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دوسيلدورف ،في  15سبتمبر 2020

والية شمال الراين وستفاليا تطيل أمد سريان قواعد قانون الحماية من فيروس كورونا:
السماح بحضور عدد أكبر من المشاهدين في الفعاليات الرياضية
إشارات واضحة لرياضات الهواة والرياضات الشعبية في والية شمال الراين وستفاليا  /الواليات تتفق
على وضع قواعد من شأنها تنظيم حضور المشاهدين في الفعاليات الرياضية الجماعية على مستوى
ألمانيا
تعلن الحكومة المحلية في بيان لها:
قرر مجلس الوزراء المحلي يوم الثالثاء ،الموافق  15سبتمبر  ،2020إطالة أمد تنفيذ قواعد قانون الحماية من كورونا
صا في نطاق
حتى يوم  30سبتمبر  2020الذي يدخل ضمن المدة
المطولة لتنفيذ القانون .والتغييرات موجودة خصي ً
ّ
الرياضة :سيتم مرة أخرى في كل القطاعات السماح بحضور المزيد من المشاهدين في المنشآت الرياضية .وباإلضافة إلى
ً
صا من المشجعين ،قد تعاملت معها
ذلك فإن التحديات الخاصة التي تواجه مسابقات المنتخب األلماني والتي تشهد
إقباال خا ً
الواليات األلمانية وتوصلت بشأنها إلى اتفاق خاص بطريقة التعامل المشتركة في المسائل المتعلقة بفعاليات الرياضات
الجماعية على مستوى ألمانيا وبالتالي فإنها اتفقت أيضًا على آليات عقد مباريات الدوري األلماني لكرة القدم .وبالنسبة
لفترة التجريب التي تستمر في البداية لمدة  6أسابيع فمن المتوقع أن تتاح مرة أخرى إمكانية عقد أحداث الفرق الرياضية
على مستوى ألمانيا بحضور جماهيري ،شريطة االلتزام بالضوابط الصارمة للنظافة الصحية والحماية من العدوى.
قال رئيس الوزراء المحلي أرمين الشيت" :لقد وعدنا بإصدار قرار واضح حول الشروط اإلطارية السارية على آالف
األندية الرياضية في والية شمال الراين وستفاليا .الفعاليات الرياضية تحيا على دعم المشجعين واألجواء المشبعة بأنفاس
الجماهير الحاضرة  -ينطبق ذلك على مبارايات الدوري األلماني لكرة القدم ،وأيضًا على رياضات الهواة والرياضات
الشعبية .ولذلك فقد بحثنا عن إمكانية التبادل مع رياضة الهواة ،وسخرنا جهودنا في دائرة الواليات من أجل إيجاد حل
سريع وموحد يخدم الفعاليات الرياضية على مستوى ألمانيا .ونحن اليوم نطبق كال نوعي الرياضيات في صورة قانون
سار ،وبالتالي فإننا نحقق خطوة أخرى على طريق العودة إلى المسار الطبيعي الواعي بالمسؤولية .واآلن تستطيع األندية
أخيرا أن تضخ الحياة مرة أخرى إلى ساحاتها الرياضية بعودة الجماهير إليها ،من خالل تطبيق نظم آمنة
الرياضية
ً
للحماية من العدوى ووضع حدود لسعاتها االستيعابية .وعندئذ ينطبق ما يلي :األولوية تكون لخطط النظافة الصحية
وإجراءات الحماية والتعامل الحريص الواعي مع مجريات األمور".
عسيرا .ومن
وزير الصحة المحلي كارل-جوزيف الومان" :لقد واجه القطاع الرياضي خالل األشهر األخيرة تحديًا
ً
المعروف للجميع أن الرياضة جسد ،يحيا بنبض جماهيرها واألجواء المميزة في االستادات .وال شك أن الكثيرين قد
اشتاقوا لالنغماس في هذه األجواء .ومن المعروف أيضًا :يجب أن تكون األولوية القصوى للحماية من العدوى وبالتالي
توفير الحمية للصحة .ولذلك فإننا نتلمس طريقنا اآلن بحرص وحذر للسماح مرة أخرى بدخول عدد محدود من المشاهدين
إلى االستادات .بيد أن هذه الخطوة لن تتحقق إال عند مراعاة حالة العدوى اإلقليمية العامة وضمان تطبيق اإلجراءات
جدير
الخاصة بالنظافة الصحية والحماية من العدوى ،األمر الذي سوف يمثل بالتأكيد تحديًا جديدًا أمام كل المشاركين.
ٌ
بالذكر أننا حتى اآلن نسيطر على التحديات القائمة في مجملها بشكل جيد جدًا .وأنا واثق من أننا نستطيع النجاح أيضًا في
هذه الحالة ،إذا ما انتهج كل مشاهد سلو ًكا منضب ً
طا والتزم بالتعليمات السارية في الموقع المعني بوعي للمسؤولية".
قواعد جديدة تنطبق على الفعاليات الرياضية
اعتبارا من  16سبتمبر  2020سيسمح مرة أخرى بحضور ما يزيد عن  300مشاهد في الفعاليات الرياضية أو في
ً
المسابقات ،شريطة تقديم خطة خاصة بالنظافة الصحية والحماية من العدوى .وإذا ما تجاوز العدد  100مشاهد فسيتم
عندئذ تطبيق  -كما هو الحال مع أي فعاليات أخرى  -مبدأ الحد األقصى البالغ ثلث السعة االستيعابية للمنشأة الرياضية.
كذلك فإن القاعدة الخاصة بتحديد عدد المشاركين في الرياضات غير اللمسية ،فقد تم توسيع نطاقها بما يخدم صالح أنواع
الرياضات الجماعية التي تلعبها فرق بأعداد العبين غير اعتيادية ،وهو ما بات يسمح اآلن لكل الالعبين  -الذين تتطلب
ممارسة الرياضة المعنية وجودهم في الملعب  -باالشتراك في اللعب ،حتى وإن كان عددهم يتجاوز العدد األقصى وهو
 .30وبذلك فإن الحكومة المحلية تطبق ما تم إقراره في األسبوع الماضي في القمة المشتركة التي عقدت بحضور ممثلي
األندية واالتحادات الرياضية .تنطبق التشريعات الخاصة في إطار أي إجراء تجريبي يهدف إلى عقد فعاليات الرياضات
الجماعية على مستوى ألمانيا.

