Fragen und Antworten zur Coronaschutzverordnung ab 25. Januar 2021
األسئلة األكثر شيوعًا بخصوص قانون الحماية من فيروس كورونا المفعل في  25يناير .2021

قانون الحماية من فيروس كورونا  -المفعل في  25يناير 2021

في  19يناير أقرت الحكومة االتحادية وحكومات الواليات المحلية تمديد
اإلجراءات واللوائح الحالية باإلضافة إلى اللوائح الجديدة .متى سيتم تفعيل
اللوائح الجديدة في والية شمال الراين وستفاليا؟
اتفق رؤساء الوزراء المحليون والمستشار األلماني في  19يناير الماضي على تمديد العمل باإلجراءات واللوائح التي دخلت
حيز التنفيذ في  11يناير  ،2021حتى  14فبراير ،وكذلك اإلجراءات اإلضافية التي تهدف إلى مكافحة انتشار الفيروس
بشكل أكثر فعالية .ستدخل اللوائح الجديدة في والية شمال الراين وستفاليا حيز التنفيذ مع قانون الحماية من فيروس كورونا
في  25يناير .2021
أبلغ رئيس الوزراء أرمين الشيت الجمهور بالنتائج بعد انتهاء المناقشات الدائرة على مستوى الدولة والواليات (شاهد
الفيديو).

ما قيود التالمس المطبقة؟
يستمر تطبيق قيود التالمس التالية حتى  14فبراير:
لن يسمح بعقد اللقاءات في األماكن العامة ،إال إن كانت بين أفراد بيت واحد ومعهم شخص واحد إضافي .قد يكون هذا
الشخص معه أطفال من منزله يحتاجون إلى اإلشراف؛ أما فيما يتعلق بحقوق الحضانة فيجوز أيضًا أن يرافقهما الوالد الذي
يعيش منفصالً عن األطفال.
تظل االستثناءات السابقة لمتطلبات الحد األدنى للمسافة دون تغيير إلى حد كبير ،ويمكن إيجادها في الفقرة  .2قانون الحماية
من فيروس كورونا الثاني .تنطبق هذه االستثناءات في عدة حاالت أخرى ،من بينها األطفال الذين يلعبون في الملعب أو
صر وغيرهم من األشخاص
الذين يستخدمون وسائل النقل العام وهم مرتدون كمامات طبية ،أو يرافقون ويشرفون على الق ّ
الذين يحتاجون إلى رعاية.

هل توجد تغييرات على التزام ارتداء الكمامة؟
نعم .كما هو الحال في  25يناير  ،2021فيجب ارتداء الكمامة الطبية في بعض األماكن .يقصد بالكمامات الطبية على النحو
المحدد في قانون الحماية من فيروس كورونا ،الكمامات الجراحية (يجب أن يكون الرمز  EN 14683موجودًا على
العبوة) ،أو الكمامات التي تتوافق مع المعايير  KN95 / N95أو  .FFP2ينطبق االلتزام بارتداء كمامة طبية بغض النظر
عن التقيد بالمسافة الدنيا.




في مؤسسات البيع بالتجزئة والصيدليات ومحطات الوقود والبنوك وغيرها ،وكذلك في العيادات والمرافق الطبية
المماثلة،
في وسائل النقل العام وفي محطات القطار ومحطاته،
أثناء تقديم الخدمات الدينية والتجمعات الدينية األخرى ،بما في ذلك وقت الجلوس.

وفقًا للقانون األلماني (قانون السالمة المهنية من فيروس  SARS-CoV-2الصادر عن الوزارة االتحادية للعمل والشؤون
االجتماعية 20 ،يناير  ،)2021يجب أيضًا ارتداء كمامة طبية في مكان العمل في الحاالت التي ال يتم فيها االلتزام بمسافة
 1.5متر .في هذه الحالة يكون صاحب العمل مسؤوالً عن توفير الكمامات الطبية.
يظل التزام ارتداء الكمامة ساريًا حتى في المناطق التالية ،حيث تكون الكمامة القماشية كافية أيضًا:





في األماكن العامة المغلقة ،بشرط أن تكون هذه المساحات متاحة أمام العمالء والزوار مع أو بدون مراقبة
المدخل،
في األسواق التجارية وما شابهها من مساحات البيع الخارجية،
أمام المحالت التجارية وفي مواقف السيارات والممرات.

