
التجمعات الخاصة في األماكن العامة أو الخاصة:
خمسة أفراد بحد أقصى من أسرتین.

ال یدخل في حساب األفراد الخمسة األطفال من كال األسرتین
حتى سن ۱٤ عاًما. األزواج المنفصلون یمثلون أسرة واحدة.

   

• دور الرعایة النھاریة لألطفال تفتح أبوابھا لتعمل بالشكل 
   المعتاد في إطار ظروف الجائحة.    

• في المدارس االبتدائیة تعقد الحصص الدراسیة بنظام 
   الحضور الحي للطالب. وال یزال التزام الحضور الحي معلقًا.
• یمكن عقد الحصص الدراسیة بالنظام التبادلي بالنسبة للصفین

   الدراسیین الخامس والسادس وذلك في المدارس الثانویة.
   ینطبق ذلك أیًضا على كل الصفوف الدراسیة في مدارس

   ذوي االحتیاجات الخاصة.
• كل الصفوف الدراسیة األخرى في المدارس الثانویة

   ال یزال التدریس بھا بنظام التعلیم عن بعد.
• یمكن تطبیق قواعد خاصة على صفوف التخرج النھائیة 

   ویتم تحدید ھذه القواعد بحسب كل حالة على حدة.
• نظم الرعایة االضطراریة ال یزال من الممكن توفیرھا 

   حتى الصف السابع ولكل الصفوف الدراسیة في مراكز التعلیم 
   والمشورة لذوي االحتیاجات الخاصة. یمكن التوجھ إلى المدارس 

   ودور الرعایة النھاریة لألطفال المحلیة باعتبارھم منسقین.
• حصص المساعدة الالحقة في مجموعات تضم ما یصل 

   إلى ٥ طالب كحد أقصى، یمكن تقدیمھا مرة أخرى.
• االلتزام الطبي بارتداء الكمامة ینطبق على كل الطالب 

   والمدرسین في المدارس التي یتم التدریس بھا بنظام الحضور 
   الحي وبرامج ما بعد المدرسة ورعایة ما بعد الظھیرة 

   والمساعدة الالحقة.
• االلتزام الطبي بارتداء الكمامة االلتزام الطبي بارتداء الكمامة.

   االستثناء: في حاالت التالمس الحصري مع األطفال.
• مدارس الموسیقى والفنون وفنون الشباب 

   یمكن عقد الحصص الدراسیة في إطار القیود المفروضة 
   على التالمس.

• المدارس الشعبیة والمؤسسات المشابھة یمكنھا تقدیم دورات 
   رقمیة. یمكن تقدیم الدورات التي تعقد بنظام الحضور الحي 

   في إطار برامج التأھیل والتدریب االرتقائي المھنیة الضروریة 
   ودورات اللغة واالندماج وبرامج المساعدة الالحقة، طالما أن 

   الشكل الرقمي غیر متاح.

التعلیم والرعایة

التزام ارتداء الكمامة
في القطاعات التالیة یجب على كل األفراد بدًءا من سن 

٦ سنوات ارتداء كمامة طبیة : 
• في إطار خدمة النقل العامة لألفراد

• عند التسوق
• في األماكن المغلقة المحددة للعامة أو نقل الجمھور

• في مواقع العمل/ التشغیل وفي مواقع المھمات
• عند تقدیم الخدمات القریبة من الجسم المصرح بھا

• أثناء الفعالیات اتي تقام لممارسة الطقوس الدینیة والتأبین
• في السیارات وعند اصطحاب أفراد من أسر أخرى في 

   رحالت السیر (یعتبر األزواج أسرة واحدة)
• كمامة 

• FFP2 في المستشفیات ودور الرعایة الصحیة.
   االستثناء: العاملون غیر المعرضین للتالمس المباشر مع 

   المرضى أو السكان، ال ینطبق علیھم التزام ارتداء الكمامات
.N95/KN95/FFP2   

   

إجراءات مكافحة الجائحة في بادن فورتمبرج بدًءا من ۲۹ مارس

قیود التالمس

یمكن إدخال المزید من إجراءات الفتح في الدوائر الحضریة 
والریفیة عند استقرار معدل حدوث اإلصابات في سبعة أیام 

في مستوى أقل من ٥۰ حالة*:
یجوز لمدارس الموسیقى والفنون وفنون الشباب تقدیم 

الحصص الفردیة والحصص الجماعیة التي تضم ما یصل 
إلى خمسة أطفال حتى سن ۱٤ عاًما.

