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 809/09/2020 –معلومات صحفية 

فترة سريان قانون الحماية من فيروس كورونا: والية شمال الراين وستفاليا تطيل 

  فرض قواعد تنظيم إقامة أسواق أعياد الميالد وتعليمات سارية على االحتفاالت الخاصة

 في بيان لها:وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعية 

حتى أصدر مجلس الوزراء المحلي إطالة أمد سريان القوانين الخاصة بفيروس كورونا لفترة تستمر 

، بما في ذلك آخر يوم في هذه الفترة. وتشمل التغييرات واإلضافات تلك السارية 2020أكتوبر  31

على أسواق أعياد الميالد واالحتفاالت الخاصة. وسيتم في ملحق خاص بقانون الحماية من فيروس 

األمن لتالي إرساء كورونا إقرار قواعد قانونية معينة من شأنها تنظيم إقامة أسواق أعياد الميالد، وبا

( خارج النطاق القانوني.  االحتفاالت الخاصة التي تقام احتفاالا بمناسبات بارزة )كحفالت الزفاف مثالا

بها مسبقاا قبل مكتب تنظيم الفعاليات المحلي مشارك، يجب تبليغ  50الخاص ويحضرها على األقل 

 عقدها بثالثة أيام عمل.

 

جوزيف الومان في تصريح له: "اتضح من معدالت العدوى -كارلوأعرب وزير الصحة المحلى 

المسجلة في األيام األخيرة أن االحتفاالت الخاصة لها بالغ األثر على انتشار العدوى. ونحن ال نريد أن 

يأت الوقت الذي نضطر فيه إلى اتخاذ القرار بحظر إقامة مثل هذه االحتفاالت كلياة. ولذلك يجب علينا 

لتزام الفرد بالقواعد السارية حتى في هذه المناسبات. وفي هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أن التحقق من ا

 بيانات االتصال هي العامل األساسي لمنع استمرار تفشي العدوى وقطع سالسل انتشار العدوى."

 

 

 

نه ينطبق وأردف الومان قائالا "بالنسبة لالحتفاالت التي تعقد في أماكن خاصة بين أربعة جدران فإ

عليها مبدأ حماية الخصوصية السامي المستند إلى القانون األساسي" وأضاف بقوله: "ومع ذلك فإنني 

خذوا فيروس كورونا على محمل الجد والتزموا بقواعد النظافة الصحية ندائي للجميع:  أشدد على

لتي يوليها الفرد لسلوكه والحفاظ على مسافة األمان، واحموا أنفسكم أنتم واآلخرين! بزيادة األهمية ا

الشخصي، يكون التأثير أكبر على الصحة العامة. شهور الخريف والشتاء تضعنا أمام تحديات ذات 

  طابع خاص عند مكافحة جائحة كورونا."

 

 قواعد تنظيم إقامة أسواق أعياد الميالد

 

حتى تنجح فعاليات أسواق أعياد الميالد في أجواء كورونا فمن الضروري إعداد منظومة منسقة جيداا 

للحماية من العدوى وضمان النظافة الصحية وتنسيق دخول الضيوف، على أن تراعي هذه المنظومة 

الد التصريح المعطيات المكانية في موقع عقد الفعالية. وفي هذا السياق فقد تم في أسواق أعياد المي
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طاوالت وقوف بمقاعد ثابتة مخصصة لكل من الحاضرين، على أال تعترض هذه الطاوالت بنصب 

ا من اآلن على المنشآت الفندقية  الطرق والشوارع المرورية. وهذا المنطوق التنظيمي يسري اعتبارا

ا.  أيضا

 

تح أبوابها الستقبال زواراها وباإلضافة إلى ذلك فيتعين على المحالت التجارية أن يكون باستطاعتها ف

تخفيف وهذا األمر يتيح إمكانية  بعدها مباشرة. وأفي وقت احتفاالت أعياد الميالد في أيام األحاد، سواء 

 وسط المدينة.شدة الزحام المصاحبة لطبيعة التسوق في أيام السبت وتجنب الزحام في 

 

