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 اإلجراءات الحالية في مواجهة كورونا بوالية ساكسونيا  -"نحن ضد كورونا" 

 2022فبراير  4إصدار: 

 2021نوفمبر  19مرسوم الطواريء لمواجهة كورونا في والية ساكسونيا بتاريخ 

يبدأ العمل بهذا المرسوم العام . تعديل جديد في مرسوم الطواريء لمواجهة كورونا في والية ساكسونياقررت حكومة والية ساكسونيا إجراء 
ومن المقرر باإلضافة إلى بعض التعديالت على القواعد المعروفة . 2022مارس  6ويستمر العمُل به حتى انتهاء يوم  2022فبراير  6في 

ءات لتخفيف القيود بسبب االنخفاض األخير في عدد اإلصابات وحاالت البقاء بالمستشفى للعالج. وال تُطبق إجراءات تخفيف القيود اتخاذ إجرا
سرير مخصص  1300تضم  إال إذا انخفضت النسبة التي يمكن أن تتحملها مراكز الرعاية الطبية العادية في مستشفيات والية ساكسونيا التي

سريًرا للمرضى المصابين  420تبلغ في مستشفيات والية ساكسونيا التي  مراكز الرعاية الطبية المركزةونسبة تحمل  19لمرضى كوفيد 
وتتحقق هذه الشروط في الوقت الراهن، وبالتالي يتم تخفيف القيود وفق لمدة ثالثة أيام متتالية بداية من اليوم الثالث.  19بفيروس كوفيد 

أو نسبة  مراكز الرعاية العاديةفإن تم تجاوز نسبة التحمل في اريء لمواجهة كورونا في والية ساكسونيا. من مرسوم الطو 21aالمادة 
لثالثة أيام متتالية، فال تُطبق إجراءات تخفيف القيود بداية من اليوم بعد التالي للزيادة. حينها يبدأ العمل  مراكز الرعاية المركزةالتحمل في 

 .األحمال الزائدة بقواعد

 2Gplusقاعدة 

في مجموعة من المرافق والخدمات: حيث يظل دخول المرافق أو الحصول على الخدمات المعنية مقصوًرا على  2Gplusقاعدة تطبيق 
 الُمطعمين أو الُمتعافين، لكن يجب على هؤالء األشخاص تقديم نتيجة اختبار سلبية في اليوم نفسه.

 6لون على جرعة تطعيم تعزيزية )التطعيم التعزيزي( واألطفال حتى إكمال يُستثنى من واجب الخضوع لالختبار: الحاص 
عاًما من العمر الخاضعين لواجب  18سنوات من العمر أو من لم يلتحقوا بالمدرسة بعد وكذلك األطفال والشباب قبل إكمال 

( واألشخاص STIKOائمة )إجراء اختبار بالمدرسة وكذلك األشخاص غير الموصى بتطعيمهم من قبل لجنة التطعيم الد
الحاصلون على تطعيم كامل )جرعتان من التطعيم( ولديهم في الوقت نفسه بطاقة تعافي وكذلك األشخاص الحاصلون على 

 .يوًما وأكثر من ثالثة شهور 14تطعيم كامل )جرعتان من التطعيم( ولم يمر على التطعيم األخير منهما أقل من 
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 من كورونا نظرة عامة على إجراءات الوقاية

 المجال الخاص

  يُسمح بالتجمعات الخاصة إال بين أسرة ال –شخص  1أسرة +  1قاعدة 

واحدة وشخص واحد آخر، وذلك في حال وجود شخص واحد على األقل 
 عاًما 16بينهم لم يتلق التطعيم، االستثناء: األطفال أقل من 

 عامة في بعض الميادين العامة أو في بعض المرافق ال حظر احتساء الخمور
 التي تحددها الدوائر أو المدن الحضرية

  يُسمح بالتجمعات الخاصة التي تقتصر المشاركة فيها على الُمطعمين
ذا . وال يُراعى في هعدم حضور أكثر من عشرة أشخاصوالمتعافين بشرط 

 عاًما. 16العدد األطفال والقاصرون حتى إكمال 

 

 

 ( أو قناع تنفس مشابهFFP2القناع الطبي )

  يجب ارتداء( القناع الطبيFFP2) أو قناع تنفس مشابه بشكل خاص في 

الما األماكن المغلقة بالمرافق والمؤسسات والمحالت والمصالح الحكومية ط
قدم عن تكانت هذه الماكن متاحة لدخول العامة وكذلك الحال مع الخدمات التي 

 طريق االتصال الجسدي المباشر.

