ما القيود المنطبقة على التالمس والتواصل التي ال تزال منطبقة؟
حتى يوم  18أبريل تنطبق القيود المنطبقة على التالمس والتواصل:
يُسمح بالتجمعات في األماكن العامة ألسرة البيت الواحد مع أفراد من بيت آخر بحد أقصى خمسة أشخاص .ال يتم حساب
األطفال حتى سن  14عا ًما .يعتبر األزواج ،بغض النظر عن الظروف المعيشية ،أسرة واحدة .ال يزال يجوز لألسرة أن
تجتمع (بدون تحديد لعدد األشخاص لهذه األسرة) مع شخص إضافي واحد فقط من منزل آخر .يمكن لألطفال المحتاجين
للرعاية أن يكونوا برفقة أشخاص من منازلهم ،وفي إطار ممارسة حقوق لقاء األطفال بعد الطالق يمكن أيضًا للوالد
المنفصل أن يكون برفقة األطفال المحتاجين للرعاية.
يستمر سريان االستثناءات السابقة للحد األدنى لمسافة األمان دون تغيير إلى حد كبير ،وهذه االستثناءات واردة في المادة ،2
فقرة  2من قانون الحماية من كورونا .ويستثني من ذلك عدة أمور ،من بينها أن األطفال الذين يلعبون في ملعب لألطفال،
صر واألشخاص
واستخدام وسائل النقل العام المحلية (يجب ارتداء الكمامات الطبية هناك) أو مرافقة واإلشراف على الق ّ
المحتاجين للدعم.
يعد استخدام خدمات القيادة الطوعية أو الجماعية ،على سبيل المثال في الطريق إلى مراكز التطعيم ،استثنا ًء بالمعنى
المقصود في قانون الحماية من كورونا.

ما القواعد المنطبقة بالنظر إلى التزام ارتداء الكمامة؟
يظل التزام ارتداء الكمامة الطبية ساريًا في بعض األماكن .الكمامات الطبية بالمعنى المقصود في قانون الحماية من كورونا
هي الكمامات الجراحية المطابقة لمواصفة ( EN 14683يجب ذكرها على عبوة المبيعات) أو الكمامات المطابقة
للمواصفات  KN95 / N95أو  FFP2والكمامات المطابقة للمواصفات األعلى  -ولكن بدون صمام الزفير .االلتزام بارتداء
الكمامة الطبية قائم بغض النظر عن االلتزام بالحد األدنى للمسافة


في المباني المغلقة للمؤسسات التجارية وكذلك في العيادات الطبية والمرافق المماثلة لتقديم الخدمات الطبية،



في الغرف المغلقة للمتاحف والمعارض الفنية والمعارض والقصور والقالع والنصب التذكارية والمؤسسات
المماثلة وكذلك حدائق الحيوان ومتنزهات الحيوانات،



في أحداث الحضور الجماهيري واألحداث التعليمية المسموح بها التي تُجرى في المباني والغرف المغلقة،



عند استخدام خدمات النقل العام ومرافقها وكذلك خدمات النقل الطوعي أو الجماعي ،على سبيل المثال إلى مراكز
التطعيم،



في المناطق الداخلية لوسائل النقل األخرى ،باستثناء استخدام المركبات الخاصة ومركبات الطوارئ التي
تستخدمها السلطات األمنية وفرق اإلطفاء وخدمات اإلسعاف والحماية من الكوارث،



عند استخدام وتقديم خدمات تصفيف الشعر وغيرها من الحرف اليدوية أو الخدمات المتعلقة بالجسم والتدريب
دون مراعاة الحد األدنى للمسافة،



أثناء العبادات والتجمعات األخرى لممارسة الشعائر الدينية ،حتى في مكان الجلوس.

ينص القانون االتحادي (قانون الحماية من فيروس كورونا في العمل الصادر عن وزارة العمل والشؤون االجتماعية
االتحادية بتاريخ  21يناير  ،)2021أيضًا على التزام ارتداء كمامة طبية في مكان العمل حيث يتعذر االلتزام بمسافة أمان
تبلغ  1.5متر .في هذه الحالة يجب على رب العمل توفير الكمامات الطبية.