یسمح بدخول المكتبات واألرشیف دون تسجیل مسبق 
مع توثیق بیانات االتصال.

التخفیف

*على األقل في خمسة أیام متتالیة، مختبرة من قبل مكتب الصحة

یمكن إدخال إجراءات التخفیف في الدوائر الحضریة والریفیة
عند استقرار معدل حدوث اإلصابات في سبعة أیام في مستوى 

أقل من ۳٥ حالة*:
یمكن عقد تجمعات لعدد أفراد یصل إلى عشرة من ثالث أسر

على األكثر. ال یدخل في حساب األفراد الخمسة األطفال 
من ھذه األسر حتى سن ۱٤ عاًما.

التخفیف

*على األقل في خمسة أیام متتالیة، مختبرة من قبل مكتب الصحة

• مدارس البالیھ والرقص تغلق أبوابھا أمام الجمھور.
   یسمح بتقدیم برامج التدریب قلیل التالمس التي یحضرھا خمسة أفراد 

   بحد أقصى من أسرتین على األكثر. ال یدخل في حساب األفراد 
   الخمسة األطفال من كال األسرتین حتى سن ۱٤ عاًما. األزواج 

   المنفصلون یمثلون أسرة واحدة.
• یمكن عقد برامج التدریب واالختبارات (ینطبق على السیارات 
   والطائرات والقوارب) شریطة االلتزام بقواعد النظاقة الصحیة.
   یجب على كل األفراد ارتداء كمامة طبیة أو قناع حمایة التنفس.

   لن یمكن عقد الحصص النظریة إال أونالین.
• یمكن دخول المكتبات واألرشیف بتحدید موعد مسبق وتوثیق 

   بیانات االتصال.
• دورات اإلسعافات األولیة یمكن عقدھا بعد أن یجري المشاركون 

   اختباًرا سریعًا أو ذاتیًا تُحدث نتائجھ یومیًا، وإعداد منظومة 
   اختبار للعاملین.

  
اإلیقاف االضطراري

*في ثالثة أیام متتالیة، مختبرة من قبل مكتب الصحة

القواعد المشددة في الدوائر الحضریة والریفیة التي یزید 
معدل حدوث اإلصابات في سبعة أیام بھا عن ۱۰۰ حالة*:

ال یزال من المسموح لمدارس الموسیقى والفنون وفنون 
الشباب والمدارس الشعبیة تقدیم الحصص أونالین فقط.



تجارة التجزئة

قواعد تسري على المحالت المفتوحة:
• یجب االلتزام بقواعد منظومة النظافة الصحیة في المكان المعني.
• المحالت التي تقل مساحة البیع بھا عن ۱۰ متر۲: بحد أقصى 

   عمیل واحد
• المحالت التي تصل مساحتھا إلى ۸۰۰ م۲: 

  عمیل واحد لكل مساحة بیع تبلغ ۱۰ م۲
• ینطبق ما یلي على المساحة التي تزید عن ھذه القیمة:

   عمیل واحد لكل ۲۰ م۲ (ال ینطبق ذلك على تجارة األغذیة 
   بالتجزئة) 

• التزام ارتداء الكمامة أمام المحالت وفي مواقف انتظار السیارات
• دخول محكوم

• تجنب طوابیر االنتظار.
 

الصحة والشؤون االجتماعیة
• إجراءات الحمایة االحترازیة في المستشفیات ودور الرعایة 

   ودور المسنین ورعایة المعاقین 
• عدم عزل المصابین

• تحمل مصاریف االختبارات السریعة للكشف عن كورونا 
   التي تجرى بصفة منتظمة على المرضى والزوار
• ما یتم إجراؤه بصفة منتظمة من اختبارات إلزامیة

   على فریق التمریض داخل دور المسنین ومراكز الرعایة 
   الصحیة 

• االختبارات السریعة والذاتیة التي تعد ضروریة حتى یمكن 
   تقدیم بعض الخدمات والعروض: إذا كانت النتیجة السلبیة 
   لالختبار السریع مطلوبة، فیجب إجراؤه وتقییمھ من قبل 

   أطراف ثالثة مدربةأو تنفیذه وتقییمھ تحت إشراف 
   طرف ثالث مدرب.

