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اإلجراءات الصارمة لمكافحة جائحة كورونا تشهد انفراجات تدريجية / 

رئيس الوزراء المحلي أرمين الشيت يستعرض خطة والية شمال 

 الراين وستفاليا

 تعلن الحكومة المحلية:

باعتدال فمن المنتظر أن تشهد األيام واألسابيع المقبلة انفراجة  ةتدريجياستناًدا إلى خطة عمل 

في اإلجراءات الصارمة لمكافحة كورونا في والية شمال الراين وستفاليا. وتنص خطة والية 

شمال الراين وستفاليا على خطوات تدريجية متباينة األهداف لكل من مجاالت الحياة، ويتعين 

طريقة التعامل في الوقت ذاته فإن تطور وضع انتشار العدوى. وتنفيذ كل منها ارتباًطا بمدى 

هذه توفر للمواطنين في والية شمال الراين وستفاليا غطاء الحماية الصحية وإمكانية التخطيط 

وموثوقية الحياة االقتصادية والعامة. وتضع الحكومة المحلية في اعتبارها عند الفتح التدريجي 

ية واالقتصادية واالزدهار اإلقليمي. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن كل مجاالت الحياة االجتماع

كبح موجة انتشار الفيروس وتوسيع طاقات  تتمثل فياألهداف األساسية لالستراتيجية ال تزال 

عمليات فتح سوف تتم النظام الصحي. نحن نعّول على المسؤولية الذاتية لكل من المواطنين. 

، 2020مايو  6انتشار العدوى. وفي يوم األربعاء، الموافق  المنشآت في ظل تقييم دائم لوضع

استعرض رئيس الوزراء المحلي أرمين الشيت خطة والية شمال الراين وستفاليا لتحقيق 

عمليات الفتح التدريجي بعد مشاورات أجريت مع الحكومة األلمانية والواليات األخرى في 

 دوسيلدورف.

"أنا سعيد ألن الدولة والواليات اتفقت اليوم على  الشيت:قال رئيس الوزراء المحلي أرمين 

كنت دائًما أدعو إلى  انتهاج الطريق معًا إلرجاع الحياة إلى مسارها الطبيعي بوعي ومسؤولية.

أن نضع نصب أعيننا أيًضا التبعات الصحية واالجتماعية واالقتصادية الناجمة عن إجراءات 

نضعه من قواعد وتشريعات لتصبح هادفة وتتمتع مكافحة هذه الجائحة. يجب صياغة ما 

دة على يتباين بش الذي -عترف بواقع انتشار العدوى بالنسبية والرجحان، ويجب أيًضا أن ت

 . أصبح اليوم هناك إجماع على هذا التصور.وتعكس معطياته –المستوى اإلقليمي 

 

ل الراين وستفاليا يسمحان استقرار نظامنا الصحي وقلة حاالت العدوى الجديدة في والية شما

لنا اآلن بانفراجة واعية ومسؤولة، هذه االنفراجة سوف نوسعها بالتدريج مع التركيز الشديد 
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نا األساسي يتمثل في إتاحة إمكانية تنفيذ خطوات تسهيل في على مجاالت الحياة المختلفة. مبدأ

النظافة الصحية أو تُطبق فيه أي مكان تتحقق فيه معايير االلتزام بمسافة األمان وتعليمات 

قواعد الحماية المناسبة. وبذلك فإننا نقطع خطوات كبيرة تجاه عودة الحياة الطبيعية الواعية 

 تزامنًا مع تحقيق الحماية الصحية والوقاية من العدوى.

يرجع الفضل في انحسار حاالت العدوى اليوم إلى التعامل الواعي المسؤول من جانب 

الية شمال الراين وستفاليا، الذين أتقدم لهم ببالغ الشكر على ذلك. ومع ذلك، المواطنين في و

فليس هناك من ضمان للمستقبل. هذه هي الروح التي سوف نواصل بها خالل األسابيع 

 لفتح التدريجي في والية شمال الراين وستفاليا.خطة االمقبلة المسار الواعي المسؤول ل

ليا هي استراتيجية تعامل واضحة تسعى إلى التغلب المشترك وخطة والية شمال الراين وستفا

على جائحة كورونا بكل أبعادها. ومن خالل المساحة الزمنية المحددة للخطة والمعايير 

الموضحة بها، نجد أنها تحقق عاملي سالمة التخطيط والمرونة. وفي هذا اإلطار فإننا نعّول 

فالمحور األساسي لخطتنا يعتمد بدرجة أقل على  نا.أيًضا على عقل المواطنين وثقتهم في واليت

 التنظيم، وهو باألحرى يستند إلى المسؤولية الشخصية المتزايدة لدى المواطنين."