لماذا لم تعد الكمامات القماشية كافية في العديد من المجاالت؟
تدبيرا ً
فعاال للغاية أثناء وقت الجائحة .توفر الكمامات القماشية حماية أقل لمن يرتديها مقارنة
ثبت أن أغطية الوجه تمثل
ً
بمن يرتدوها في محيط التواصل .في ضوء طفرات الفيروس المحتملة ،المعدية بشكل خاص ،الحظت الحكومة األلمانية
وحكومات الواليات أن الكمامات الطبية  -المعروفة أيضًا باسم الكمامات الجراحية ،أو الكمامات المتوافقة مع المعايير
 KN95 / N95أو  - FFP2توفر حماية أكبر من الكمامات القماشية ،حيث أن تلك األخيرة غير مستوفية لمعايير الترشيح.
وهو ما يعني أنه ال يمكن ضمان تحقق السالمة بارتدائها.
اعتبارا من  25يناير  2021ارتداء
وفقًا لقرار الحكومة األلمانية والواليات المحلية الصادر في  19يناير  ،2021يجب
ً
الكمامات الطبية في مؤسسات البيع بالتجزئة والعيادات الطبية والمواصالت العامة (بما في ذلك محطات القطارات
والمحطات) في والية شمال الراين وستفاليا .ينطبق هذا أيضًا أثناء تقديم الخدمات الدينية والتجمعات الدينية األخرى ،بما
في ذلك وقت الجلوس.

ما الكمامات الطبية وكيف يمكن تعريفها؟
تشمل الكمامات الطبية الكمامات الجراحية وكمامات ( FFP2 / FFP3بدون صمام) وكمامات أخرى مماثلة ،مثل كمامات
حماية الجهاز التنفسي من فيروس كورونا (كمامات  ،CPAعلى سبيل المثال  .)KN95 / N95من المحتمل أن تكون
رأيت كمامات جراحية في مكتب الطبيب أو المستشفى .إنها مصنوعة من مواد تركيبية ،مستطيلة بنمط مطوي ،وعادة ما
تكون خضراء أو زرقاء .تتوافق هذه الكمامات مع مواصفة  DIN EN 14683وبالتالي فهي مناسبة االستخدام ككمامات
وجه طبية .تتكون كمامة ( FFP2ال ُمصنعة وفقًا للمواصفة  )DIN EN 149عادة ً من الصوف األبيض متعدد الطبقات
وتكون مشابهة في الشكل للمنقار.
خصائص كمامات ( FFP2وكمامات  CPAالمماثلة) مدرجة في كتيب إعالمي محدث من  .MAGSيجب أن تخضع
الكمامات الجراحية وكمامات  ،FFP2باعتبارها أجهزة طبية ومعدات حماية شخصية ،إلجراءات خاصة منصوص عليها
قانونًا قبل تسويقها في أوروبا .وبالتالي فإنها تتضمن جميعها بيانًا من الشركة المصنعة ،ومعرفًا فريدًا للنموذج وعالمة
 ،CEوالتي تعلن الشركة المصنعة من خاللها عن التزامها بمتطلبات السالمة األوروبية هذه .بالنسبة للكمامات الجراحية
فإنه يمكن العثور على هذه المعلومات على العبوة بدالً من الكمامة نفسها.

ما مدى التزام األطفال بارتداء كمامة؟
يظل األطفال الذين تقل أعمارهم عن سن المدرسة معفيين من التزام ارتداء الكمامة .إذا لم تكن الكمامة الطبية مناسبة
لألطفال األصغر من  14عا ًما ،يكفي ارتداء كمامة قماشية ،بما في ذلك األماكن التي يلزم فيها ارتداء كمامة طبية.