يظل التزام ارتداء الكمامة (على األقل الكمامة اليومية) ساريًا ،وال سيما في المناطق التالية ،حيث ال يزال ارتداء الكمامة
اليومية كافيًا:




في الغرف المغلقة في األماكن العامة ،بقدر ما تكون هذه  -مع أو بدون التحكم في الدخول  -متاحة أيضًا للعمالء
أو الزوار،
في األسواق ومراكز التسوق المشابهة في النطاق الخارجي،
في جميع نطاقات متاجر البيع بالتجزئة ،وفي مواقف السيارات المرتبطة بها وكذلك على طرق الوصول في نطاق
عشرة أمتار من مدخل المتجر.

ما القواعد المنطبقة على األطفال بالنظر إلى التزام ارتداء الكمامة؟
عالوة على ذلك يُعفى األطفال من التزام ارتداء الكمامة حتى بدء الدراسة .إذا لم تكن الكمامة الطبية مناسبة لألطفال دون
سن  14عا ًما ،فإن الكمامة اليومية تكفي حتى في تلك األماكن التي تتطلب كمامة طبية.

ما القواعد المنطبقة على التزام ارتداء الكمامة في مراكز الرعاية النهارية
لألطفال والمدارس؟



في المدارس من الضروري ارتداء كمامة طبية ،حيث يمكن لألطفال حتى الصف الثامن ارتداء كمامات يومية
بدالً من ذلك ،إذا كانت األقنعة الطبية غير مناسبة (حتى اآلن).
في دور الرعاية النهارية لألطفال تنطبق متطلبات ارتداء الكمامة (وال سيما الكمامة الطبية) فقط على البالغين،
وفقط إذا لم يتمكنوا من الحفاظ على الحد األدنى من المسافة بين بعضهم البعض (أي بين البالغين) .هذا ينطبق
أيضًا على الوالدين ،خاصةً عند جلبهم وإحضارهم.

متى يسمح بإعادة فتح صالونات تصفيف الشعر والمراكز غير الطبية للعناية
بالقدم؟ ما القواعد المنطبقة على الخدمات األخرى؟
مترا التي تفصل بين العامل والعميل
الخدمات والحرف اليدوية التي ال يمكن بها االلتزام بمسافة األمان الدنيا البالغة ً 1.5
(وال سيما خدمات تصفيف الشعر ،عالج الوجه وخدمات التجميل ،العناية بالقدم ،ومراكز العناية باألظافر وطالء األظافر
والتدليك والوشوم وتركيب حلي التخريم ،وأيضًا زيارة ترزي تظبيط المالبس) ،يسمح بتقديمها مع االلتزام الشديد بمراعاة
قواعد النظافة الصحية المنصوص عليها في قانون الحماية من كورونا .إذا كان العميل ال يرتدي كمامة أو ال يرتدي كمامة
بشكل دائم (على سبيل المثال لمستحضرات تجميل الوجه) ،فال يجوز إجراء هذه الخدمات أو خدمات الحرف اليدوية إال إذا
كان االختبار السريع اليومي أو االختبار الذاتي متا ًحا للعميل والموظفين الذين يقومون بهذه األعمال أو يقدمون هذه
الخدمات ،على أن يتم إجراء اختبار سريع أو اختبار ذاتي كل يومين.

ما الوضع القانوني في قطاعات الفندقة وعروض المبيت واإلقامة؟
ستظل المطاعم مغلقة حتى إشعار آخر ،وهذا ينطبق أيضًا على المقاصف والكافيتريات.
خدمة اإلحضار والتوريد هي فقط المسموح بها .قد يتم تشغيل مقاصف وكافيتريات الشركة في المؤسسات التعليمية بشكل
استثنائي لتزويد الموظفين أو مستخدمي المؤسسات التعليمية بالمواد الغذائية ،وإال فقد يتعذر الحفاظ على سير العمل أو
المسار التشغيلي المسموح به للمؤسسة التعليمية.
ال يزال حظر تقديم عروض المبيت ألغراض خاصة قائ ًما .حاالت المبيت ألغراض خاصة ليست إقامة ألغراض تجارية/
خدمية.