 خطة والية شمال الراين وستفاليا بالتفصيل

طريقة التصرف التدريجية التالية محددة في خطة والية شمال الراين وستفاليا الصادرة عن 

 لية للوالية والتي تخضع في تطبيقها إلى مدى تطور وضع انتشار العدوى:الحكومة المح

 . حظر التالمس والقواعد السلوكية1

إدخال بعض التعديالت على القيود المفروضة على  2020مايو  11اعتباًرا من من المقرر 

التالمس، بالشكل الذي يتيح إمكانية لقاء شخصين من بيتين مختلفين في منطقة عامة )بما 

أما القاعدة العامة المحددة لمسافة األمان  ية الدولة والواليات األلمانية(.يتوافق مع قواعد اتفاق

 لتزام بارتداء كمامة الفم واألنف في بعض النطاقات.متر فتظل سارية، وكذلك اال 1.5البالغة 

 

 . قطاعات الضيافة والفنادق والسياحة2

من المخطط لقطاعات الضيافة والفنادق والسياحة أن يتم فتح منشآتها 

 بالتدريج.

 إتاحة اإلمكانيات التالية: 2020مايو  11اعتباًرا من ومن المقرر أن يتم مرة أخرى 

االستضافة في المطاعم، طالما أن المنشآت ذات الصلة تضمن تقديم عروض  ·

االلتزام بمسافة األمان وتطبيق قواعد الحماية من العدوى وتعليمات النظافة الصحية 

 سواء في نطاقها الداخلي و/أو الخارجي.

 أما عروض البوفيه المفتوح فال تزال غير متاحة.

لعطالت وبيوت اإلجازات وفي االستغالل السياحي واإلقامة في نُُزل قضاء ا ·
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 أماكن المخيمات )مع المحافظة على قيود منع التالمس(.

فتح حدائق أوقات الفراغ وسفن الرحالت الخلوية )مع اتباع  ·

تعليمات النظافة الصحية( والمعلومات السياحية وعروض 

 إعارة الدراجات والقوارب.

ح الفنادق الستقبال زوارها ق( إعادة فترة أخرى في عيد صعود يسوع )السُّالسيتم م

من السياح. ومن أجل ذلك تسري قواعد صارمة موافقة لطبيعة قطاع الضيافة 

مصحوبة بمنظومة حماية إلزامية مستندة إلى تعليمات النظافة الصحية وضمان االلتزام 

 بقواعد مسافة األمان وقيود حظر التالمس.

( إعادة فتح 2020مايو  30وافق ومن المخطط أن يتم بحلول تاريخ عيد الخمسين )الم

الحمامات الحرارية وحمامات السباحة والمالهي المالهية ومنشآت الرفاهية في إطار 

 تطبيق قواعد للحماية من العدوى تتناسب بدقة مع طبيعتها.

وال تزال البارات واألندية وصاالت الديسكو ومنشآت الدعارة مستثناة من إجراءات 

 الفتح.

 والخدماتقطاع التجارة  .3

أن يتم إعادة فتح المحالت بغض النظر عن  2020مايو  11اعتباًرا من ومن المقرر 

حجمها، على أن يتم االلتزام بقواعد المحافظة على مسافة األمان وتعليمات النظافة 

 متر مربع(. 10الصحية )شخص واحد لكل مساحة بيع تبلغ 

ستديوهات التدليك وخبراء التجميل أما بالنسبة إلى "الخدمات المباشرة للجسم"، مثل 

وستديوهات الوشوم فسيتم بالتعاون مع الممثليات المهنية وضع نظم للحماية من العدوى 

 متوائمة مع طبيعة هذه األماكن، حتى يمكن هنا أيًضا التصريح بفتحها تدريجيًا.

 األحداث الكبيرة والتجمعات .4

أما بالنسبة  .2002أغسطس  31حتى ال يزال حظر إقامة األحداث الكبيرة قائًما 

 للتجمعات فتسري عليها القواعد القائمة الخاصة بااللتزام بمسافة األمان.

 

من المنتظر أن يتم إعادة فتح المعارض المتخصصة  2020مايو  30وبحلول تاريخ 

 والمؤتمرات المتخصصة من خالل وضع نظم للحماية وتقييد عدد الزوار والمشاركين.