 

 

 المطاعم والمرافق الثقافية والسياحة

  2بقاعدة يُسمح بالذهاب إلى المطاعم مع االلتزامG  عند زيادة األعباء تُطبق(

بالخارج مع أوقات عمل حتى الساعة  2Gplusبالداخل و قاعدة 2Gقاعدة 
 مساء(. 20

  قاعدة في المبيت لغير أغراض سياحية )مثل رحالت العمل( يُطبق بشكل عام
3G 2قاعدة ، ويمكن أن تُطبق أيًضاGplus لوصول إلى معدل زيادة دون ا

األعباء أثناء الوصول، وتُطبق كذلك على الرحالت السياحية بالحافالت 
 والقطارات.

  تظل المتاحف والمزارات والمعارض واألماكن الداخلية بحدائق النباتات
 .2G قاعدةوالحيوان مفتوحة مع مراعاة 

   3قاعدة وتُطبقG  على الذهاب إلى دار المحفوظات )األرشيف( والمكتبات

 واألماكن الخارجية بحدائق النباتات والحيوان.
  يمكن أن تفتح المرافق الثقافية والترفيهية األخرى )مثل دور السينما

وخفض معدل اإلشغال بها  2Gplusقاعدة والمسارح( أبوابها مع مراعاة 
زائر  2,000سعة اإلجمالية بحد أقصى بالمائة من ال 50)خيار للمنظم: إما 
 بالمائة من السعة اإلجمالية(. 25في نفس الوقت أو 

 500في المائة من السعة القصوى وحتى  50)في مرحلة زيادة األعباء: 
في المائة من السعة القصوى بما يصل إلى  25زائر في نفس الوقت أو 

 زائر في نفس الوقت( 1000
 لمقابالت األخرى بالكنائس والتجمعات الدينية مع يُسمح بفتح دور العبادة وا

   .3G قاعدةمراعاة 
  محظوًرايظل فتح صاالت الديسكو والحانات واألندية الليلية. 

 



 |3 

 

 

 المدارس والتعليم

 لجميع المدارس، ال يوجد حق في البدء  إلغاء واجب الذهاب إلى المدرسة

 بالمدرسة
  لألطفال مفتوحةتظل المدارس ومرافق الرعاية النهارية 
  في  - تشغيل اعتيادي محدود -محيط رياض األطفال والمدارس االبتدائية

 شكل مجموعات ُمغلقة وأوقات عمل أقل )للروضة(
  قاعدة –الجامعات والمؤسسات التعليمية واألكاديميات المهنية في ساكسونيا 

3G للمشاركة في المحاضرات التعليمية 
  يمكن للمؤسسات التي تعمل في مجال التعليم غير المدرسي التكميلي أو

االرتقائي أو المتواصل مواصلة تقديم الفعاليات بنظام الحضور مع االلتزام 
وجمع بيانات المشاركين )باستثناء إذا زادت المشاركة عن  2Gبقاعدة 

عاًما  18تى القدرات المعتادة، فحينها تُقدم فقط العروض المقدمة لألطفال ح
 (3Gبقاعدة بما في ذلك المشرفين عليهم مع االلتزام 

 

 

 التجارة والخدمات ذات االتصال الجسدي المباشر

  3 قاعدةال يجوز الدخول إلى متاجر الجملة أو التجزئة إال بعد مراعاةG 

ويشمل هذا أيًضا متاجر مواد البناء والبساتين. )في مرحلة زيادة األعباء: 
 مساء( 20صباًحا حتى  6من الساعة  2Gقاعدة 

  مثل تجارة المواد الغذائية  اإلمدادات الرئيسيةتظل التجارة في مجال(

ومتطلبات الحيوانات ومتاجر المشروبات والصيدليات ومتاجر المستلزمات 
 . قائمة دون قيودالطبية( 

  2 قاعدةيمكن تقديم الخدمات ذات االتصال الجسدي المباشر مع مراعاةG. 
 3 . إفادةمكن الذهاب إلى صالونات قص وتصفيف الشعر بعد تقديم يG 
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 وسائل النقل العام

 ( واجب ارتداء الكمامة الطبيةFFP2) س في وسائل االنتقال باألتوبي
 والقطارات

 

