القواعد الحالية للتعامل مع فيروس كورنا في والية شمال الراين فيستفاليا مع
(تاريخ
معدل إصابة يزيد على  100حالة
اإلصدار 26 :إبريل )2021

ماذا يحدث مع معدل إصابة يزيد على  100حالة خالل  7أيام؟ ماذا يحدث مع
أكثر من  150حالة؟ وماذا يحدث مع أكثر من  165حالة؟
ابتدا ًء من معدل إصابة يزيد على  100حالة خالل عدة أيام لكل  100.000شخص في األيام السبعة الماضية في إحدى
دوائر المقاطعات (األرقام التي يتم إبالغ معهد روبرت كوخ ( )RKIبها حاسمة) ،يتم تطبيق "حالة الطوارئ" على الصعيد
الوطني .هذا يعني بشكل محدد :إذا كان معدل اإلصابة يزيد على  100حالة خالل ثالثة أيام متتالية ،فإن اإلجراءات
اإلضافية المذكورة في القانون الجديد للحماية من العدوى تسري بد ًءا من اليوم التالي.
إذا ارتفع معدل اإلصابة عن  150حالة خالل عدة أيام ،فيجب إغالق المتاجر التي ال تقدم الخدمات والمواد األساسية.
إذا ارتفع معدل اإلصابة عن  165حالة خالل عدة أيام ،فإن المدارس تتحول أيضًا إلى نظام التعليم عن بعد وتنتهي الرعاية
المقدمة في الموقع في حضانات الرعاية النهارية باستثناء رعاية الطوارئ.

ما العمل إذا انخفض معدل اإلصابة مرة أخرى دون  100حالة ،أو دون 150
حالة ،أو دون  165حالة؟
إذا انخفض معدل اإلصابة خالل  7أيام في المنطقة أو المدينة المتأثرة خالل خمسة أيام عمل متتالية عن  100أو  150أو
 165حالة ،فسوف يتوقف تطبيق التدابير المخصصة للقيمة الحدية المعنية فيها ابتدا ًء من اليوم التالي.

ِمن متى وحتى متى يتم تطبيق اللوائح الجديدة في قانون الحماية من العدوى
("حالة الطوارئ الفيدرالية")؟
اللوائح الجديدة الموجودة في قانون الحماية من العدوى ("حالة الطوارئ الفيدرالية") دخلت حيز التنفيذ في  23أبريل
اعتبارا من  24أبريل  2021على أقرب تقدير ،وذلك اعتمادًا على معدل اإلصابة في المنطقة المعنية أو
 2021وتسري
ً
المدن ذات الصلة .وتعلن وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعية عن اليوم الذي يبدأ فيه التطبيق وعن المناطق والمدن
التي تسري فيها اللوائح وعن اللوائح نفسها التي يتم تطبيقها .وتنتهي إجراءات "حالة الطوارئ الفيدرالية" في  30يونيو
 2021على أبعد تقدير.

أين توجد معدالت اإلصابة السارية؟
يتاح عرض عام لبيانات معهد روبرت كوخ ذات الصلة بـ "حالة الطوارئ الفيدرالية" بشأن معدالت اإلصابة في
المقاطعات أو المدن هناwww.rki.de/inzidenzen. :

ما القواعد التي تسري على االجتماعات الخاصة إذا كان معدل اإلصابة أكثر من
 100حالة؟
ال يُسمح باالجتماعات الخاصة في األماكن العامة والخاصة إال ألفراد األسرة الواحدة مع شخص من أسرة أخرى ،مع
مراعاة أن هذا الشخص يمكن أن يرافقه أطفال دون سن  14سنة من أسرته.

