ما القيود المنطبقة على التالمس والتواصل؟
القيود المفروضة على التالمس تظل سارية :اللقاءات الخاصة التي تعقد في األماكن العامة بدون االلتزام بمسافة األمان
الدنيا يتعين تقليلها لتقتصر على أفراد بيتك وأفراد بيت آخر .يسمح بأن يجمع اللقاء خمسة أشخاص بحد أقصى ،حيث لن
يعتد باألطفال حتى سن  14عا ًما ،عند حساب عدد األفراد المسموح لهم بالحضور.
يوجد استثناء سار على الفترة من  24إلى  26ديسمبر :2020

كم عدد األفراد المسموح لي اللقاء بهم في احتفاالت عيد الميالد وليلة رأس
السنة؟
في الفترة من  24إلى  26ديسمبر  2020يسمح باإل ضافة إلى أفراد البيت الواحد ،أن يحضر معهم أربعة أشخاص آخرون
من الدائرة األسرية األقرب .ال يشمل حساب عدد األفراد هنا أيضًا ،األطفال حتى سن  14عا ًما .تضم الدائرة األسرية
األقرب :األزواج ،شركاء الحياة ،شركاء الحياة غير الزوجية ،األقارب من الدرجة األولى ،األخوة وأبناء األخوة .كذلك
فإن يسمح ألقارب بيوتهم بالحضور ،طالما أنه لن يتم تجاوز عدد أربعة أفراد يتجاوز سنهم  14عا ًما من خارج البيت
في احتفاالت ليلة عيد الميالد وفي يوم رأس السنة :اللقاءات الخاصة التي تعقد في األماكن العامة يتعين تقليلها لتقتصر
على أفراد بيتك وأفراد بيت آخر .يسمح بأن يجمع اللقاء خمسة أشخاص بحد أقصى ،حيث لن يعتد باألطفال حتى سن 14
عا ًما ،عند حساب عدد األفراد المسموح لهم بالحضور.

ما الوضع القانوني في قطاعات الفندقة وعروض المبيت واإلقامة؟
تظل المطاعم مغلقة .خدمة اإلحضار والتوريد هي فقط المسموح بها .كذلك فإنه يحظر المبيت ألغراض سياحية .حاالت
المبيت ألغراض سياحية ليست إقامة ألغراض تجارية /خدمية.

أين يسمح بتناول الكحوليات؟
في الفترة من  16ديسمبر إلى  10يناير يحظر تناول المشروبات الكحولية في األماكن العامة.

هل ستُغلق محالت تجارة التجزأة؟
اعتبارا من  16ديسمبر .ويستثنى من ذلك :خدمات اإلحضار والتوريد واألسواق
نعم .ستعلق محالت تجارة التجزأة
ً
األسبوعية وأسواق المشروبات واألسواق األسبوعية للمواد الغذائية والصيدليات ومتاجر المواد الصحية ومرافق
االحتي اجات الصحية وأسواق منتجات األطفال ومحال المنتجات المتخصصة والعطرية ومحطات التزود بالوقود والبنوك
وصناديق التوفير ومكاتب البريد واألكشاك ومنافذ بيع الصحف وأسواق بيع أغذية الحيوانات وأسواق بيع احتياجات
الحيوانات ومنافذ بيع أشجار أعياد الميالد وتجارة الجملة (لعمالء تجارة الجملة) وتوريد المواد الغذائية من خالل المنشآت
االجتماعية.

هل يمكن تطبيق تجارة الشحن وإحضار السلع من قبل العمالء؟
نعم .يسمح بتجارة الشحن وتوريد السلع التي تم طلبها .ال يسمح بإحضار السلع المطلوبة من قبل العمالء ،إال إذا أمكن
تحقيق ذلك دون تالمس ومع مراعاة تنفيذ إجراءات الحماية من العدوى.

هل يسمح بفتح أسواق البناء؟
يسمح بمواصلة فتح أسواق مواد البناء ومستلزمات الحدائق فقط لتزويد أصحاب النشاط التجاري بما يلزم من منتجات .لن
يسمح لألشخاص اآلخرين بالدخول.

هل توجد تعديالت على التزام ارتداء الكمامة؟
ال ،يستمر سريان التزام ارتداء الكمامة ،وال سيما في األماكن التالية:





في األماكن المغلقة المتاحة لحركة العامة أو التي تشهد تواتر الزوار والعمالء ،وأيضًا في المواصالت العامة
لنقل األفراد لمسافات قريبة (أيضًا في محطات األوتوبيس)،
في األسواق ومراكز التسوق المشابهة في النطاق الخارجي،
أمام محالت تجارة التجزأة وفي مواقف االنتظار والطرق ذات الصلة،
قد يكون ذلك أيضًا في أماكن العمل والمشاغل ،وليس في أماكن الجلوس الشخصية ،شريطة تحقق إمكانية
االلتزام بمسافة األمان الدنيا.