هل يوجد التزام بارتداء الكمامة في المكتب الرئيسي؟
أصدرت وزارة العمل االتحادية الئحة (قانون السالمة المهنية من فيروس  SARS-CoV-2الصادر عن وزارة العمل
والشؤون االجتماعية االتحادية 20 ،يناير  ،)2021وهي تلزم أصحاب العمل بالسماح للموظفين بالعمل من المنزل كلما
أمكن ذلك .يهدف هذا إلى تقليل االتصال الجسدي في مكان العمل وأثناء التنقل .سيتم وضع هذا القانون قيد التنفيذ قريبًا.

ما القواعد القانونية المنطبقة على قطاع خدمات الطعام وأماكن المبيت؟
ستظل المطاعم والدور العامة مغلقة .ينطبق هذا أيضًا على المقاصف وغرف األكل.
يسمح فقط بخدمتي التسليم واالستالم .قد تظل مقاصف الشركة وقاعات الطعام في المؤسسات التعليمية مفتوحة لخدمة
الموظفين والمستخدمين في المؤسسات التعليمية ،وذلك إذا كان إغالقها من شأنه أن يمنع استمرار إجراءات العمل

والخدمات التعليمية المسموح بها.
يحظر اإلقامة للمبيت لألغراض الخاصة .تُستثنى من ذلك أماكن المبيت الليلية لألعمال /األغراض الرسمية.

هل تكون محالت تجارة التجزئة مغلقة؟
نعم .ستظل محالت تجارة التجزئة مغلقة حتى  14فبراير .ال ينطبق هذا على :محالت البقالة وخدمات التسليم واالستالم
وأسواق المشروبات وأسواق المزارعين والصيدليات ومخازن األغذية الصحية والمخازن الطبية ومتاجر منتجات األطفال
والصيادلة ومحطات الوقود والبنوك واالتحادات االئتمانية ومكاتب البريد واألكشاك وأكشاك بيع الصحف ومخازن
األعالف ومخازن احتياجات الحيوانات وتجارة الجملة (لعمالء الجملة) وتقديم الطعام من خالل المرافق االجتماعية (مثل
بنوك الطعام).

هل يُسمح بعمل الطلبات عبر البريد واستالم البضائع من قبل العمالء؟
نعم .يسمح بطلبات الشراء عبر البريد وتسليم البضائع المطلوبة .ال يُسمح بأن يستلم العميل البضائع المطلوبة إال إذا كان من
الممكن أن يتم ذلك بطريقة خالية من االتصال ووفقًا لتدابير مكافحة العدوى.

هل يُسمح بفتح مستودعات DIY؟
يُسمح لمستودعات  DIYومستودعات الحدائق بخدمة الشركات فقط .وال يُسمح لألفراد اآلخرين بالدخول.

ما اللوائح المنطبقة على المدارس؟
سيتم تعليق التعليم بوجود شخص المدرس حتى  14فبراير .2021
تم تطبيق التدريس لجميع الفصول والمستويات عبر اإلنترنت منذ يوم االثنين  11يناير  .2021هذه الالئحة تنطبق أيضًا
على صفوف التخرج.
يمكن العثور على معلومات شاملة حول فيروس كورونا والمدرسة على الموقع اإللكتروني لوزارة المدرسة والتعليم.

هل تتوفر خدمة رعاية أطفال في المدارس إذا كان اآلباء غير قادرين على
توفيرها؟
نعم .ومع ذلك فإن جميع اآلباء مطالبون بمراقبة أطفالهم في المنزل عندما يكون ذلك ممكنًا لتقليل نطاق االتصال الجسدي.
وفي الوقت نفسه فمنذ  11يناير  ، 2021قدمت جميع المدارس خدمة رعاية األطفال للطالب في الصفوف الدراسية من
األول إلى السادس ،الذين ال يمكن متابعتهم في المنزل أو المحتمل أن يعرضوا األطفال للخطر.
للطالب ذوي متطلبات التعليم الخاص في مدارس ذوي االحتياجات الخاصة أو مدارس التعلم المجتمعية ،والذين يحتاجون
إلى رعاية خاصة ،على سبيل المثال من حيث النمو العقلي والجسدي والحركي ،يجب ضمان تحقق ذلك بالتنسيق مع أولياء
األمور أو األوصياء ،بما في ذلك الطالب األكبر سنًا.