  قواعد تنظيم إقامة االحتفاالت الخاصة

 

( خارج النطاق الخاص  االحتفاالت الخاصة التي تقام احتفاالا بمناسبات بارزة )كحفالت الزفاف مثالا

إن كان من  – على األقل أيام عملبثالثة بها مسبقاا قبل عقدها مكتب تنظيم الفعاليات المحلي يجب تبليغ 

تحديد شخص معين يكون وباإلضافة إلى ذلك يجب  .مشاركاا على أدنى تقدير 50المتوقع أن يحضرها 

، على أن يتم قائمة بأسماء الضيوف. يجب لغرض تنظيم الفعالية إعداد مسؤوالا عن تنظيم االحتفال

ومن الهام في هذا السياق أال تقوم مكاتب التنظيم المعنية بإصدار أي  تحديثها أثناء انعقاد الحدث المعني.

يات المعنية. ومن خالل ذلك سوف تتاح للمكاتب تصاريح إقامة فعاليات، بل عليها فقط تسجيل الفعال

المحلية إمكانية تتبع االحتفاالت التي تعقد في المقاطعة ذات الصلة والقيام إذا لزم األمر بالتحقق من 

االلتزام بتطبيق قواعد قانون الحماية من فيروس كورونا. أما القاعدة التي تقضي بعدم تجاوز عدد 

بالنسبة لالحتفاالت التي تعقد في  فرداا، فال تزال سارية. 150فاليات حد المشاركين في مثل هذه االحت

بداية أكتوبر فإنه ينطبق عليها مبدأ حماية الثقة بالنظر إلى مهلة التسجيل. ومع ذلك فإن منظمي 

 بتسجيل الفعاليات الحقاا بأسرع ما يمكن. الفعاليات يكونون مطالبين

 

 
 
 

قانون الحماية من كورونا تطبيق االتفاقيات التي أبرمت بموجب قرار وفي هذا السياق فسيتم في إطار 

على الحد األقصى للمشاركين في الفعالية. وهذا  2020سبتمبر  29الدولة والواليات األلمانية في 

ا من حاالت عدوى تبلغ يعني:  أيام فلن يسمح بحضور االحتفاالت المقامة في  7حالة مسجلة في  35بدءا

 50مشاركاا. وعند وصول حاالت العدوى المسجلة إلى  50مة إال لعدد حضور يصل إلى األماكن العا

ويمكن في بعض الحاالت السماح  مشاركاا. 25حالة فيسمح بإقامة االحتفاالت بعدد حضور يصل إلى 

بوجود استثناءات من هذه الحدود القصوى لعدد المشاركين، على أن يتم تطبيق خطط النظافة الصحية 

 اية من العدوى.والحم

 

بيانات وفي اإلطار ذاته فقد اتفقت الدولة والواليات األلمانية على فرض غرامة مالية على كل من يقدم 

. في والية شمال الراين مثالا في المطاعم -في القوائم الهادفة إلى تتبع مسار العدوى اتصال خاطئة 

 .فرض على أي ضيف يقدم بيانات غير صحيحة، ت  يورو 250بقيمة مالية الغرامة وستفاليا تم تحديد ال

  – فرداا على األقل 50أن يحضره المتوقع من  –إن لم التبليغ عن إقامة احتفال خارج النطاق الخاص 

 يورو. 500سيكون الفاعل مهدداا بدفع غرامة مالية قدرها 

 

مستحدثة مصاحبة لخطط دراج بند تحفظي يتم التشديد أكثر على مراعاة تطبيق نظم تهوية من خالل إ

النظافة الصحية والحماية من العدوى. إذا ما اتضح أن هناك أعمال تقنية إبداعية تستدعي ضرورة اتخاذ 
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إجراءات حماية أخرى معينة، فيمكن استصدار تصريح من وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعية 

  للسماح باستثناءات من قانون الحماية من فيروس كورونا.
 

 هذا النص الصحفي متاح أيًضا أسفل الموقع 
 

www.land.nrw 
 

 عامة خاصة بحماية البيانات إرشادات
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