يسري حظر تجول إذا كان معدل اإلصابة أكثر من  100حالة ،فكيف يبدو هذا
الحظر؟
يسري حظر تجول من الساعة  10مسا ًءا إلى الساعة  5صبا ًحا .ومع ذلك ،فإنه ما بين الساعة  10مسا ًء ومنتصف الليل،
يُسمح لألفراد بممارسة التمارين البدنية في الهواء الطلق بمفردهم ،مثل المشي وركوب الدراجات والركض .وباإلضافة إلى
ذلك ،فإن األسباب الوجيهة لالستثناء من حظر التجول هي على سبيل المثال ،ممارسة األعمال المهنية أو الرسمية ،وحاالت
صر ،ومرافقة
الطوارئ الطبية (البيطرية) ،وممارسة حقوق الحضانة والرؤية ،ورعاية األشخاص المحتاجين للدعم أو القُ َّ
وأخيرا ،ال ينطبق حظر التجول على التجمعات بموجب قانون التجمع والتجمعات التي تخدم
الموتى ،ورعاية الحيوانات.
ً
الشعائر الدينية.

ما القواعد التي تسري على الرياضة إذا كان معدل اإلصابة أكثر من  100حالة؟
تظل ممارسة الرياضات الفردية بدون تالمس لكل شخص بمفرده ،أو في أزواج ،أو مع أفراد األسرة الواحدة مسمو ًحا بها
في الهواء الطلق (أيضًا في المنشآت الرياضية في األماكن المفتوحة) .وبالنسبة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  14عا ًما،
يُسمح بممارسة الرياضة في مجموعات بحد أقصى  5أشخاص؛ ويمكن أن يكونوا برفقة مدربين.

ما الذي يسري في وسائل النقل العام ()ÖPNV؟
في وسائل النقل العام لألفراد وعبر المسافات الطويلة ،بما في ذلك سيارات األجرة ،يوجد اآلن التزام عام (حتى لو كان
معدل اإلصابة أقل من  100حالة) الرتداء قناع حماية الجهاز التنفسي ( FFP2أو ما يماثله) .ولم تعد الكمامة كافية.

ما هي المتاجر التي يُسمح لها بأن تظل مفتوحة إذا كان معدل اإلصابة يزيد على
 100حالة؟
يُسمح لكل المتاجر بأن تظل مفتوحة إذا كان معدل اإلصابة أقل من  150حالة .ومع ذلك ،فهناك اختالفات في قواعد
الدخول.
وإذا كان معدل اإلصابة يزيد على  150حالة ،فإنه يُسمح لمتاجر معينة بأن تظل مفتوحة .وهي بالتفصيل:
األسواق األسبوعية ،ومحالت البقالة (بما في ذلك األكشاك) ،وأسواق المشروبات،
ومتاجر األغذية الصحية ،ومتاجر لوازم األطفال ،والصيدليات ،ومتاجر المستلزمات الطبية ،ومتاجر األدوية،
ومتاجر منتجات البصريات ،ومتاجر لوازم العناية بالسمع،
ومحطات الوقود ،ومنافذ بيع الصحف،
ومتاجر الكتب،
ومتاجر الزهور،
والورش،
ومكاتب البريد ،والبنوك،
ومغاسل المالبس،
وأسواق لوازم الحيوانات ،وأسواق األعالف ،وأسواق الحدائق،
ومتاجر البيع بالجملة
تظل دائ ًما مفتوحة.
ومع ذلك فإنه ابتدا ًء من معدل إصابة يبلغ  100حالة ،يتم تطبيق حد أقصى أكثر صرامة على األفراد :عميل واحد فقط لكل
مترا مربعًا من منطقة المبيعات أو جزء منها (حتى معدل إصابة يبلغ  100حالة :عميل واحد لكل  10أمتار مربعة).
ً 20
وال يُسمح بزيارة متاجر الكتب وأسواق الحدائق إال عن طريق تحديد موعد ،وذلك بغض النظر عن معدل اإلصابة،
مترا مربعًا من منطقة البيع أو جزء منها.
ويقتصر ذلك على عميل واحد لكل ً 40

وتظل كل متاجر البيع األخرى مفتوحة حتى معدل إصابة يبلغ  150حالة .ويُسمح بالتسوق بعد حجز موعد مسبقًا
("" "Click&Meetانقر وقا ِبل") – ولكن بد ًءا من معدل إصابة يبلغ  100حالة فقط في حالة توفر نتيجة اختبار سلبية
مترا مربعًا من منطقة البيع أو جزء منها.
يومية .ويُسمح بعميل واحد فقط لكل ً 40
وإذا كان معدل اإلصابة أكثر من  150حالة ،فيجب أن تظل المتاجر مغلقة؛ ولكن يظل من الممكن استالم البضائع المطلوبة
("" "Click&Collectانقر واستلم").