كيف يسري األمر في قطاع تجارة التجزئة؟
كيف يسري األمر في قطاع تجارة التجزئة؟

ينطبق ما يلي على قطاع تجارة التجزئة:
 .1محالت البقالة ،وخدمات التوريد والتوصيل ،وأسواق المشروبات ،واألكشاك ،ومحالت البقالة األسبوعية،
والصيدليات ،ومخازن األغذية الصحية ،ومخازن المستلزمات الطبية ،ومتاجر الرضع المتخصصة،
والصيدليات ،ومحطات الوقود ،والبنوك ،وبنوك التوفير ،ومكاتب البريد ،ومنافذ بيع الصحف ،وأسواق األعالف،
ومتاجر الحيوانات األليفة ،والمؤسسات االجتماعية لتسليم المواد الغذائية ،ستظل مفتوحة .مؤسسات البيع بالجملة
مفتوحة لعمالء تجارة الجملة والعمالء النهائيين ،فقط لشراء المواد الغذائية .باإلضافة إلى ذلك فإن محالت
الزهور ومحالت البيع بالتجزئة األخرى التي تبيع الزهور المقطوفة والمزينة بوعاء  -التي ستتلف في غضون
مهلة قصيرة  -ستظل مفتوحة ،بشرط أن تقصر المبيعات على هذه المنتجات ،بما في ذلك الملحقات المباشرة.
 .2يُسمح بفتح جميع متاجر البيع بالتجزئة األخرى (بما في ذلك متاجر القرطاسية والمكتبات ومراكز منتجات
الحدائق) مع تطبيق قيود الوصول إليها .يجب أال يزيد عدد العمالء الموجودين في نفس الوقت عن عميل واحد
مترا مربعًا من مساحة البيع .باإلضافة إلى ذلك فإنه يُسمح فقط للعمالء الذين حجزوا موعدًا مسبقًا
لكل ً 40
بالوصول .يجب أن يتم تحديد الموعد لفترة زمنية محددة وهو مخصص لغرض سهولة التتبع.

هل يسمح بفتح األسواق الزراعية؟
نعم .إجراءات الفتح يظهر أثرها أيضًا في قطاع تجارة التجزئة.
تم السماح بالفعل بتشغيل األسواق الزراعية لتزويد التجار والسماح لعمالء القطاع الخاص ببيع الزهور المقطوفة ونباتات
األواني  -التي قد تتلف بعد فترة قصيرة  -وكذلك نباتات وبذور الخضروات (البذور والبصل والبطاطس البذرية  ،إلخ).
اآلن يمكن أيضًا فتح النطاق الكامل لألسواق الزراعية أمام عمالء القطاع الخاص ،شريطة تطبيق قيود الوصول التي
تسري أيضًا على متاجر البيع بالتجزئة األخرى التي تم افتتاحها حديثًا :يجب أال يزيد عدد العمالء الموجودين في نفس
مترا مرب ًعا من مساحة البيع .باإلضافة إلى ذلك فإنه يُسمح فقط للعمالء الذين حجزوا موعدًا
الوقت عن عميل واحد لكل ً 40
مسبقًا بالوصول .يجب أن يتم تحديد الموعد لفترة زمنية محددة وهو مخصص لغرض سهولة التتبع.

هل يمكن تطبيق تجارة الشحن وإحضار السلع من قبل العمالء؟
نعم .حتى إذا كان باإلمكان إعادة فتح جميع متاجر البيع بالتجزئة اآلن  -في ظل ظروف معينة  -أمام العمالء ،فستظل
إمكانية الشحن متاحة بالطبع وسيظل تسليم البضائع المطلوبة مسمو ًحا به.

ما األوضاع التي يمكن في إطارها تقديم حصص الموسيقى والفن؟
منذ  8مارس يسري ما يلي :يُسمح لمدارس الموسيقى والفنون بتقديم دورات تدريبية وج ًها لوجه لمجموعات تصل إلى
خمسة طالب.
يجب استخدام أكبر عدد ممكن من الغرف وتطبيق إمكانية الدروس المختلطة والمتناوبة إلى أقصى حد ممكن.

ما القواعد المنطبقة على عروض التدريب ومواصلة التعلم؟
من حيث المبدأ يحظر تقديم جميع عروض التدريب ومواصلة التعلم ،بما في ذلك عروض التدريب األساسي التعويضي
وكذلك العروض التي تخدم أغراض االندماج ،واالمتحانات في مراكز تعليم الكبار ومؤسسات التدريب اإلضافية تحت
رعاية جهات أخرى وكذلك عروض المساعدة الذاتية.
ومع ذلك فيستثنى من هذا الحظر:


الحصص الفردية أو تدابير التعليم الفردية األخرى المنفذة خارج الغرف المغلقة،







التدريس وج ًها لوجه للصفوف النهائية من المراحل الدراسية للحصول على مؤهالت نهائية المعترف بها من قبل
الدولة في المسار التعليمي الثاني،
تحضيرا للحصول على مؤهل مهني،
التدريس وج ًها لوجه لتخريج طالب الصفوف النهائية
ً
االمتحانات المقامة بالحضور الحي المتعلقة بالمؤهالت المهنية وبالتخرج من المدرسة واالمتحانات التي تخدم
أغراض االندماج ،فضالً عن التدابير التحضيرية في مواقف الحضور الحي إذا كان ال يمكن إعادة جدولتها
أمرا غير مقبول للممتحنين.
ألسباب قانونية أو واقعية أو إذا كان ترحيل االمتحانات ً
العروض التعليمية غير المدرسية الممولة من القطاع العام بالنسبة لطالب المدارس بالمعنى المقصود في المادة 1
من قانون الرعاية في أوقات كورونا ،طالما أن العروض تستند إلى المبادئ التوجيهية لتعزيز العروض التعليمية
والرعاية غير المدرسية في أوقات كورونا بهدف تقليص األضرار الناتجة عن انتشار الجائحة.

اعتبارا من  8مارس:
ويضاف إلى ذلك ما يلي
ً



عروض المساعد التعليمية الالحقة وجها ً لوجه لمجموعات ال تزيد عن خمسة طالب،
عروض تقدمها مؤسسات الرعاية االجتماعية والشبابية وج ًها لوجه لمجموعات تصل إلى خمسة طالب مدارس
وفي الهواء الطلق لمجموعات تصل إلى عشرين طفالً حتى سن  14عا ًما.

لهذه االستثناءات يجب مراعاة اإلجراءات االحترازية المنظمة لمسافة التباعد والحماية بدقة .وباإلضافة إلى ذلك يجب
استخدام أكبر عدد ممكن من الغرف وإمكانية الدروس المختلطة والمتناوبة قدر اإلمكان.
ما القواعد المنطبقة على مدارس تعليم القيادة؟
يُسمح بتشغيل مدارس تعليم القيادة ومدارس الطيران ومدارس القوارب .ال ينطبق شرط الحد األدنى للمسافة على الحصص
العملية ،حيث يُسمح فقط للطالب والمعلمين والمعلمين المحتملين والمفتشين بالبقاء في السيارة أو في مقصورة الطائرة.
يجب عليهم ارتداء كمامة مطابقة للمواصفة  FFP2على األقل.

هل ستبقى الجامعات وعروض التعليم غير المدرسية في القطاع العام مفتوحة؟
يُسمح بالتدريس وعقد االمتحانات في الجامعات والمدارس التابعة للقطاع الصحي شريطة االلتزام بأحكام قانون الحماية من
العدوى.
ال يجوز السماح بعقد الدورات التدريسية وج ًها لوجه ،إال إذا تعذر عقدها أو تأجيلها دون أن يتعرض الطالب ألضرار
شديدة ناجمة عن ذلك في غير إطار الحضور الحي.
ال يُسمح بعقد االمتحانات وج ًها لوجه واتخاذ التدابير التحضيرية لذلك ،إال إذا تعذر نقلهم ألسباب قاهرة أو إذا كان االنتقال
غير مناسب بالنسبة للممتحنين.
ال يسمح بصفة أساسية باعتماد شكل الحضور الحي لعقد أحداث التدريس الداخلية بما في ذلك االمتحانات المرتبطة بها
كجزء من الخدمات التحضيرية والتدريب المهني ،والتدريب االرتقائي والتدريب اإلضافي في الجامعات والمدارس
والمعاهد والمؤسسات المماثلة التي تقدم برامج التدريب المهني والتدريب االرتقائي والتدريب اإلضافي في قطاع الخدمة
العامة وكذلك في المحاكم والسلطات ذات الصلة .ال ينطبق هذا على الدروس التي تم عقدها وج ًها لوجه في العام الماضي،
وفي حالة التدريب غير متعدد السنوات ،في مرحلة التدريب األخيرة قبل االختبار النهائي أو االختبار الوظيفي .يجب في
هذا اإلطار استخدام أكبر القاعات المتاحة.

