
 القواعد الحالية للتعامل مع فيروس كورنا في والية شمال الراين فيستفاليا

 

 إلى متى يتم تطبيق القانون الحالي للحماية من فيروس كورونا؟

 .2021سبتمبر  17، يسري في البداية حتى نهاية يوم 2021أغسطس  20قانون الحماية من فيروس كورونا، الساري منذ 

 متعددة من اإلصابة؟ هل ال تزال هناك مستويات

، فإن قانون الحماية من فيروي 2021أغسطس  10ال. وفقا للقرارات المشتركة للمشاورات بين االتحاد والواليات بتاريخ 

، لم يعد يحتوي على عدة مستويات من 2021أغسطس  20كورونا، الذي يسري في شمال الراين فستفاليا اعتباًرا من 

 .35مة حاسمة واحدة فقط لإلصابة : اإلصابة، ولكنه يحتوي على قي

. وبما 3G، فسوف تطبق تدابير وقائية أكثر صرامة من خالل تطبيق قاعدة 35أيام  7إذا تجاوز معدل اإلصابة على مدار 

حالة، فإن هذا ينطبق على الصعيد الوطني من  35أن متوسط معدل اإلصابة على الصعيد الوطني يتجاوز في تلك األثناء 

 .35أي ينطبق أيضا في المقاطعات والمدن الخالية من المقاطعات التي يقل معدل اإلصابة فيها عن  –المرسوم  خالل تطبيق

 ؟2021أغسطس  20ما هي مبادئ قانون الحماية من فيروس كورونا منذ 

ا من المرض. مبدأ قانون الحماية من فيروس كورونا هو أن جميع المرافق والخدمات مفتوحة لمن تم تطعيمهم ولمن تعافو

ومن بين تدابير الحماية السارية حتى اآلن، لم يبَق سوى وجوب ارتداء األقنعة بشكل إلزامي في بعض األماكن المغلقة 

وغيرها من األماكن التي يزيد فيها احتمال العدوى، فضالً عن وجوب إجراء االختبار مع بعض الخدمات والفعاليات بالنسبة 

 حالة. 35يهم أو لم يسبق لهم التعافي من المرض إذا كان معدل اإلصابة لألشخاص الذين لم يسبق تطع

ولم تعد القيود المفروضة على التالمس تنطبق على اللقاءات مع أشخاص آخرين، وال يتم تسجيل أي بيانات أخرى عن 

 إمكانية تتبع األشخاص.

طبعة في لمتطلبات المحددة للتهوية والتنظيف ايتم تلخيص  ( موصى بها لألفراد.AHAوال تزال قواعد السلوك المثبتة )

 بالنسبة ألصحاب األعمال. وهي تكمل متطلبات الحماية من العدوى موجزة

 إلزاميًا؟هل ارتداء األقنعة ال يزال 

 نعم. بغض النظر عن قيم معدالت اإلصابة، يبقى االلتزام بارتداء القناع الطبي قائًما في األماكن التالية: 

 ،في وسائل النقل العام 

 ،في القاعات الداخلية التي يتواجد فيها العامة، على سبيل المثال في المحالت التجارية 

 في الطوابير وفي األكشاك 

 زائر في الهواء الطلق. 2500رى التي بها أكثر من في الفعاليات الكب 

 ما هي االستثناءات من وجوب ارتداء القناع؟

تنص الالئحة على استثناءات مختلفة من وجوب ارتداء القناع. وهكذا، يمكن عدم ارتداء القناع على سبيل المثال بشكل 

 استثنائي

o ،في الغُرف الخاصة لالجتماعات الخاصة حصريًا 

o  ممارسة المهنة في ُغرف داخلية، إذا كان من الممكن الحفاظ علي الحد األدنى للمسافة بأمان،عند 

o ،في ظروف عمل السلطات األمنية وفرق اإلطفاء، وما إلى ذلك 

o ،عند التواصل مع شخص أصم أو يصعب عليه السمع 

o .)األشخاص الذين ال يستطيعون ارتداء قناع ألسباب طبية )مطلوب شهادة 
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 لالئحة استثناءات أخرى عديدة لوجوب ارتداء القناع.تتضمن ا

يُعفى األطفال حتى سن دخول المدرسة من االلتزام بارتداء قناع. إذا لم يتمكن األطفال من ارتداء قناع طبي ابتداًء من سن 

 سنة بسبب تكوينهم الجسماني، فيجب عليهم ارتداء قناع يومي كبديل. 13دخول المدرسة إلى سن 

 ؟35ابتداًء من معدل إصابة  3Gي قاعدة ماذا تعن

يتم فتح جميع المرافق والخدمات مرة أخرى أمام األشخاص الذين تم تطعيمهم أو سبق أن تعافوا من المرض بالكامل. 