هل ستظل المدارس مفتوحة؟
ستظل المدارس مفتوحة حتى يوم  18ديسمبر .يظل التزام المدارس قائ ًما .تم إلغاء التزام الحضور في المدارس .اآلباء
والطالب في الصفوف الدراسية  7-1هم من يقررون بأنفسهم ،ما إذا كان ابنك عليه أن يشارك في حصة الحضور في
الفصل أو ما إذا كانوا سيدرسون في البيت .بد ًءا من الصف الثامن ستعقد الحصة بصفة أساسية عن بعد.
يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات على صفحة www.msb.nrw
.

متى تبدأ عطلة أعياد الميالد في المدارس؟
سيستمر انعقاد الحصص الدراسية حتى  18ديسمبر  .2020وبعد ذلك تبدأ العطلة .في يومي  7و  8يناير  2021لن تعقد أي
حصص.

هل ستُغلق دور الرعاية النهارية لألطفال؟
ال ،عروض دار الرعاية النهارية لألطفال متاحة بصفة أساسية .لن يتم فرض حظر الرعاية كما كان في العام السابق.
ضمان الرعاية ينطبق :األبناء الذين ال بد لهم من الذهاب إلى دور الرعاية واالستفادة من عرض الرعاية في الدور
النهارية ،سيحصلون على عرض رعاية .اآلباء الذين يمكنهم رعاية أبنائهم في البيت ،مطالبون بشدة بتنفيذ ذلك خالل
األسابيع التالية .ومع ذلك فإذا كان اآلباء بحاجة إلى المساعدة وإلى الرعاية ،فسوف يحصلون عليها .يمكنك الحصول على
مزيد م ن المعلومات من الموقع اإللكتروني لوزارة شؤون األطفال واألسرةhttps://www.mkffi.nrw/lockdown- .
hinweise-fuer-die-kindertagesbetreuung-vom-1412-bis-101

هل سيُفرض حظر على األلعاب النارية في ليلة رأس السنة؟
يحظر إشعال األلعاب النارية في الشوارع والميادين الحيوية (مجالس البلديات هي التي تحدد هذه األماكن على وجه
الدقة) .ينصح بشدة االستغناء أيضًا عن إشعال األلعاب النارية في البيوت واستخدام األلعاب النارية التي تم شراؤها
بالفعل .فبذلك يمكن تجنب حدوث إصابات قد ترهق النظام الصحي المنهك للغاية في هذه األيام .وباإلضافة إلى ذلك
اعتبارا من اآلن حظر على بيع األلعاب النارية.
فينطبق
ً

كيف يكون األمر مع المنشآت الثقافية؟

الحفالت الموسيقية والعروض المسرحية ودور األوبرا ودور األوركسترا الموسيقية ودور العرض السينمائي والمنشآت
(الثقافية) األخرى العامة أو الخاصة ،يحظر إقامتها حتى  10يناير  .2021األمر ذاته يسري على فتح المتاحف
والمعارض الفنية ومعارض الجاليري والقصور الثقافية والقالع والنصب التذكارية والمنشآت المشابهة .فقط دور عرض
مترا تفصل بين كل من السيارات ،هي التي يسمح بفتحها.
سينما السيارات التي تتيح مسافة أمان تبلغ ً 1.5

ما القواعد السارية على الموسيقيين؟
ال يزال من المسموح عمل بروفات ،األمر الذي يعد أحد بنود مزاولة المهنة .وبالمثل فإنه يسمح للموسيقيين بعقد الحفالت
الموسيقية والعروض دون جمهور لغرض التسجيل أو البث اإلذاعي أو على اإلنترنت.

ما الذي يسري على رياضات أوقات الفراغ والهواة؟
األحداث الرياضية التي تعقد لشغل أوقات الفراغ ورياضات الهواة على كل المالعب الرياضية العامة والخاصة وفي
مراكز اللياقة البدنية وحمامات السباحة والمنشآت المشابهة ،ال يسمح بعقدها كما هو الحال في العام الماضي .وهو ما
يسري أيضًا على أنواع الرياضات الفردية في المنشآت /األندية الرياضية ،مثل التنس أو الجولف .ال يزال من المسموح
ممارسة مشي الهرولة أو السير ،وما شابه ،شريطة االلتزام بالقيود المفروضة على التالمس والتواصل مع اآلخرين.