هل يوجد التزام بالعمل من البيت؟
أصدرت وزارة العمل االتحادية قانونًا (قانون السالمة والحماية في العمل الصادر عن وزارة العمل والشؤون االجتماعية
االتحادية بتاريخ  21يناير  ،)2021والذي ينص على أنه يجب على أرباب العمل تمكين موظفيهم من العمل من المنزل
ً
عاجال وضع القانون قيد التنفيذ.
حيثما أمكن ذلك .يهدف هذا إلى تقليل االتصاالت في العمل وفي الطريق إلى العمل .سيتم

ما الذي يسري على رياضات أوقات الفراغ والهواة؟

منذ  22فبراير أصبح من المسموح مرة أخرى ممارسة الرياضة في المنشآت الرياضية في الهواء الطلق .ينطبق هذا
األمر منذ ذلك الحين على المجال الرياضي وحده ،الذي يلعب في نطاقه فردان أو أقارب أسرة واحدة ،واآلن فمنذ 8
مارس أصبح هذا األمر ساريًا أيضًا بالنسبة لمجموعات أفراد يصل عددها إلى خمسة أشخاص من أسرتين مختلفتين كحد
أقصى .يُسمح أيضًا للمجموعات التي تضم  20طفالً كحد أقصى حتى سن  14عا ًما مع ما يصل إلى اثنين من المدربين أو
المشرفين ،بممارسة الرياضة معًا في الهواء الطلق.
ليست هناك حاجة لاللتزام على مسافة داخل هذه المجموعات عند ممارسة الرياضة .ولكن بالنسبة للمجموعات المختلفة أو
لألفراد اآلخرين توجد مسافة ال تقل عن  5أمتار يجب االلتزام بها داخل المنشأة الرياضية.
منذ  22فبراير  2021تم السماح مرة أخرى بالتدريب الرياضي في الحصص الفردية التي تُعقد في المنشآت الرياضية
الخارجية في الهواء الطلق.
ال يُسمح باستخدام الغرف المشتركة ،بما في ذلك غرف التغيير واالستحمام داخل المنشآت الرياضية.
ال يُسمح حاليًا بتشغيل مراكز اللياقة البدنية وحمامات السباحة والمرافق المماثلة.

كيف يكون األمر مع األحداث الثقافية؟
الحفالت الموسيقية والعروض المسرحية ودور األوبرا ودور األوركسترا الموسيقية ودور العرض السينمائي والمنشآت
(الثقافية) األخرى العامة أو الخاصة ،ال يزال من المحظور إقامتها حتى  18أبريل  .2021ال يُسمح بإقامة أحداث من هذا
النوع إال في الهواء الطلق إذا حافظ المؤدون على مسافة أمان ال تقل عن مترين وكان المتفرجون يتابعون الحدث من أماكن
معيشتهم (ما يسمى بحفالت الشباك).

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.

كيف تجري األمور مع المنشآت الثقافية وأماكن التسلية وقضاء أوقات الفراغ؟
هنا أيضًا توجد تغييرات.
وال يزال من المحظور فتح







حمامات السباحة والمسابح الممتعة (باستثناء تدريب السباحة للمبتدئين مع مجموعات ال تزيد عن خمسة أطفال)حمامات
البخار والحمامات الحرارية والمرافق المماثلة،
مالعب داخلية ومرافق مماثلة لألنشطة الترفيهية
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.

يُسمح بتشغيل مراكز التشمس مرة أخرى إذا تم االلتزام بمتطلبات النظافة الصحية المنصوص عليها في القانون ،ألن
الخدمة ال تقدم هنا من شخص آلخر.
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

ولكن منذ الثامن من مارس أصبح من الممكن مرة أخرى زيارة المتاحف والمعارض الفنية والمعارض والقصور والقالع
والنصب التذكارية والمؤسسات المماثلة  -مع حجز موعد مسبق وضمان إمكانية سهولة التتبع .في الغرف المغلقة يجب أال
مترا مربعًا من المنطقة المفتوحة للزوار.
يزيد عدد الزوار الموجودين في نفس الوقت عن شخص واحد لكل ً 20
يُسمح أيضًا بزيارات حدائق الحيوان مرة أخرى ،بشرط حجز موعد مسبقًا وضمان إمكانية التتبع .هنا أيضًا يجب أال يتجاوز عدد
مترا مرب ًعا.
الزوار الموجودين في الغرف المغلقة شخ ً
صا واحدًا لكل ً 20

هل يسمح بإعادة عقد الفعاليات والتجمعات؟
ال ،ليس بعد .الفعاليات والتجمعات غير الخاضعة لقواعد وتشريعات خاصة بقانون الحماية من كورونا ،ال يزال من
المحظور إقامتها.
ال يزال من المسموح  -في إطار الشروط الواجب مراعاتها في بعض الحاالت  -إقامة عدة أحداث ،من بينها:








ً
(مثال المظاهرات)
التجمعات وفقًا لقانون التجمعات
الفعاليات التي تخدم غرض التموين األساسي للشعب والحفاظ على األمن والنظام العام أو الخدمات العامة (مثالً
الجمعيات التأسيسية لألحزب لالنتخابات أو التبرع بالدم)
اجتماعات هيئات الحكم الذاتي المحلي المنصوص عليها قانوناً
جلسات الهيئات ذات الطابع القانوني ،مثل الشركات واألحزاب واالتحادات وجمعيات ّ
مالك الشقق السكنية ،التي
يتعذر عقدها رقميًا.
الدفن بما في ذلك مراسم التأبين السابقة
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 تجمعات ممارسة
الطقوس الدينية وج ًها لوجه ،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
ً
تحميال على السعات االستيعابية للمكان  -وتلزم المشاركين
مثل هذه التجمعات  -المتوقع أن يحضرها عدد زوار قد يسبب
بارتداء كمامة طبية (ما يعرف باسم الكمامات الجراحية أو الكمامات المتوافقة مع المواصفة  KN95/N95أو ) ،FFP2حتى
في مكان الجلوس ،وترصد بيانات االتصال بالمشاركين ،وتتنازل عن تالوة الترانيم.
القواعد التي يتعين على الكنائس والجمعيات الدينية 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 من قبل الكنائس والروابط العامة األخرى للجمعيات الدينية .في هذا
الصدد تستطيع فقط الكنائس وغيرها من الروابط العامة للجمعيات الدينية التوجه بالبريد اإللكتروني إلى:
.Referat_I_B3@stk.nrw.de
إلى البلديات المعنية من قبل الجمعيات التي ال تنتمي إلى أي كنيسة أو رابطة عامة.

الجاليات الدينية المنتمية إلى كنيسة أو رابطة عامة ،ملزمة بمواءمة خطط الحماية الخاصة بها في إطار الكنيسة المعنية أو
الرابطة العامة ذات الصلة.
ما المقصود بفرملة كورونا االضطرارية؟
إذا كان معدل اإلصابة لمدة  7أيام في منطقة أو مدينة مستقلة أعلى من  100حالة في ثالثة أيام متتالية ،فإن ما يسمى بفرملة
كورونا االضطرارية تنطبق في يوم العمل الثاني التالي.

وفي هذه الحالة سيتم الرجوع عن أي إجراءات فتح تم اتخاذها وسيتم تطبيق قيود أكثر صرامة مرة أخرى .وعلى سبيل
المثال ال يُسم ح إال ألفراد من أسرة واحدة بلقاء شخص واحد على األكثر من منزل آخر .وباإلضافة إلى ذلك فيحظر على
سبيل المثال إتاحة منافذ البيع بالتجزئة التي ال تشكل جزءا ً من االحتياجات اليومية ،باستثناء تسليم وتحصيل البضائع
المطلوبة .وينطبق الشيء نفسه على تقديم الخدمات البدنية ،باستثناء الخدمات الضرورية طبيًا وخدمات تصفيف الشعر
وخدمات العناية بالقدم غير الطبية .إذا انخفضت األرقام إلى أقل من  100حالة لمدة ثالثة أيام متتالية فلن تكون القيود
سارية.
باإلضافة إلى ذلك هناك خيار اختبار تم إنشاؤه حديثًا للبلديات المتضررة .هذا يعني أنه يمكن للبلديات بموجب أمر عام
يصدر باالتفاق مع وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعية ،أن تأمر باستمرارية سريان استخدام العروض المذكورة
أعاله مع اختبار سريع نتيجته سلبية  -مؤكد ويتم تحديثه يوميًا  -وفقًا للوائح المعمول بها حتى اآلن .والشرط األساسي
يتمثل في تقديم عرض كافٍ مقابل عقد اختبارات مجانية للمواطنين .تظل اللوائح األكثر صرامة بشأن قيود االتصال غير
متأثرة بهذا ،باإلضافة إلى استمرار سريانها في البلديات بموجب بمثل هذا األمر العام.
تفاصيل اللوائح الخاصة باألحياء والمدن المستقلة متاحة أسفل :رابط لالطالع على اإلجراءات بصفة عامة

هل لديك أسئلة عن قانون الحماية من كورونا؟
بعد ذلك يمكنك التوجه إلى عنوان البريد اإللكتروني . corona@nrw.de