إجماع الواليات من أجل إقامة فعاليات الرياضات الجماعية الفرق على مستوى ألمانيا
اتفقت الواليات اليوم على النقاط الرئيسية التالية الرامية إلى التصريح بحضور الجماهير مباريات الدوري األلماني لكرة
القدم وغيره من مسابقات الرياضات الجماعية على مستوى ألمانيا:


سا
وفي إطار مرحلة التشغيل التجريبي ومدتها ست أسابيع ،يتعين اختبار خطط النظافة الصحية التي تعد أسا ً
للتصريح بحضور الجماهير لمشاهدة الفعاليات الرياضية على مستوى ألمانيا.



وفي هذا اإلطار يتعين مراعاة التطورات اآلنية لجائحة كورونا .وباالستناد إلى ذلك فلن يسمح للجمهور بحضور
أي فعاليات ،إن كان معدل اإلصابة بالعدوى في خالل  7أيام يزيد عن  35حالة من بين  100.000نسمة في
مكان انعقاد الفعالية وفي حال تعذر تحجيم انتشار العدوى بشكل واضح.



مترا من خالل تقليل معدل الحضور األقصى للمشاهدين
يجب أن تتحق إمكانية توفير مسافة أمان قدرها ً 1.5
وفض تزاحم الجماهير عند الدخول والخروج ،وأيضًا من خالل حظر عمليات البيع وشرب الكحوليات.



يسري إلزام ارتداء الكمامة على المشاهد إلى أن يجلس على مقعده أو يستقر في مكان وقوفه .يجب االهتمام
بتوفير تهوية كافية في أماكن انعقاد الفعاليات.



يتحدد عدد المشاهدين المسموح بحضورهم في كل مكان بحسب مالبسات كل فعالية وطبيعة مكان االنعقاد.
السعة القصوى المسموح بها أثناء فترة التشغيل التجريبي البالغة ستة أسابيع ،تبلغ نسبتها  20بالمائة من سعة
االستاد أو القاعة إذا ما كان عدد الجماهير يتجاوز  1000مشاهد.

التغيرات في كل األحكام واألوامر الصادرة في والية شمال الراين وستفاليا ،تدخل حيز التنفيذ في يوم األربعاء ،الموافق
 16سبتمبر .2020
األحكام المماثلة يتم نشرها على مدار اليوم على الموقع www.land.nrw.
هذا النص الصحفي متاح أيضًا على اإلنترنت على الموقع اإللكتروني لحكومة الوالية المحليةwww.land.nrw

ملحوظة خاصة بحماية البيانات في وسائل اإلعالم االجتماعية