العمل
• یلزم القانون العاملین على تقدیم خدمات الرعایة الصحیة 

   لزمالئھم من العاملین.
• العمل من البیت، إن أمكن

• التجمعات في إطار نطاق األعمال أو الخدمات أو المعامالت 
   التجاریة 

• برامج التدریب التأھیلي المنصوص علیھا قانونًا یمكن 
   تقدیمھا أیًضا في إطار الحضور الحي 

• التزام ارتداء الكمامة في موقع العمل، إذا تعذر على العامل 
   االلتزام بمسافة األمان الدنیا البالغة ۱٫٥ متًرا مع زمیلھ 

   (حتى في الخالء)
• قواعد النظافة الصحیة المتوائمة في العمل

 

قطاعات تجارة التجزئة األخرى یجوز لھا، إلى جانب خدمة 
"انقر وجّمع"، أن تقدم خدمة "انقر وقابل" مع االلتزام باالشتراطات 

التالیة: 
• مراعاة قواعد النظافة الصحیة لقانون الحمایة من كورونا

• ارتداء الكمامات الطبیة
• التسجیل المسبق وتحدید موعد بإطار زمني ثابت

• توثیق بیانات االتصال

یمكن إدخال المزید من إجراءات الفتح في الدوائر الحضریة 
والریفیة عند استقرار معدل حدوث اإلصابات في سبعة أیام 

في مستوى أقل من ٥۰ حالة*:
یجوز لقطاع تجارة التجزئة الكلي أن یفتح مع االلتزام 

باالشتراطات التالیة: 
• مراعاة قواعد النظافة الصحیة لقانون الحمایة من كورونا

• ارتداء الكمامات الطبیة

المحالت التي تقدم منتجات لتلبیة االحتیاجات الیومیة 
تكون مفتوحة مع مراعاة قواعد النظافة الصحیة لقانون 

الحمایة من كورونا:

 أسواق منتجات الرضع الخاصة
 المخابز ومحالت الحلواني

 البنوك
 أسواق المنتجات الزراعیة والحدائق وأسواق رایفایزن

 محالت الزھور
 محالت المواد المخصوصة

 أسواق المشروبات
 تجارة الجملة

 محالت األجھزة السمعیة
 ورش المركبات والدراجات وبیع قطع الغیار

 أسواق المواد الغذائیة
 الجزارات

 محالت األجھزة البصریة
 مراكز تقنیة األحذیة التقویمیة

 مراكز البرید ومحالت الطرود، التي ال تشمل بیع سلع أخرى
 دور اإلصالح

 التنظیف ومغاسل المالبس
 مراكز الرحالت والعمالء في قطاع المواصالت العامة 

 المراكز الطبیة
 طاوالت األغذیة الجماعیة

 محطات التزود بالوقود
 محالت خدمة إصالح وتبدیل وإصالح أعطال التلیفونات 

 أسواق مستلزمات وأغذیة الحیوانات
 األسواق األسبوعیة

 أكشاك الصحف والمجالت

التخفیف

*على األقل في خمسة أیام متتالیة، مختبرة من قبل مكتب الصحة

اإلیقاف االضطراري

*في ثالثة أیام متتالیة، مختبرة من قبل مكتب الصحة

القیود الساریة في الدوائر الحضریة والریفیة التي یزید  
معدل حدوث اإلصابات في سبعة أیام بھا عن ۱۰۰ حالة*: 

لم یعد من المسموح لقطاع تجارة التجزئة تقدیم خدمة "انقر وقابل".

إجراءات مكافحة الجائحة في بادن فورتمبرج بدًءا من ۲۹ مارس



ممارسة الشعائر الدینیةالخدمات
مراسم الصلوات والجنائز مع االلتزام بقواعد 

النظافة الصحیة.
• االلتزام  بقواعد الحفاظ على مسافة األمان والنظافة 

   الصحیة وارتداء كمامة االستخدام الیومي طوال الفترة 
   الزمنیة النعقاد الحدث

• ارتداء الكمامات الطبیة
• إبالغ السلطات المحلیة المختصة بالفعالیات التي 

   یحضرھا أكثر من ۱۰ أفراد قبل انعقادھا بیومي عمل 
   على األقل. ال ینطبق ذلك على عملیات الدفن والتأبین.

