ُمطعم ،يمكن لشخصين فقط من أسرة أخرى المشاركة باإلضافة إلى أسرته.

ما هي القواعد التي تنطبق على الموظفين؟
يجب تطعيم أو اختبار الموظفين والمتطوعين واألشخاص المشابهين الذين يعملون في مناطق بها قيود على الدخول وفقًا
لقواعد  ،3Gأو  ،2Gأو  2Gplusويتعاملون مع الضيوف أو العمالء أو المستفيدين من الخدمات أو مع بعضهم البعض.
وإذا لم يتم تطعيمهم ،فيجب عليهم ارتداء كمامة طبية طوال العمل في المناطق التي بها قيود على الدخول وفقًا لقواعد 2G
أو  ،2Gplusوذلك باإلضافة إلى متطلبات تقديم إثبات اختبار حديث .وإذا تعذر ارتداء كمامة أثناء العمل ،فيجب أن يكون
تقديم اختبار .PCR

كيف تتم مراجعة القواعد ومراقبتها؟
يقوم المنظمون أو المشغلون المسؤولون بفحص شهادات التطعيم واالختبار ،حيث تتم أيضًا مقارنتها مع وثيقة تحديد الهوية
الرسمية .لذلك ،يلتزم المستخدمون والعمالء والزوار ،وما إلى ذلك ،بإحضاء اإلثبات المعني وتقديمه مع أوراق الهوية
الرسمية.
وفي حالة األطفال والمراهقين الذين ليست لديهم حتى اآلن أوراق هوية رسمية ،فيكفي أن يعلنوا عن هويتهم أو يكتسبوا
المصداقية عن طريق أوراق هوية آبائهم أو بطاقة هوية الطالب أو ما شابه ذلك.
األشخاص الذين ال يقدمون شهادة التطعيم/االختبار المطلوبة وإثبات الهوية من يجب استبعادهم من االستفادة من الخدمة أو
الممارسة.
يجب استخدام تطبيق  CovPassCheckالذي أصدره معهد روبرت كوخ للتحقق من شهادات التطعيم الرقمية.
وسيؤدي عدم إجراء عمليات الفحص إلى فرض غرامات .وفي حالة تجاهل القواعد المركزية ،يجب إبالغ السلطات
اإلشرافية للنشاط التجاري والمطاعم حتى تتمكن من التحقق من موثوقية المشغل.

هل ال تزال قواعد النظافة العامة والحماية من العدوى سارية؟
اختصارا بالرمز  AHAموصى بها :الحفاظ على مسافة أمان،
ال تزال قواعد السلوك المعروفة والمثبتة والمعروفة
ً
وااللتزام بقواعد النظافة ،وارتداء كمامة في الحياة اليومية.
وباإلضافة إلى ذلك :تلتزم المنشآت التي يأتي إليها زائرون أو عمالء بتنفيذ قواعد محددة للتهوية والنظافة.

المزيد من المعلومات ملخصة في ملحق "قواعد النظافة والوقاية من العدوى" لقانون الحماية من فيروس كورونا،
صا ألصحاب األعمال .وهو متاح في صفحة العرض العام للوائح القانونية أثناء جائحة كورونا
خصو ً

هل لديك أسئلة عن قانون الحماية من فيروس كورونا؟
في هذه الحالة ،يمكنك التواصل على عنوان البريد اإللكتروني.

