األسئلة األكثر شيوعًا عن قانون الحماية من فيروس كورونا بد ًءا من نوفمبر 2020

ما الهدف من القيود المغلظة؟
شهدت األسابيع الماضية زيادة رهيبة في حاالت العدوى بفيروس كورونا .وأي زيادة أخرى في حاالت العدوى بهذه
السرعة ،لسوف تثقل كاهل النظام الصحي .لذا فإن اإلجراءات المغلظة تهدف إلى تقليل حاالت العدوى ،وبالتالي فإنها
تؤمن باستمرار طاقات الرعاية المتاحة في القطاع الصحي ،وبالتالي فإنها تتيح مرة أخرى إمكانية تتبع مسارات انتشار
العدوى.

ما األماكن التي يسري بها قانون الحماية من فيروس كورونا الجديد؟
يسري القانون بشكل ملزم على األماكن العامة بالكامل .هذه هي كل النطاقات التي ال تخضع للحماية الخاصة المنصوص
عليها في المادة  13من القانون األساسي.

هل يتعين االلتزام بالقواعد حتى في األوساط الخاصة؟
حت ًما ،طالما أن إمكانية حدوث أي شئ قائمة .أي شخص قادر على االطالع على القواعد األساسية لنظام الحماية من
العدوى ،ملزم باتباع سلوك معين يحميه ويحمي اآلخرين من التعرض لمخاطر عدوى يمكن تجنبها .ومن ذلك أيضًا ،اتباع
سلوك واع بالمسؤولية في األوساط الخاصة .واآلن في شهر نوفمبر سيتم تسليط الضوء على إيقاف الزيادة المتسارعة في
أعداد حاالت العدوى ،منعًا للتحميل الزائد على النظام الصحي.

هل سيتم تدشين قواعد جديدة في المدارس ودور الرعاية النهارية لألطفال؟
القواعد السارية حتى اآلن في قانون الرعاية في ظل كورونا  -وال سيما على فتح دور الرعاية النهارية لألطفال ومراكز
الرعاية النهارية لألطفال والمدارس  -تظل سارية دون تغيير.

كم عدد األشخاص المسموح لهم بااللتقاء في األماكن العامة؟
بصفة أساسية يسري ما يلي :يتعين على كل األشخاص المتواجدين في مكان عام ،االلتزام بمسافة أمان دنيا تبلغ 1.5
مترا.
ً
هذه المسافة ال يسمح بالنزول عنها إال في حاالت استثنائية .تحدث هذه االستثناءاتً ،
مثال:









عند تقابل أشخاص من بيتين بحد أقصى ،فإن هذا االستثناء يسري على  10أشخاص على أقصى تقدير
صر واألشخاص المحتاجين للدعم أو ألسباب تتعلق بتقديم الرعاية
لغرض مرافقة الق ّ
في المدارس ودور الرعاية النهارية لألطفال ،بما في ذلك الفعاليات التي تقام خارج نطاق األبنية المدرسية /دور
رعاية األطفال
لألطفال على المالعب في الخالء
المواصالت العامة لنقل األفراد لمسافات قريبة
في مهام اإلسعاف واإلطفاء والشرطة
في االجتماعات القسرية لمزاولة المهنة
بين األقارب من الدرجة األولى في مراسم الدفن واألعراس المدنية

كم تبلغ مسافة األمان التي يجب على الموسيقيين االلتزام بها؟
األشخاص الذين يعزفون على آالت نفخ أو يغنون ،يجب عليهم االلتزام بمسافة أمان دنيا أكبر ً
قليال ،أي مترين ،تفصل
بينهم وبين األشخاص اآلخرين.

أين يجب ارتداء كمامات الحياة اليومية؟
القواعد السارية حتى اآلن تنطبق دون تغيير .القاعدة األساسية تتمثل في ضرورة ارتداء كمامات الحياة اليومية دائ ًما ،إذا
ما تعضر االلتزام بمسافة الحد األدنى .في الغرف المغلقة داخل المكان العام يتعين ارتداء الكمامات  -حتى عند االلتزام
بمسافة الحد األدنى  -وذلك إذا كانت هذه الغرف متاحة أمام حركة العمالء أو الزوار .أيضًا في المواصالت العامة لنقل
األفراد لمسافات قريبة أو في المدارس ودور الرعاية النهارية لألطفال ال تزال التعليمات المنطبقة حتى اآلن ،سارية.