 

 وأوقات الفراغالرياضة  .5

 تسري المراحل التالية على قطاعي الرياضة وأوقات الفراغ:

سيسمح مرة أخرى بتشغيل دور  (2020مايو  7اعتباًرا من يوم الخميس )الموافق 

طالما أن  -الرياضة ومنشآت التدريب في قطاع الرياضات الشعبية وأوقات الفراغ 

و خاصة في الهواء الطلق أو في األحداث الرياضية تقام في منشآت رياضية عامة أ

 ساحات عامة.

متر  1.5وفي هذا اإلطار يجب بالضرورة الحفاظ على مسافة أمان بين األفراد تبلغ 

ام باإلجراءات الصارمة للنظافة الصحية والحماية من العدوى. ال يسمح وااللتز

باستخدام نطاقات االستحمام بالدش واالغتسال وتغيير المالبس واألنشطة االجتماعية 



زيارات بفي بادئ األمر لن يسمح وغيرها من األماكن المشتركة. وفي هذا اإلطار 

عاًما دخول المنشأة الرياضية، على  12 فيسمح لألطفال األقل من المشاهدين. ومع ذلك

 أن يكون برفقة كل منهم أحد البالغين.

 ويسمح أيًضا بممارسة رياضة الفروسية في منشآت ركوب الخيل والصاالت المغلقة.

سيكون باإلمكان إعادة فتح صاالت اللياقة البدنية ومدارس  مايو 11واعتباًرا من 

الرقص والصاالت الرياضية/قاعات الدورات باألندية الرياضية على أن يتم االلتزام 

 الصارم بتعليمات مسافة األمان وقواعد النظافة الصحية.

على أن يتم االلتزام  مايو 20اعتباًرا من والحمامات المكشوفة يسمح بفتحها 

ويستثنى من ذلك منشآت  -لقواعد الصارمة لمسافة األمان والنظافة الصحية با

 المالهي المائية الصرفة.

السماح مرة أخرى بممارسة أنواع  مايو 30 اعتباًرا منومن المقرر أن يتم 

الرياضة، حتى تلك التي ال يمكن معها تجنب التالمس الجسدي، في صاالت مغلقة، 

وسوف يسمح  وأيًضا سوف يسمح بممارسة الرياضة في حمامات السباحة المغطاة.

ولن يسمح  -أيًضا بعقد المسابقات الرياضية في نطاق األطفال والمراهقين والهواة 

نطاقات تغيير المالبس والتجهيزات الصحية إال مع مراعاة قواعد الحماية  باستغالل

 ذات الصلة.

 العروض الثقافية .6

السماح بإقامة الحفالت الموسيقية الصغيرة  مايو 11اعتباًرا من من المقرر أن يتم 

أو مع مرعاة القواعد الصارمة وااللتزام  -وغيرها من العروض العامة في الخالء 

امة الفم واألنف وتطبيق منظومة حماية متوائمة مع طبيعة المنشأة المعنية بارتداء كم

 داخل المباني أيًضا.

عدد مدارس الموسيقى، على أال يتجاوز  ويمكن أيًضا أن تعمل الفرق الفنية في

 المشاركين بها ستة أفراد.

الحماية كذلك فسوف يسمح بعقد البروفات في المنشآت الثقافية مع مراعاة قواعد 

السارية، وتسري أيًضا قواعد المحافظة على مسافة األمان الموسعة على فرق الكورال 

 واألوركسترا.

 

سوف تتاح إمكانية فتح دور العرض السينمائي والمسارح ودور األوبرا  مايو 30واعتباًرا من 

لدنيا البالغة والحفالت الموسيقية، طالما أن الجهة المسؤولة تضمن االلتزام بمسافة األمان ا

متر بين الضيوف الحاضرين وأن هناك خطة عمل تنظم عملية الدخول. ويمكن من خالل  1.5

 تعيين عدد كبير من مسؤولي حفظ النظام يمكن منع التجمعات في نطاقي االنتظار واالستراحة.

 