• ال یسمح باإلنشاد الكنسي في األماكن المغلقة

الفعالیات
.ال یسمح بالتجمعات وعقد الفعالیات في األماكن العامة

االستثناءات:
• المحاكمات القضائیة

• الجلسات التي تخدم األمن العام والنظام
• الجمعیات العامة في الشركات

• االختبارات واالستعداد لھا
• الزواج وعقد القران

• الفعالیات التي تخدم غرض الرعایة االجتماعیة 
   (مثًال مساعدة األطفال والشباب)

• فعالیات الترشح واالنتخابات وما إلى ذلك من عملیات 
   جمع التوقیعات

المحافظة على
مسافة األمان

تطبیق إجراءات
النظافة الصحیة

التھویة المنتظمةاستخدام تطبیق كوروناارتداء كمامة طبیة

قطاع الفندقة
یظل قرار الغلق یشمل المطاعم والبارات والنوادي اللیلیة 

والحانات على اختالف أنواعھا.
• ینطبق االستثناء على األكالت المعدة لإلحضار أوالتورید

   (مع فرض قیود حظر التجوال حتى الساعة ۹ لیًال) 
• عدم صب وتناول المشروبات الكحولیة في األماكن العامة

• بیع المشروبات المحتویة على كحول في أوعیة مغلقة
   أمر مسموح

المقاصف تغلق أبوابھا في كل األماكن المسموح بھا تنفیذ 
مجریات العمل.

الرحالت
نداء: یرجى االستغناء عن الرحالت الخاصة والنزھات 

الخلویة إلى األھداف السیاحیة.
تشدید إجراءات التفتیش وقیود الدخول في المزارات 

السیاحیة الیومیة من قبل السلطات المحلیة.

ال یسمح بما یلي:
 رحالت الحافالت السیاحیة
 عروض المبیت السیاحیة

    (أیًضا أماكن التخییم) 

ال یزال من الممكن تنظیم:
 رحالت العمل

 الرحالت والمبیت في الحاالت المستعصیة الخاصة
صدرت تعلیمات للمناطق الحضریة والریفیة بتطبیق حظر 

التجوال لیالً من الساعة ۹ مساًء حتى الساعة ٥ صباًحا
بموجب مرسوم عام، إذا ما تجاوز معدل اإلصابات لمدة ۷ أیام 

قیمة ۱۰۰ حالة عدوى جدیدة لكل ۱۰۰۰۰۰ نسمة 
لمدة سبعة أیام متتالیة مع تفشي العدوى، ولم تسفر اإلجراءات 

اإلقلیمیة الموسعة عن حدوث أي تراجع في الحاالت.
لمعرفة مسؤولي التنسیق في المناطق الحضریة والریفیة 

قیود حظر التجول

یسمح بتقدیم الخدمات القریبة من الجسد مع مراعاة 
االشتراطات التالیة: 

• طوال فترة اإلقامة في الدار وأثناء فترة تقدیم الخدمة یجب 
   على كل المشاركین ارتداء الكمامات الطبیة. وإذا تعذر ذلك 

   (مثًال عند حالقة الذقن)، ستكون ھناك حاجة إلى إجراء 
   اختبار سریع أو ذاتي - یجري تحدیث نتائجھ یومیًا -
   على العمالء، وإعداد منظومة اختبار على العاملین.

• فقط مع الحجز المسبق للمواعید
ال یزال قرار الغلق ساریًا على:

 قطاع الدعارة

اإلیقاف االضطراري

*في ثالثة أیام متتالیة، مختبرة من قبل مكتب الصحة

القیود الساریة في الدوائر الحضریة والریفیة التي یزید معدل 
حدوث اإلصابات في سبعة أیام بھا عن ۱۰۰ حالة*:

المراكز المقدمة لخدمات قریبة من الجسم یجب أن تغلق. 
ال یزال من المسموح تقدیم برامج العالجیة الضروریة طبیًا.

ال یزال من المسموح بفتح مراكز تصفیف الشعر 
(فقط خدمات تصفیف الشعر).

إجراءات مكافحة الجائحة في بادن فورتمبرج بدًءا من ۲۹ مارس



القیود الساریة في دوائر الحضریة والریفیة التي یزید معدل حدوث اإلصابات
في سبعة أیام بھا عن ۱۰۰ حالة*:

غلق المنشآت الریاضیة الخارجیة والداخلیة لممارسة ریاضة الھواة وریاضات أوقات 
الفراغ. یسمح باستمرار ممارسة الریاضات الفردیة في المنشآت الواسعة، مثًال الجولف.