ونظًرا لتزايد أعداد اإلصابات، يجب أن تكون نتيجة فحص جميع األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو لم يسبق أن تعافوا من 

 حالة بالنسبة لفعاليات/خدمات معينة. 35أيام يبلغ  7بالكامل سلبية ابتداًء من معدل إصابة على مدار  المرض

 ؟35لماذا يلزم تقديم نتيجة اختبار مستضد سريع سلبي بدًءا من معدل إصابة 

سريع سلبي )مر عليه يحتاج األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو لم يسبق أن تعافوا من المرض بالكامل إلى اختبار مستضد 

 ساعة كحد أقصى( من أجل ما يلي: 48

 المناسبات التي تقام في قاعات داخلية، خصوًصا في المرافق التعليمية والثقافية والرياضية والترفيهية 

 المعارض التجارية والمؤتمرات التي تتم في قاعات داخلية 

 ثلةعروض الرياضة والتمارين البدنية أو العروض الداخلية المما 

 أعمال الطهو الداخلية 

 الخدمات المتعلقة بالجسم مثل تصفيف الشعر ووضع مستحضرات التجميل وتقديم الرعاية الشخصية 

  مؤسسات اإلقامة، حيث يجب على األشخاص غير المحصنين تقديم اختبار عند الوصول ومرة أخرى بعد أربعة

 أيام إضافية

 شخص( 2500)ابتداًء من  األحداث الكبيرة التي تقام في الهواء الطلق 

 الرحالت التي تتم في حافالت سياحية وكذلك الرحالت الترفيهية لألطفال والشباب واألسرة 

 ؟35سلبي لمعدل إصابة يبلغ  PCRلماذا يلزم تقديم نتيجة اختبار 

 48سلبي )مر عليه  PCRيحتاج األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو لم يسبق أن تعافوا من المرض بالكامل إلى اختبار 

ساعة كحد أقصى( من أجل الفعاليات والخدمات التي تنطوي على خطر كبير بشكل خاص لإلصابة بحاالت عدوى متعددة. 

 وهذا ينطبق على

 ،النوادي 

 ،المراقص 

 ،حفالت الرقص 

 ،االحتفاالت الخاصة المصحوبة بالرقص 

 .وكذلك الخدمات الجنسية 

تضد سريع سلبي بغض النظر عن معدل لماذا يلزم تقديم نتيجة اختبار مس

 اإلصابة؟

يستمر توفير الحماية للفئات المعرضة للخطر من الناس في بعض المرافق بشكل خاص. ويجب تطعيم الزوار بشكل كامل 

 أو أن يكونوا قد تعافومن من المرض بالكامل أو ظهرت نتيجة اختبار سلبية لهم.

م يسبق أن تعافوا من المرض بالكامل بشكل عام، أيًضا ليس إال ابتداًء من معدل يحتاج األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو ل

ساعة كحد أقصى( لزيارة المرافق  48حالة أو أكثر، إلى اختبار مستضد سريع )مر عليه  35أيام يبلغ  7إصابة على مدار 

 التالية:

 ،المستشفيات 

 ،دور المسنين ودور الرعاية 

 لمساعدة على االندماج والمرافق المماثلة،األشكال الخاصة من اإلسكان ل 



 ،مؤسسات المساعدة االجتماعية للمرضى الداخليين 

 .أماكن اإلقامة الجماعية لالجئين 

ما هي قواعد النظافة التي تسري على الخدمات والمرافق التي بها زوار/حركة 

 زيارات للجمهور؟

، في قانون الحماية من فيروس كورونا، يحدد في إطار النقطة الثانية قواعد ملحق "قواعد النظافة والحماية من العدوى"

 وار.النظافة اإللزامية إلقامة العروض وتشغيل المرافق وإتاحتها أمام حركة الزبائن أو الز

ما هي القواعد التي تنطبق على المؤسسات التعليمية والثقافية وكذلك على 

 الفعاليات؟

في المؤسسات التعليمية والمؤسسات الثقافية، وكذلك في المناسبات والتجمعات والمؤتمرات والمعارض التجارية 

الوقوف إذا كانت المقاعد ليست على مسافة  والمؤتمرات األخرى، ال يجوز إهمال ارتداء األقنعة في أماكن ثابتة للجلوس أو

 متر أو إذا لم يتم تحصين جميع األشخاص أو اختبارهم. 1.5ال تقل عن 

 ولم يعد يتم جمع البيانات المتعلقة بتتبع األشخاص.

ما القواعد التي تنطبق على االحتفاالت الخاصة مثل حفالت الزفاف أو أعياد 

  الميالد؟

يُسمح بإقامة الحفالت الخاصة بدون قيود للتالمس وجمع بيانات االتصال. تنبيه: ال يُسمح لألشخاص الذين لم يتم تطعيمهم 

أو لم يسبق أن تعافوا من المرض حضور االحتفاالت الخاصة المصحوبة بالرقص بدون ارتداء قناع إال إذا قدموا اختبار 

PCR حالة، يجب تقديم اختبار  35لغ سلبيًا. وابتداًء من معدل إصابة يبPCR استثناء: يسمح لألطفال حتى سن دخول .

 .PCRالمدرسة وكذلك التالميذ بالمشاركة في االحتفاالت الخاصة المصحوبة بالرقص حتى بدون اختبار 

ما القواعد التي تنطبق على بروفات وعروض المجموعات الموسيقية 

 والجوقات؟

 ت الموسيقية  )أيًضا التي تضم آالت نفخ(.يُسمح ببروفات وعروض المجموعا

وبالنسبة للغناء الجماعي في القاعات الداخلية، على سبيل المثال في الجوقات، يجب على األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو 

 ساعة كحد أقصى(. 48سلبي )مر عليه  PCRلم يسبق أن تعافوا من المرض بالكامل تقديم اختبار 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-08-17_anlage_coronaschvo_ab_20.08.2021.pdf