األشخاص غير الملتزمين بارتداء الكمامة ،يتعين استثناؤهم من استخدام المنشآت أو استغالل الخدمات.

هل يمكنني االستمرار في زيارة أقاربي داخل المنشآت الثابتة؟
األفراد المقيمون في المنشآت الصحية والرعاية الثابتة ،ال يزال باإلمكان زيارتهم ،شريطة أن تكون هناك خطط منظمة
لزيارة المنشأة المعنية ،وأن يتم على وجه الخصوص مراعاة المعايير والتوصيات الصادرة عن معهد روبرت كوخ في
هذا اإلطار .القواعد المحلية ال يسمح بأن تكون نتيجتها العزل الكامل للسكان؟

هل توجد قيود مفروضة على عروض التعليم خارج المدرسية؟
نعم .يحظر تقديم كل عروض التعليم المتعلقة بالتدريب العملي أو بالوظيفة .وهي تشمل على وجه الخصوص العروض
الرياضية التي تقدمها المؤسسات التعليمية وعروض مدارس الموسيقى وعروض أوقات الفراغ المقدمة لألطفال والشباب.
ومع ذلك فإن مؤسسات تقديم المساعدات االجتماعية ودعم الشباب تظل مفتوحة الستيعاب  10أشخاص بحد أقصى.

هل ال يزال من الممكن حضور حصص التدريب على القيادة وإجراء اختبارات استخراج الرخصة؟
نعم .في هذا اإلطار فإنه يسمح فقط بأن يتواجد في المركبة األشخاص الذين يتعلمون القيادة ومدربي القيادة ومرشحي
التدريب على القيادة وأيضًا أفراد االختبار.

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  30نوفمبر  .2020األمر ذاته يسري على فتح المتاحف
والمعارض الفنية ومعارض الجاليري والقصور الثقافية والقالع والنصب التذكارية والمنشآت المشابهة .ومع ذلك فيسمح
أيضًا في خالل هذه الفترة الزمنية بالتشغيل التجريبي لممارسة المهنة.
مترا تفصل بين كل من السيارات ،هي التي يسمح
فقط دور عرض سينما السيارات التي تتيح مسافة أمان تبلغ ً 1.5
بفتحها.

كيف تجري األمور مع المنشآت الرياضية في نطاق الهواة؟

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 حتى  30نوفمبر  .2020ويستثنى من ذلك
فقط الرياضات الفردية ،التي يمارسها الشخص بمفرده أو مع شخص آخر أو فقط مع األشخاص من نفس البيت ،خارج
الغرف المغلقة بالمنشآت الرياضية .كذلك فإنه ال يسمح بصفة مؤقتة ممارسة أنواع الرياضات اللمسية والجماعية  -حتى
لو في الخالء.
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.

هل يسمح بممارسة رياضة المحترفين؟
يسمح بعقد المسابقات التي تعقد دوريات المحترفين ومسابقات الفروسية المهنية وسباقات الخيول وغيرها من التدريبات
ا لرياضية المهنية ،على أن يتم استيفاء كل االشتراطات ذات الصلة ،وال سيما خطط الحماية من العدوى المناسبة .ال يسمح
بحضور المشاهدين للمسابقات الرياضية حتى يوم  30نوفمبر  .2020ويسمح أيضًا بفتح باب التدريبات أمام الالعبين
المحترفين.

كيف تجري األمور مع أماكن التسلية وقضاء أوقات الفراغ؟
حتى يوم  30نوفمبر  2020يحظر 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 ومراكز المقامرة 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.