ما اللوائح المنطبقة على خدمة الرعاية النهارية؟
يتم وضع ما يلي قيد التنفيذ من  11يناير  2021حتى  14فبراير :2021
ال يزال ضمان تقديم خدمة الرعاية النهارية ساريًا ،ولكن على اآلباء واألمهات بشكل عاجل مراقبة أطفالهم كلما أمكن ذلك.
ال يوجد حظر على الدخول.
نظرا ألن المجموعات
يمكن لألطفال الذين هم بحاجة ماسة إلى الحضور في برنامج الرعاية النهارية ،االستمرار في ذلكً .
الثابتة تمثل شر ً
طا ضروريًا بسبب الوضع الحالي لجائحة فيروس كورونا ،فسيتم تقليص نطاق الرعاية المتفق عليه تعاقديًا

بين العائالت ودور الرعاية بمقدار  10ساعات (من  45إلى  ،35من  35إلى  ،25من  25إلى  15ساعة) .في إطار خدمات
الرعاية النهارية لألطفال مع وجود موظفين محددين وجداول ثابتة ،سيظل نطاق الرعاية كما كان من قبل.
إذا احتاج اآلباء إلى مساعدة في رعاية األطفال فسيحصلون على الدعم الالزم .هذا متاح ألسباب مهنية أو متعلقة باألسرة أو
متعلقة باألطفال.
يجب أال يعاني أي طفل من اإلغالق .يجب على اآلباء االشتراك في التواصل المعتمد على الثقة مع دار الرعاية النهارية
ألطفالهم أو القائمين على رعايتهم.

هل خدمات الرعاية النهارية الحالية متاحة فقط لآلباء الذين لديهم وظائف
أساسية؟
ال .خدمة الرعاية النهارية متاحة لكل األطفال إن كانت تمثل ضرورة ملحة.

هل ستبقى الجامعات والخدمات التعليمية غير المدرسية والجهات التعليمية وفقًا
للقانون العام مفتوحة؟
يُسمح بالتعليم واالمتحانات في الجامعات والكليات الطبية ،ارتبا ً
طا بمدى االلتزام بمتطلبات قانون الحماية من العدوى.
ال يجوز عقد المحاضرات شخصيًا إال إذا تعذر إجراؤها عبر اإلنترنت أو تأجيلها دون إلحاق ضرر جسيم بالطالب.
ال يُسمح بعقد االمتحانات واالستعدادات في وجود األشخاص إال إذا تعذر تأجيلها ألسباب قاهرة ،أو إذا تعذر نقل الطالب
الذين يؤدون االمتحانات.

كيف سيكون الحال مع المنشآت الثقافية؟
يحظر إقامة الحفالت الموسيقية والعروض في مسارح األوبرا وقاعات الحفالت الموسيقية ودور السينما وغيرها من
المرافق العامة أو الخاصة (الثقافية) حتى  14فبراير  .2021ينطبق هذا أيضًا على المتاحف والمعارض الفنية والمعارض
والقصور والقالع والنصب التذكارية والمرافق المماثلة .يُسمح فقط بتشغيل سينما السيارات التي تتيح إمكانية التباعد بين
مترا.
السيارات بمسافة ً 1.5

ما القواعد المنطبقة على الموسيقيين المهنيين؟
ال يزال مسمو ًحا بإجراء التدريبات المطلوبة لألغراض المهنية .يُسمح للموسيقيين المهنيين أيضًا بإقامة الحفالت الموسيقية
والعروض بدون جمهور ،ليتم بثها عبر الراديو أو عبر اإلنترنت.

ما القواعد التي تنطبق على الرياضات الترفيهية ورياضات الهواة؟
يحظر ممارسة الرياضات الترفيهية ورياضات الهواة في جميع المرافق الرياضية العامة والخاصة والصاالت الرياضية
وحمامات السباحة والمرافق المماثلة ،تما ًما مثل الربيع الماضي .ينطبق هذا أيضًا على المرافق  /النوادي الرياضية الفردية،
مثل التنس أو الجولف .ال يزال مسمو ًحا بالركض والمشي وما إلى ذلك إذا تم االلتزام بتعليمات تنظيم التواصل.

