11يونيو 2020

نسخة جديدة من قانون الحماية ضد كورونا تتضمن تطبيق
اعتبارا من يوم االثنين المقبل
المزيد من إجراءات التيسير
ً
يمكن إقامة بعض األحداث التي يحضرها أكثر من  100فرد وأيضًا أحداث االحتفاالت الخاصة التي يصل عدد الحضور
بها إلى  50فردًا ،ولكن بشروط /مسموح بممارسة الرياضة التي تتطلب اللمس في قاعات مغلقة تسع لما يصل إلى 30
فردًا /يمكن فتح المزيد من منشآت االستجمام وقضاء أوقات الفراغ
تعلن الحكومة المحلية:
اعتبارا من يوم االثنين ،الموافق  15يونيو  ،2020سيتم في والية شمال الراين وستفاليا تفعيل المزيد من المواءمات على
ً
إجراءات الحماية ضد كورونا .وإلى جانب التيسيرات التي تستهدف تحديد مساحة الدخول في األماكن التجارية فإن هذه
المواءمات تتضمن أيضًا عدة بنود أخرى ،من بينها الفعاليات والتجمعات التي يزيد عدد الحضور بها عن  100مشاهد ،تلك
التي يمكن مرة أخرى إقامتها بشروط معينة تهدف بشكل خاص إلى تتبع مصدر المشاركين .كذلك فإن االحتفاالت الخاصة
ً
ابتهاال بمناسبات ال تُعوض ،مثل احتفاليات اليوبيل أو حفالت الزفاف أو التعميد أو أعياد الميالد أو حفالت التخرج،
التي تقام
يمكن إقامتها مرة أخرى ،على أال يتجاوز عدد الحضور بها  50فردًا ووفقًا لشروط معينة تستهدف تتبع مصدر المشاركين
وااللتزام بإجراءات النظافة الصحية والحماية االحترازية .وباإلضافة إلى ذلك يمكن مرة أخرى أن تفتح البارات ومنشآت
االستجمام وحمامات السباحة وألعاب المغامرة أبوابها الستقبال زوارها وفقًا لشروط معينة.
كذلك فإن التيسيرات تسري أيضًا على الرياضات التي تستدعي التالمس .أصبح من المسموح مرة أخرى ممارسة الرياضات
اعتبارا من يوم االثنين المقبل وفي قاعات مغلقة تسع حتى عشرة أفراد أو
التي تستدعي بطبيعتها تالمس الالعبين ،وذلك
ً
ٍ
في مساحات مفتوحة تستوعب مجموعات يصل عدد أفرادها إلى  30فر ًدا .والمسابقات الرياضية في نطاق الرياضات
الشعبية ورياضات أوقات الفراغ يمكن عقدها مرة أخرى بشروط معينة في الصاالت المغطاة.
وفي هذا السياق يشار إلى استمرار سريان القواعد األساسية المقيدة للتالمس في األماكن العامة وااللتزام بارتداء كمامة الفم
واألنف في بعض النطاقات التي تستدعي طبيعتها حركة الجمهور والعمالء .ال يزال حظر إقامة األحداث الكبيرة قائ ًما على
األقل حتى  31أغسطس .2020
جديٌر بالذكر هنا أن الفضل في إتاحة إمكانية تطبيق المزيد من المواءمات على إجراءات الحماية ضد كورونا ،يرجع إلى
مسار التطور اإليجابي لحالة العدوى في والية شمال الراين وستفاليا ،حيث شهدت حاالت العدوى المستجدة في الوالية
تراجعًا بنسبة تزيد عن  %75منذ إجراءات تيسير القيود األولى المتخذة في  20أبريل الماضي .ومسار التطور هذا من
شأنه تشجيع الحكومة المحلية على مواصلة تنفيذ خطتها التي تتبناها إبان جائحة كورونا .وفي هذا المقام يتعين التأكيد على
أن السلوك الواعي المسؤول القائم على مراعاة اآلخر من جانب الغالبية العظمي من مواطني الوالية ،هو ما يسمح بالمضي
قد ًما على طريق الرجوع إلى ممارسة الحياة الطبيعية بشكل مسؤول .وإجراءات تيسير القيود ومواءمات إجراءات الحماية
تُتخذ استرشادًا بنتائج التقييم المستمر لوضع العدوى في الوالية.
ومن المنتظر وضع النسخة الجديدة من قانون الحماية ضد كورونا قيد التنفيذ يوم االثنين المقبل ،الموافق  15يونيو ،2020
على أن يستمر سريانها حتى  1يوليو  .2020يمكن االطالع على هذه النسخة الجديدة باستدعائها على الرابط
www.land.nrw.

القواعد الجديدة بالتفصيل
اعتبارا
ينص قانون الحماية ضد كورونا في نسخته المعدلة على تطبيق القواعد الجديدة التالية في والية شمال الراين وستفاليا
ً
من  15يونيو :2020
 .1الفعاليات واألحداث االحتفالية
الفعاليات
يسمح بإقامة الفعاليات والتجمعات التي يصل عدد الحضور بها إلى  100فرد مع االلتزام بشروط معينة خاصة بالحفاظ على