هل توجد قيود على التسوق في األسواق التجارية (الثابتة)؟
كل المنشآت التجارية الثابتة تظل مفتوحة .ومع ذلك فال يسمح بأن يتجاوز عدد العمالء الذين يتزامن وجودهم في المنشآت
التجارية ،شخص واحد لكل مساحة بيع تبلغ عشرة متر مربع ،استنادًا إلى قرار تجارة التجزئة في والية شمال الراين
وستفاليا.
هذه القاعدة تنطبق على المباني واألراضي التابعة له الخاصة بالعمالة اليدوية ومقدمي الخدمات.
المعارض وأراضي المعارض واألسواق السنوية واألسواق المخصوصة والفعاليات المشابهة ،ال يسمح بعقدها حتى 30
نوفمبر .2020

هل ال يزال من المسموح تقديم الخدمات المقاربة للجسد؟
مترا التي تفصل بين العامل والعميل
الخدمات والحرف اليدوية التي ال يمكن بها االلتزام بمسافة األمان الدنيا البالغة ً 1.5
(وال سيما عالج الوجه وخدمات التجميل ومراكز العناية باألظافر وطالء األظافر والتدليك والوشوم وتركيب حلي
التخريم) ،يحظر تقديمها حتى يوم  30نوفمبر .2020
ويستثنى من ذلك







فئة العاملين ومقدمي الخدمات في قطاع الشؤون الصحية (بما في ذلك أخصائيي العالج الطبيعي والعالج
الحركي والقابالت ومعالجي النطق ،إلخ ،خبراء األجهزة السمعية ،واألجهزة البصرية ومنتجي األحذية المالئمة
لخفة الحركة ،إلخ)،
خدمات العناية بالقدمين وتصفيف الشعر،
أصحاب الحرف اليدوية والخدمات الضرورية طبيًا،
نقل األفراد في عربات نقل األفراد في إطار الخدمات التجارية.

هل ال يزال من المسموح إقامة الفعاليات والتجمعات؟
الفعاليات والتجمعات غير الخاضعة لقواعد وتشريعات خاصة بقانون الحماية من كورونا ،يحظر إقامتها حتى  30نوفمبر
.2002
ال يزال من المسموح  -في إطار الشروط الواجب مراعاتها في بعض الحاالت  -إقامة عدة أحداث ،من بينها:






ً
(مثال المظاهرات)
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)
جلسات الهيئات ذات الطابع القانوني والتي يتعذر عقدها رقميًا
مراسم التأبين
األعراس المدنية.

هل المطاعم والمنشآت الفندقية مفتوحة؟
يحظر حتى  30نوفمبر  2020تشغيل المطاعم ومراكز الوجبات السريعة والجانات والمقاهي والمنشآت األخرى التي لها
عالقة بقطاع الفندقة .غرف الكانتين في المصانع والمقاصف في المؤسسات التعليمية (مثل المدارس والجامعات) يسمح
بتشغيلها لغرض تموين العاملين أو المستفيدين من المؤسسات التعليمية .ومع ذلك فإنه يسمح بإرسال الوجبات وبيعها
خارج المبنى المتواجدة بها المحالت.

هل يسمح بالرحالت السياحية؟
ال .عروض المبيت ألغراض سياحية التي تم تقديمها بعد يوم  29أكتوبر  ،2020محظور تقديمها حتى يوم  30نوفمبر
 .2020استغالل العقارات المؤجرة باستمرار أو المملوكة ،والمقطورات السكنية والمساكن المتحركة المتوقفة باستمرار
ً
استغالال سياحيًا ،وبالتالي فإنه مسموح به.
وما شابه ،المقتصر على األشخاص المخول لهم حق االستغالل ،ال يمثل

هل يتم التحقق من االلتزام بالقواعد وما العواقب التي تهدد من يخالف؟
كل الهيئات والمؤسسات الحكومية المختصة ستقوم بفرض اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون بالقوة الجبرية ،بكل
حماسة وبصفة مستمرة ،وحيثما كان ذلك ضروريًا.
يرجع السبب في وقوع الكثير من المخالفات إلى عدم االلتزام بالنظام .وهذا النوع من المخالفات يُعاقب عليه بغرامة تصل
إلى  25.000يورو.