كيف سيكون الحال مع المرافق الترفيهية؟
سيتم حظر تشغيل ما يلي حتى  14فبراير :2021






المسابح والمسابح العامة وصالونات الصبغة والساونا والينابيع الساخنة وما يماثلها،
حدائق الحيوان ومدن المالهي والمالعب الداخلية والمرافق الترفيهية المماثلة (المغطاة والخارجية)،
الكازينوهات وصاالت القمار والمرافق المماثلة،
المالهي الليلية والمرافق المماثلة،
بيوت الدعارة وأماكن الدعارة والمرافق المماثلة،



الرحالت عبر السفن والحافالت والقطارات التاريخية والمرافق المماثلة.

لدى وكالء المراهنات وفي منشآت المراهنة يُسمح فقط بقبول التذاكر والرهانات وما إلى ذلك .يحظر على الزوار قضاء أي
وقت إضافي في هذه المرافق (على سبيل المثال لمتابعة األلعاب واألحداث التي تتعلق بالرهانات).

هل ما زالت األحداث والتجمعات مسموح بإقامتها؟
األحداث والتجمعات التي ال تغطيها اللوائح الخاصة لقانون الحماية من فيروس كورونا محظور إقامتها حتى  14فبراير
.2021
يُسمح بما يلي ،من بين أمور أخرى ،بحسب المتطلبات الخاصة بكل حالة:








التجمعات المتوافقة مع قانون االجتماعات العامة (مثل المظاهرات)
األحداث التي تعمل على توفير الخدمات األساسية للسكان ،أو حفظ األمن والنظام العام ،أو توفير الخدمات
والضروريات العامة (مثل التجمعات الحزبية لتحديد مرشحي الدوائر االنتخابية ،والتبرعات بالدم ،وما إلى ذلك)،
أو التي ال يمكن تأجيلها حتى  14فبراير  2021ألسباب قانونية أو موضوعية
ً
اجتماعات الهيئات أو الشركات أو األحزاب أو الجمعيات أو جمعيات أصحاب المنازل المعينة قانونا والتي ال
يمكن عقدها رقميًا
الجنازات
مراسم الزفاف المدني
الخدمات الدينية.

ما هي اللوائح التي تنطبق على الخدمات الدينية والتجمعات الدينية األخرى؟
يجب أن تقرر الكنائس والتجمعات الدينية إلى أي مدى يمكن عقد التجمعات لألغراض الدينية بحضور األشخاص بنا ًء على
ظروف الجائحة المحلية ،وإخطار السلطات المختصة في الوالية القضائية.
يجب أن تضمن الكنائس والجماعات االلتزام بالحد األدنى من متطلبات التباعد ،والحد من عدد المشاركين ،وتنفيذ شرط
تسجيل الدخول لمثل هذه التجمعات التي يمكن بها توقع عدد الزائرين ،مع إلزام المشاركين بارتداء كمامة طبية (كمامات
جراحية أو كمامات تفي بالمعايير  KN95 / N95أو ) ،FFP2بما في ذلك وقت الجلوس ،وتسجيل معلومات االتصال
الخاصة بالزوار ،واالمتناع عن الغناء الجماعي.
ً
ُ
اللوائح الخاصة بالخدمات الدينية والتجمعات الدينية األخرى التي تعقد من جانب الكنائس والجمعيات ذات الصلة وفقا للمادة
 ،1فقرة  3من قانون الحماية من فيروس كورونا ،يجب رفعها إلى:




مستشارية والية شمال الراين وستفاليا من قبل الكنائس والهيئات اإلدارية األخرى للطوائف الدينية .تستطيع
الكنائس فقط والجهات الحكومية األخرى في الجمعيات الكنسية إرسال بريد إلكتروني إلى:
.Referat_I_B3@stk.nrw.de
البلدية المعنية بالجمعيات التي ال تنتمي إلى كنيسة أو هيئة حكومية أخرى.

تلتزم الجمعيات التي تنتمي إلى الكنيسة أو الهيئة الحكومية بتنسيق خطط السالمة الخاصة بها داخل الكنيسة أو الهيئة
الحكومية المعنية.

هل لديك أسئلة حول قانون الحماية من فيروس كورونا؟
أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى .corona@nrw.de