ما الذي يسري على المنشآت الثقافية إذا كان معدل اإلصابة أكثر من  100حالة؟
يحظر إقامة الحفالت الموسيقية والعروض في المسارح ودور األوبرا وقاعات الحفالت الموسيقية ودور السينما باستثناء
دور سينما السيارات – كما هو الحال إذا كان معدل اإلصابة أقل من  100حالة.
ويتم فتح المتاحف والمعارض الفنية والمعارض والقصور والقالع والنصب التذكارية والمؤسسات المماثلة حتى معدل
إصابة يبلغ  100حالة بعد حجز مواعيد مسبقة .ويجب أن تغلق إذا تجاوز معدل اإلصابة  100حالة.

ما الذي يسري على حدائق الحيوان والحدائق النباتية إذا كان معدل اإلصابة أكثر
من  100حالة؟
يتم فتح حدائق الحيوان والحدائق النباتية بالكامل حتى معدل إصابة يبلغ  100حالة بعد حجز مواعيد مسبقة ،وإذا تجاوز
معدل اإلصابة  100حالة ،تظل المناطق الخارجية فقط مفتوحة ،ويجب على الزائرين عندئ ٍذ تقديم نتيجة اختبار سلبية يومية
(باستثناء األطفال دون سن  6سنوات).

ما الذي يسري على المنشآت الترفيهية األخرى إذا كان معدل اإلصابة أكثر من
 100حالة؟
تظل صاالت اللياقة البدنية ومدن المالهي والمالعب الداخلية وحمامات السباحة والنوادي وصاالت القمار والكازينوهات
مغلقة ،وسيتم إغالق مكاتب الرهانات ومقصورات تسمير البشرة.

ما الذي يسري على المطاعم والفنادق إذا كان معدل اإلصابة أكثر من 100
حالة؟
إذا كان معدل اإلصابة أقل من  100حالة أيضًا ،فسوف يسري ما يلي في والية شمال الراين فيستفاليا:
يُسمح لمؤسسات تقديم الطعام بالبيع خارج األبنية فقط.
وال يُسمح بالمبيت ألغراض خاصة ما لم يكن ذلك ضروريًا بشكل عاجل ألسباب تتعلق بالرعاية الطبية أو التمريضية أو
ألسباب اجتماعية وأخالقية.

ما القواعد التي تسري على خدمات النظافة الجسمانية إذا كان معدل اإلصابة
أكثر من  100حالة؟
تُحظر خدمات النظافة الجسمانية – باستثناء الخدمات الطبية أو العالجية أو التمريضية أو الرعوية .باإلضافة إلى ذلك،
يُسمح بأن تظل متاجر الحالقة والقائمين على العناية باألقدام مفتوحة .ومن الضروري ارتداء قناع حماية الجهاز التنفسي
التنفس الصناعي ( FFP2أو ما يماثله) ،كما يلزم الحصول على نتيجة اختبار سلبية يومية عند زيارة متاجر الحالقة
والقائمين على العناية باألقدام.

ما القواعد التي تسري على المدارس ابتدا ًء من معدل إصابة يبلغ  100حالة
وحتى معدل إصابة يبلغ  165حالة؟
بسبب حالة الوباء المتوترة في والية شمال الراين فيستفاليا بأكملها ،ستعمل المدارس بشكل عام فقط في فصول متناوبة حتى
إشعار آخر؛ ويُستثنى من ذلك الفصول النهائية ومدارس ذوي االحتياجات الخاصة.
وتتطلب مشاركة الطلبة والمعلمين في الفصول وج ًها لوجه إجراء اختبارين في األسبوع.
وإذا كان معدل اإلصابة اإلقليمي أكثر من  165حالة ،فسيتم إنهاء التدريس في فصول متناوبة ويتم العمل بنظام التعليم عن
بعد .ويُستثنى من ذلك الفصول النهائية ومدارس ذوي االحتياجات الخاصة .وتعني كلمة اإلقليمي هنا االعتماد على معدل
اإلصابة في المقاطعة أو المدينة .كما أن قيمة معدل اإلصابة في بلدية فردية تنتمي إلى منطقة ما ليست حاسمة.
صا االمتحانات النهائية ،ليست فصوالً بمعنى القانون الفيدرالي ،وبالتالي ال تتأثر بالقيود المفروضة
االمتحانات ،وخصو ً
على العمليات التعليمية وج ًها لوجه.
ويتم إعداد عروض للرعاية التعليمية والتربوية.