مسافة األمان وإجراءات الحماية االحترازية .وفي هذا اإلطار تسري قواعد خاصة بالنظافة الصحية والتحكم في الدخول
وضمان توفر مسافة أمان ال تقل عن  1.5متر وأيضًا إمكانية تتبع مصدر المشاهدين والمشاركين .أما بالنسبة للفعاليات التي
يزيد عدد الحضور بها عن  100مشاهد فهناك متطلبات أخرى موسعة يتعين اإليفاء بها .وهذه الفعاليات ال يسمح بإقامتها
إال بعد الرجوع إلى الجهة الصحية المعنية .وبهذا الصدد تكون هناك حاجة إلى تطبيق خطة نظافة صحية وحماية من العدوى
ذات طبيعة خاصة تتواءم مع هذا النوع من الفعاليات .ومع الفعاليات التي تتسم طبيعتها بمواضع جلوس ثابتة فيمكن عند
تخطيط توزيع الجلوس وضمان إمكانية تتبع مصدر المشاركين ،عدم تطبيق التزام مسافة األمان البالغة  1.5متر .وهو ما
يسري أيضًا على عروض التعليم غير المدرسية أو األحداث الثقافية التي تكون مجهزة بمقاعد ثابتة .والمعايير الخاصة
بإمكانية التتبع تنص على ضرورة تجميع بيانات المشاركين ووضع خطة جلوس ،من شأنها تحديد مكان جلوس المشاهد
وهويته.
أما األحداث االحتفالية الكبيرة ،مثل األعياد الشعبية واحتفاالت المدن والقرى والشوارع ومهرجان الرماة والنبيذ أو ما شابه
محظورا حتى  31أغسطس  2020على أدنى تقدير .وهو ما يسري أيضًا على
من أحداث احتفالية ،فال يزال عقدها
ً
االحتفاالت الموسيقية والمهرجانات وما شابه من أحداث ثقافية ومهرجانات ألعاب رياضية.
األحداث االحتفالية الخاصة
ال يزال حظر عقد األحداث ذات الخصوصية االجتماعية قائ ًما .واالستثناءات من هذا الحظر تنطبق على االحتفاالت التي
ً
ابتهاال بمناسبات ال تُعوض ،مثل احتفاليات اليوبيل أو حفالت الزفاف أو التعميد أو أعياد الميالد أو حفالت التخرج،
تقام
حيث يمكن إقامتها مرة أخرى بشروط معينة .وهذه األحداث االحتفالية يتعين أال يتجاوز عدد الحضور بها  50فردًا شريطة
االلتزام بإجراءات النظافة الصحية وتجميع بيانات الحضور .وفي إطار هذه االشتراطات يمكن االستغناء عن ارتداء كمامة
الفم واألنفً ،
مثال في مناسبات عقد الزواج لدى السجل المدني أو اللقاءات التي تعقد عقب الدفن .هذه األحداث يمكن أن تعقد
مرة أخرى في قاعات منفصلة وأيضًا في منشآت المطاعم والفنادق.
 .2القطاع التجاري والمتاحف وقطاع الفندقة
اعتبارا من  15يونيو تسري التيسيرات المعنية أيضًا على تحديد مساحة الدخول في األماكن التجارية ،حيث سيتم تيسير
ً
هذا القيد المحدد للمساحة ليسمح بتواجد شخص واحد في كل مساحة بيع بمحل تجاري تبلغ  7متر مربع ،بعد أن كانت
المساحة المخصصة للشخص  10متر مربع .وهو ما يسري أيضًا على القيود المفروضة على زوار المتاحف والمعارض
وحدائق الحيوان.
والبارات يمكنها مرة أخرى استقبال مرتاديها وف ًقا لمعايير النظافة الصحية والحماية من العدوى السارية على بقية منشآت
القطاع الفندقي .أما النوادي الليلية والمراقص فال يزال حظر فتحها قائ ًما .كذلك فإن بيوت الدعارة والبغاء وما شابه من
منشآت ذات نشاط جنسي فتظل مغلقة.
 .3منشآت االستجمام وقضاء أوقات الفراغ
اعتبارا من  15يونيو ستتاح مرة أخرى إمكانية الشواء في األماكن أو المرافق العامة.
ً
ويمكن أيضًا معاودة إقامة األسواق الشعبية وأسواق السلع المستعملة شريطة تطبيق قواعد خاصة للنظافة الصحية والحماية
من العدوى .كذلك فإن حدائق قضاء أوقات الفراغ المؤقتة التي يستخدمها عدد كبير من منظمي الحفالت االستعراضية،
يمكن السماح بإع ادة فتحها أمام الجمهور ،شريطة تطبيق قواعد خاصة للنظافة الصحية والحماية من العدوى وبعد الرجوع
إلى الجهات الصحية المختصة.
تستطيع منشآت االستجمام وقاعات الساونا مواصلة نشاطها من جديد بعد استيفاء الشروط التي تقرها مواصفات النظافة
الصحية والحماية من العدوى .األمر ذاته يسري على حمامات السباحة للمغامرة والمالهي المائية ،في إشارة إلى إيقاف
سريان القيد الخاص باستخدام حمامات السباحة المقسمة إلى حارات.
 .4الرياضة
اعتبارا من يوم االثنين
أصبح من المسموح مرة أخرى ممارسة الرياضات التي تستدعي بطبيعتها تالمس الالعبين ،وذلك
ً
المقبل وفي قاعات مغلقة تسع حتى عشرة أفراد ،سواء أقارب من الدرجة األولى أو سكان منزلين مختلفين .وفي المساحات

المفتوحة يمكن ممارسة الرياضة اللمسية في مجموعات يصل عدد أفرادها إلى  30فرد .وفي كلتا الحالتين يجب تأمين
إمكانية تتبع مصدر المشاركين من خالل جمع بياناتهم .كذلك فسوف يسمح مرة أخرى بإقامة المسابقات في نطاق الرياضات
الشعبية ورياضات أوقات الفراغ في قاعات مغلقة والصاالت المغطاة ،شريطة االلتزام بخطة للنظافة الصحية والحماية من
العدوى.