 الرياضة واالستجمام

  2قاعدة يمكن إقامة الفعاليات الرياضية مع مراعاةGplus  وخفض معدل
حد أقصى بالمائة من السعة اإلجمالية ب 50اإلشغال بها )خيار للمنظم: إما 

 (.بالمائة من السعة اإلجمالية 25في نفس الوقت أو  زائر 2000
 500في المائة من السعة القصوى وحتى  50)في مرحلة زيادة األعباء: 

صل إلى في المائة من السعة القصوى بما ي 25زائر في نفس الوقت أو 
 زائر في نفس الوقت( 1000

 نية وما يشبهها تُطبق القواعد التالية على المنشئات الرياضية وأندية اللياقة البد
 من مرافق: 

o  :2قاعدة منشئات الممارسة الرياضية بالداخلGplus 
o  :2قاعدة منشئات الممارسة الرياضية بالخارجG  وجمع بيانات

 (االتصال )في رياضة مصاعد التزلج ال تسري قاعدة جمع البيانات
o  18يُسمح بممارسة الرياضة من قبل األطفال والشباب حتى إتمام 

   3G .   لقاعدةعاًما، ويخضع الشخص المشرف عليهم 
o  ،تُغلق في مرحلة زيادة األعباء، االستثناءات: رياضات العمل

عاًما، والعالجات الطبية  18إكمال ولألطفال والشباب حتى 
ت مع جمع بيانا 3Gالضرورية إلخ. وفي هذه الحاالت تُطبق قاعدة 

 االتصال.
 اة تفتح الحمامات والساونا أبوابها )ما عدا الساونا بالبخار( مع مراع

ض الطبية )وتظل ُمغلقة عند زيادة األعباء، االستثناء: األغرا 2G plusقاعدة
ث تُطبق والتأهيل الطبي، والتدريب المهني العملي المرتبط بالوظيفة إلخ، حي

 وجمع بيانات الحاضرين.(. 3Gهنا قاعدة 
  2قاعدة تفتح حمامات الشمس أبوابها مع مراعاةG رين وجمع بيانات الحاض

هيل الطبي األعباء، االستثناء: األغراض الطبية والتأ)وتظل ُمغلقة عند زيادة 
 وجمع بيانات الحاضرين.(. 3Gإلخ، حيث تُطبق هنا قاعدة 

 

 



 |5 

 

 المجاالت األخرى

  ما التجمعات في مشارك(. أ 5000تقتصر التجمعات في األماكن المفتوحة ُمتاحة )عند زيادة األعباء يكون الحد األقصى
في المائة  50م الفعالية: إما وينبغي تقليل األعباء بها )من اإلمكانيات الُمحتملة لمنظ 3Gقاعدة األماكن المغلقة فيُطبق فيها 

 1000في المائة من السعة القصوى بحد أقصى  25مشارك في نفس الوقت أو  500من السعة القصوى بحد أقصى 
 مشارك(.

 2قاعدة  يمكن تنظيم المعارض مع مراعاةGplus  حة اإلجمالية متر مربع من المسا 4)عند زيادة األعباء: يجب توافر
 لكل زائر(.

  3قاعدة تُطبقG .على مدارس تعليم القيادة 
 مكاتب الخدمات واالت التأمين ومكاتب استشارات الثروة والمكاتب االستشارية لألعمال يمكن أن تفتح مكاتب السفر ووك

 .2Gقاعدة المالية أبوابها مع مراعاة 
  2قاعدة تظل صاالت األلعاب والكازينوهات ومحالت المراهنات مفتوحة مع مراعاةGplus دة األعباء )وفي حالة زيا

المراهنات مع مراعاة  يم وتسلم تذاكر اليانصيب وإجراء معامالت الدفع في محالتيتم إغالقها أمام الزوار، االستثناء: تسل
 (.2Gقاعدة 

  2قاعدة يُسمح بعقد جلسات األحزاب أو اللجان أو الدوائر االنتخابية مع مراعاةG االجتماعات اإللزامية  ويُسمح فقط بعقد
يادة األعباء يحظر سباب قانونية أو فعلية )وفي حالة زإذا كان ال يمكن إجرائها عبر اإلنترنت أل 3Gقاعدة مع مراعاة 

 عقدها باستثناء الجلسات المقررة بشكل إلزامي(.

 

 