ما القواعد التي تسري على دور رياض األطفال وحضانات الرعاية النهارية
ابتدا ًء من معدل إصابة يبلغ  100حالة وحتى معدل إصابة يبلغ  165حالة؟
حتى معدل إصابة يبلغ  165حالة ،تكون هناك عملية منتظمة محدودة في المقاطعة او المدينة المعنية.
وفي حالة تجاوز معدل اإلصابة  165حالة ،تنتهي الرعاية التي تتم في الموقع .ويتم إعداد رعاية طوارئ موجهة حسب
الطلب.

ما القواعد التي تسري على المكاتب؟
بصرف النظر عن معدل اإلصابة على مدار  7أيام ،يسري ما يلي :يجب على الشركات أن تعرض على موظفيها خيار
القيام بالعمل المكتبي في منازلهم ،ما لم تكن هناك أسباب تشغيلية إجبارية تعارض ذلك .ويجب على الموظفين قبول
العرض بشرط عدم وجود أسباب من جانبهم تعارض ذلك .ويلتزم أصحاب العمل بتقديم اختبارين كل األسبوع للموظفين
العاملين بالحضور.

هل تظل الكنائس مفتوحة إذا كان معدل اإلصابة يزيد على  100حالة؟
تظل االجتماعات التي تخدم ممارسة الشعائر الدينية (بالمعنى المقصود في المادة  4من القانون األساسي) مسمو ًحا بها وفقًا
لألحكام الواردة في الماة  ،1الفقرة  3من قانون الحماية من فيروس كورونا.

ماذا لو كانت هناك والية اتحادية لديها قواعد أكثر صرامة من حالة الطوارئ
الوطنية الجديدة؟
في هذه الحالة تسري القواعد األكثر صرامة المعمول بها في الوالية.

من الذي يراقب االلتزام بالقواعد؟
ال تزال السلطات المختصة – مصلحة النظام العام ،وإدارة الصحة ،والشرطة – تقوم بمراقبة االمتثال للتدابير الواردة في
قانون الحماية من العدوى.

لماذا يتم االعتماد على معدل اإلصابة ،وليس على عوامل أخرى؟

مبكرا على زيادة معدل اإلصابة .كما أن تزايد الضغط الناتج عن ذلك على النظام الصحي
مؤشرا
تُعَد اإلصابات الجديدة
ً
ً
صا وحدات العناية المركزة وأماكن التنفس) والوفيات ال تصبح ملحوظة إال بعد تأخر الوقت بشكل كبير .ويمثل
(خصو ً
معدل اإلصابة على مدار  7أيام متوسط التقلبات اليومية في اإلصابات الجديدة ،ويتم نشره يوميًا ويمكن للجميع فهمه
بسهولة.

لماذا تم اختيار هذه القيم الحدية لمعدل اإلصابة ،وليس غيرها؟
القيمة الحدية لمعدل اإلصابة على مدار  7أيام تطابق عتبة تدابير الحماية اإلضافية المنصوص عليها حتى اآلن في مراسيم
الواليات االتحادية والتي يتم تلخيصها أيضًا تحت مصطلح "حالة الطوارئ" .وإذا كان معدل اإلصابة أعلى من ذلك بشكل
أمرا ضروريًا :وإذا تجاوز معدل اإلصابة أكثر من 150
ملحوظ ،فإن الهيئة التشريعية الفيدرالية تعتبر اتخاذ تدابير إضافية ً
حالة ،يجب إغالق المتاجر التي ال تخدم اإلمدادات األساسية ،وإذا كان معدل اإلصابة يزيد على  165حالة ،يتم منع
الحضور في المدارس.