ما القواعد المنطبقة على الرياضة المدرسية؟
يسمح بممارسة الرياضة المدرسية والتدريبات الرياضية العملية التي تعقد في إطار المراحل الدراسية والتدريب في
القواعد االتحادية في والية شمال الراين وستفاليا وقواعد األداء داخل الوالية.

كيف تجري األمور مع أماكن التسلية وقضاء أوقات الفراغ؟
حتى يوم  10يناير  2021يحظر فتح







حمامات السباحة وحمامات األلعاب المائية والساونا والحمامات الحرارية وغيرها من المنشآت المشابهة،
وحدائق الحيوان وحدائق قضاء أوقات الفراغ والمالعب الداخلية وغيرها من المنشآت المخصصة لممارسة
أنشطة أوقات الفراغ (سواء بالداخل أو الخارج)،
قاعات األلعاب والكازينوهات وما شابه من منشآت
النوادي الليلية والمراقص وما شابه،
بيوت الدعارة وبيوت البغاء وما شابه،
الرحالت الخلوية بالسفن أو عربات الحنطور أو السكك الحديدية التاريخية وما شابه.

في مراكز المقامرة ومكاتب المراهنات سيسمح فقط بالتواجد الستالم أوراق الرهونات والمقامرة وهكذا .ولن يسمح بأي
ً
(مثال لغرض متابعة اللعب وحضور فعاليات متعلقة بالمراهنات).
إقامة في هذه األماكن تتجاوز هذا الحد

هل ال يزال من المسموح إقامة الفعاليات والتجمعات؟
الفعاليات والتجمعات غير الخاضعة لقواعد وتشريعات خاصة بقانون الحماية من كورونا ،يحظر إقامتها حتى  10يناير
.2021
ال يزال من المسموح  -في إطار الشروط الواجب مراعاتها في بعض الحاالت  -إقامة عدة أحداث ،من بينها:


ً
(مثال المظاهرات ،باستثناء يومي  31ديسمبر  2020و  1يناير )2021
التجمعات وفقًا لقانون التجمعات








ً
(مثال
الفعاليات التي تخدم غرض التموين األساسي للشعب والحفاظ على األمن والنظام العام أو الخدمات العامة
تجمعات األجزاب أو التبرع بالدم) وألسباب قانونية أو واقعية ،ال يمكن ترحيلها إلى فترة زمنية تلي يوم 10
يناير .2021
جلسات الهيئات ذات الطابع القانوني ،مثل الشركات واألحزاب واالتحادات وجمعيات ا
مالك الشقق السكنية ،التي
يتعذر عقدها رقميًا.
مراسم التأبين
األعراس المدنية
الشعائر الدينية.

ما القواعد المنطبقة على ممارسة الشعائر الدينية وغيرها من التجمعات التي
تُعقد للعبادات؟
تقوم الكنائس والتجمعات الدينية ،مع مراعاة حالة انتشار العدوى محليًا ،بتحديد ما إذا كان من الممكن عقد التجمعات في
حضور األفراد وإلى أي مدى يمكن ذلك ،كما أنها تبلغ السلطات المحلية المختصة .كما أنها تضمن االلتزام بمسافة األمان
الدنيا ،وتحدد عدد المشاركين في الحدث المعني ،وتفرض ضرورة تسجيل حضور مثل هذه التجمعات  -المتوقع أن
ً
تحميال على السعات االستيعابية للمكان  -وتلزم المشاركين بارتداء الكمامة طوال اليوم،
يحضرها عدد زوار قد يسبب
حتى في مكان الجلوس ،وترصد بيانات االتصال بالمشاركين ،وتتنازل عن تالوة الترانيم.
القواعد التي يتعين على الكنائس والجمعيات الدينية المنتمية للروابط العامة إعدادها وفقًا للمادة  ،1فقرة  3من قانون
الحماية من كورونا ،من أجل تنظيم ممارسة الشعائر الدينية والجمعيات األخرى الخاصة بممارسة العبادات ،يجب
عرضها على مستشارية والية شمال الراين وستفاليا .في هذا الصدد تستطيع فقط الكنائس وغيرها من الجمعيات الدينية
.Referat_I_B3@stk.nrw.de
إلى:
اإللكتروني
بالبريد
التوجه
الجاليات الدينية المنتمية إلى رابطة عامة ،ملزمة بمواءمة خطط الحماية الخاصة بها في إطار الرابطة العامة المعنية.
خطط الحماي ة التي تضعها الجاليات/الجمعيات الدينية غير المنتمية إلى روابط ،يتعين عرضها أمام البلدية المختصة.
هل لديك أسئلة عن قانون الحماية من كورونا؟ بعد ذلك يمكنك التوجه إلى عنوان البريد اإللكتروني. corona@nrw.de

