Neue Coronaschutzverordnung: Land setzt
vereinbarte Maßnahmen zur Bekämpfung
des Corona-Virus konsequent um

الحكومة المحلية لوالية شمال الراين وستفاليا

معلومات صحفية – 1010/11/2020

القانون الجديد للحماية من فيروس كورونا :الوالية بصدد
تطبيق ما تم االتفاق عليه من إجراءات تهدف إلى مواصلة كبح
جماح فيروس كورونا
وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعية تصرح في بيان لها:
والية شمال الراين وستفاليا بصدد مواصلة تنفيذ اإلجراءات التي تم االتفاق عليها في
 25نوفمبر  2020في الجلسات االستشارية لرؤساء الحكومات المحلية للواليات
األلمانية بحضور المستشارة األلمانية .ويتضمن القانون الجديد للحماية من فيروس
كورونا إجراءات المواءمة الضرورية ،ولسوف يستمر سريانه حتى  20ديسمبر 2020
استنادًا إلى االتفاق المبرم بين رؤساء الحكومات المحلية وإلى اللوائح الجديدة
المنصوص عليها في القوانين األلمانية ذات الصلة.
وفي هذا الصدد قال وزير الصحة المحلي كارل-جوزيف الومان في تصريح له" :ال
يزال الوضع جديًا .ونحن بحاجة إلى شد العزم الوطني للتصدي للوضع الصحي
العصيب القائم .ومن أجل هذا فإنه يجب علينا االستمرار في الحد من العالقات
التواصلية لكبح جماح انتشار موجة العدوى .وقد تمكنت الضوابط المتفق عليها في شهر
نوفمبر من إيقاف منحنى التصاعد المطرد في حاالت العدوى ،إال أن حاالت العدوى لم
تسجل حتى اآلن االنخفاض الشديد المرغوب والضروري أيضًا .وبالنظر إلى وقت ليلة
ً
حائال صعبًا أمام الكثير من األفراد،
رأس السنة المقبلة ،فإن إجراءات القيد تمثل
وتتطلب منّا جمي ًعا االبتعاد عن ممارسة الطقوس التقليدية التي نحبها .فشعار المرحلة
الحالية هو :الصمود".
نظرة عامة على اإلجراءات
ينص القانون الجديد للحماية من فيروس كورونا على اإلجراءات التالية:


ُ
الت تعقد يف األماكن العامة ال يسمح بها إال إذا كانت بي أفراد البيت
التجمعات
الواحد مع أف يراد من بيت آخر .وعىل وجه اإلجمال ال يسمح بأن يضم اللقاء ر
أكث
من خمسة أفراد بحد أقىص .واألبناء ف سن تصل إىل ً 14
عاما ال يدخلون ضمن
ي
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حساب عدد األفراد األقىص هذا.



يتعين ارتداء الكمامة طوال اليوم عند التواجد في أماكن عامة مغلقة ،األمر
الذي ينطبق أيضًا في مكان العمل الذي يتعذر فيه الحفاظ على مسافة األمان
مترا ونصف والتي تفصلك عن اآلخرين.
البالغة ً



عند التواجد في محيط مباشر لمحالت تجارة التجزأة ،وال سيما على أرض
المحل وعلى ساحات االنتظار الملحقة بالمحل وفي الطرق المؤدية إلى
المحل ،يتعين ارتداء كمامة طوال اليوم.



في المنشآت التجارية ،مثل السوبرماركت ومراكز التسوق وأسواق مواد
البناء التي تزيد مساحة البيع اإلجمالية بها عن  800متر مربع ،يستمر تطبيق
المزيد من القيود فيما يتعلق بعدد العمالء المسموح بتواجدهم في مساحة
معينة.



حتى في األماكن الخاصة فإنه ينصح بشدة بمراعاة القواعد المنصوص عليها
في القانون ،األمر الذي يتضمن صراحة التوصية بالحد من العالقات
التواصلية أو عقدها مع اتخاذ أكبر قدر ممكن من احتياطات التأمين من
العدوى مع مراعاة تطبيق قواعد الحفاظ على مسافة األمان والنظافة الصحية
وارتداء الكمامة طوال اليوم والتهوية المنتظمة

تنطبق القواعد الخاصة التالية على فترة احتفاالت ليلة رأس السنة وأعياد الميالد
المقبلة:


يسمح ببيع أشجار عيد الميالد من خالل الجهة التجارية أو االجتماعية المقدمة
لهذه الخدمة مع الحفاظ على قواعد النظافة الصحية وااللتزام بمسافة األمان.



باإلضافة إلى القواعد المذكور أعاله بخصوص الحد من العالقات التواصلية،
ففي الفترة من  23ديسمبر  2020إلى  1يناير  2021ال يسمح بأن يتجاوز
عدد األفراد المجتمعين من بيوت مختلفة ،عشرة أفراد بحد أقصى ،وذلك
بالنسبة للتجمعات التي تحدث في أضيق الدوائر األسرية واألصدقاء .األبناء
في سن تصل إلى  14عا ًما ال يدخلون ضمن حساب عدد األفراد األقصى هذا.
وبالنسبة لهؤالء األشخاص فإن حظر المبيت في الفنادق والبنسيونات ال
ينطبق على ما يقومون به من زيارات خالل فترة األعياد.



ً
احتفاال بحلول
يحظر بصفة أساسية إطالق األلعاب النارية في األماكن العامة
عام  2021وانتهاء  .2020وباإلضافة إلى ذلك فإن السلطات المحلية
المختصة تحظر استخدام وسائل التقنية االنفجارية في الميادين والشوارع التي
سيلي ذكرها على وجه التحديد ومن المتوقع أن تشهد تجمعات كبيرة لوال
فرض مثل هذا الحظر .وبالنظر إلى موسم التزلج المقبل فإنه ينطبق ما يلي:
تنص المادة العاشرة في فقرتها األولى ،رقم  2من قانون الحماية من فيروس
كورونا على عدم السماح في الوقت الحالي بتشغيل مصاعد التزلج باعتبارها
مرافق لمزاولة أنشطة أوقات الفراغ.

اعتبارا من  1ديسمبر  ،2020ويمكن
يسري القانون الجديد للحماية من فيروس كورونا
ً
استدعاؤه من هنا.
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إن كانت لديك أي مسائل خاصة بالمواطنين فيرجى االتصال على رقم:
.0211 855-5
إن كانت لديك أي استفسارات الحقة بخصوص البيان الصحفي فيرجى التوجه إلى المركز الصحفي لوزارة العمل والصحة
والشؤون االجتماعية ،تليفون.0211 855-3118 :
هذا النص الصحفي متاح أيضًا في اإلنترنت من خالل زيارة موقع الحكومة المحلية على الرابط www.land.nrw

ملحوظة خاصة بحماية البيانات في وسائل اإلعالم االجتماعية