 رعاية األطفال .7

لدكتور باالستناد إلى القرارات الصادرة اليوم فسوف يقوم وزير شؤون األسرة ا

يواخيم شتامب بالتعاون مع المسؤولين والبلديات المعنية بمواءمة جدول مواعيد 

المواصالت، الذي سبق أن قامت بإعداده الوزارة، بشكل نهائي مع الفتح التدريجي 

لدور رعاية األطفال حتى سن السادسة ومراكز الرعاية النهارية وعرض النسخة 



 سبوع.المحدثة بعد التعديل خالل هذا األ

 المدارس .8

بالنسبة للطلبة في الصف الرابع فسوف تتاح مرة أخرى اعتباًرا من الخميس المقبل، 

 عقد الحصص الدراسية بحضور الطالب.إمكانية ، مايو 7الموافق 

، سيتم مرة أخرى التدريس مايو 11 واعتباًرا من يوم االثنين، الموافق

 األيام.للصفوف الدراسية األول إلى الرابع مع تبادل 

، سوف يرجع الطالب إلى المدارس، مايو 11بدًءا من يوم االثنين، الموافق أيًضا و

الذين سوف يؤدون اختبار الثانوية األلمانية )األبيتور( في العام الدراسي المقبل 

. وفي هذا اإلطار سوف يعود الطالب المسجلون في الصفوف الدراسية 2020/21

المستوى األول )مثاًل مدارس  -المرحلة المتوسطة الخامس إلى التاسع إلى مدارس 

التعليم األساسي، المدارس الثانوية المتخصصة، المدارس المتوسطة، مدارس بريموس، 

 المدارس المشتركة( بنظام التبادل اليومي.

تبدأ الحصص الدراسية في المدارس الشاملة والجمنازيوم بحضور الطالب المسجلين في 

ولئك في المرحلة التمهيدية بعد الموعد األساسي الختبارات شهادة الصف الخامس وحتى أ

 بنظام تبادل األيام أيًضا. مايو 26اعتباًرا من األبيتور 

 الجامعات .9

إلغاء القيود  مايو 11اعتباًرا من بالنسبة لمنشآت التدريب المهني والفحص فسيتم 

"من حيث المساحات المفروضة على مقبولية األحداث التي تستدعي حضور الجمهور، 

 الخاصة أو التجهيزات أو أي شروط إطارية خاصة".

دخول منشآت التدريب المهني والفحص في المدارس وال يزال من غير المسموح 

التابعة للقطاع الصحي وفي المدارس والمعاهد والمؤسسات المشابهة المخصصة 

 السارية.للتدريب المهني في قطاع الخدمة العامة، إال وفقًا لألوامر 

المواد المقروءة رقميًا في فصل  إلقاءوبصفة أساسية فإن الجامعات سوف تمارس نشاط 

 الصيف الدراسي.

 مؤسسات تعليمية غير مدرسية .10

سيسمح إقامة أحداث في المدارس الشعبية وغيرها من المنشآت  مايو 11واعتباًرا من 

في ذلك قطاع الفحص التعليمية العامة والمؤسسية والخاصة غير المدرسية، بما 

 100واالختبار، حتى في القاعات الكبيرة، شريطة أن يكون عدد المشاركين أقل من 

عضو باإلضافة إلى تطبيق قواعد الحفاظ على مسافة األمان واشتراطات النظافة 

 الصحية.

وسوف تتاح أيًضا إمكانية تقديم العروض الرياضية الخاصة بأنشطة األطفال 

 رى.والمراهقين مرة أخ

 

سوف يسمح أيًضا بتقديم عروض التعليم الصحي في المدارس  مايو 30واعتباًرا من 

الشعبية وغيرها من المنشآت التعليمية العامة والمؤسسية والخاصة غير المدرسية. 

كذلك فإنه من الممكن ممارسة أنشطة الشباب والعمل االجتماعي للشباب والحماية 



 بانتظام بشكل محدود.التربوية لألطفال والشباب 

يمكن اتخاذ اإلجراءات الخاصة بتنظيم العطالت في المقام األول بالقرب من 

الموقع، وكذلك الرحالت الجماعية )على سبيل المثال تلك التي تنظمها جمعيات 

 الشباب(.

 المرافق الصحية ومرافق الرعاية العاملة بنظام العيادات الداخلية .11

( ستتاح مرة أخرى إمكانية تبادل الزيارات 2020مايو  10) واعتباًرا من يوم عيد األم

في دور المسنين مع االلتزام الشديد بقواعد النظافة الصحية،  األمر الذي سوف يسري 

مايو في المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية والمساعدة على  11أيًضا اعتباًرا من 

تم اتخاذه حاليًا من إجراءات يا اإلندماج. وفي ضوء الخبرات األولية المستندة إلى م

 مايو. 30تيسير يمكن التشاور بشأن البت في اتخاذ المزيد من عمليات الفتح في يوم 

 الشعائر الدينية .12

 

وفي إطار مراعاة قواعد النظافة الصحية والحماية في الكنائس والجمعيات الدينية فقد أتيحت 

 مايو إمكانية ممارسة العبادات. 1مرة أخرى منذ 

 

 www.land.nrwهذا النص الصحفي متاح أيًضا في اإلنترنت من خالل زيارة موقع الحكومة المحلية على الرابط 

 

 ملحوظة خاصة بحماية البيانات في وسائل اإلعالم االجتماعية

http://www.land.nrw/