یسمح بممارسة الریاضات الجماعیة في الخالء بمشاركة ٥ أفراد بحد أقصى، على أن یكون
ھؤالء من أسرتین على األكثر. ال یدخل في حساب األفراد الخمسة األطفال

من كال األسرتین حتى سن ۱٤ عاًما. األزواج المنفصلون یمثلون أسرة واحدة.

تنظیم األحداث الثقافیة وعروض أوقات الفراغ
تظل المنشآت الثقافیة وأماكن قضاء أوقات الفراغ مغلقة.

مغلقة:
 سفن النزھات الخلویة

 أماكن نصب المخیمات والمساكن المتنقلة
 المراقص والمالھي اللیلیة

 متنزھات قضاء أوقات الفراغ والمالعب الداخلیة
 دور السینما وسینما السیارات

 متنزھات التسلق (في الداخل والخارج)
 الحفالت الموسیقیة وبیوت الثقافة

 مجموعات الرضع
 المعارض

 دور األوبرا
 الكازینوھات وصاالت القمار

الریاضة

اإلیقاف االضطراري

*في ثالثة أیام متتالیة، مختبرة من قبل مكتب الصحة

القیود الساریة في دوائر الحضریة والریفیة التي یزید معدل 
حدوث اإلصابات في سبعة أیام بھا عن ۱۰۰ حالة*:

سیتم غلق المتاحف ومعارض الجالیري والنصب التذكاریة 
وحدائق الحیوان والنباتات أمام حركة الجمھور.

یمكن إدخال المزید من إجراءات التیسیر في الدوائر الحضریة 
والریفیة عند استقرار معدل حدوث اإلصابات في سبعة أیام 

في مستوى أقل من ٥۰ حالة*:
یسمح بزیارة المتاحف ومعارض الجالیري والنصب التذكاریة 

وحدائق الحیوان والنباتات دون تسجیل مسبق للبیانات 
وتوثیق بیانات االتصال.

التخفیف

*على األقل في خمسة أیام متتالیة، مختبرة من قبل مكتب الصحة

الریاضة الفردیة في الخالء وفي المنشآت الریاضیة 
الخارجیة والداخلیة (ال تشمل حمامات السباحة) بمشاركة 
خمسة أفراد بحد أقصى، على أن یكون ھؤالء من أسرتین 
على األكثر. ال یدخل في حساب األفراد الخمسة األطفال 

من كال األسرتین حتى سن ۱٤ عاًما. األزواج المنفصلون 
یمثلون أسرة واحدة.

الریاضة الجماعیة قلیلة التالمس في الخالء بمشاركة 
ما یصل إلى ۲۰ طفًال بسن یصل إلى ۱٤ عاًما. 

ال یسمح باستخدام غرف تغییر المالبس أو غرف المكوث.

برامج التدریب وفعالیات ریاضات الكبار أو المحترفین 
یسمح بعقدھا دون مشاھدین. 

اإلیقاف االضطراري

*في ثالثة أیام متتالیة، مختبرة من قبل مكتب الصحة

یمكن إدخال المزید من إجراءات التخفیف في الدوائر الحضریة والریفیة عند استقرار 
معدل حدوث اإلصابات في سبعة أیام في مستوى أقل من ٥۰ حالة*:

الریاضة قلیلة التالمس في الخالء وفي المنشآت الخارجیة بمشاركة ۱۰ أشخاص 
بحد أقصى. في المنشآت الداخلیة بمشاركة ٥ أفراد بحد أقصى، على أن یكون ھؤالء 

من أسرتین على األكثر. ال یدخل في حساب األفراد الخمسة األطفال من كال األسرتین 
حتى سن ۱٤ عاًما. األزواج المنفصلون یمثلون أسرة واحدة.

التخفیف

*على األقل في خمسة أیام متتالیة، مختبرة من قبل مكتب الصحة

إجراءات مكافحة الجائحة في بادن فورتمبرج بدًءا من ۲۹ مارس

وفیما عدا ذلك ستكون المنشآت الریاضیة العامة والخاصة
مغلقة أمام الجمھور العام:

 حمامات السباحة المكشوفة والمغطاة

   بالنسبة إلى ریاضات إعادة التأھیل والریاضات المدرسیة 
   والدراسات وریاضة المحترفین أو الكبار ومن أجل
   تحقیق األغراض المھنیة (مثًال الشرطة والمطافئ) 

   فإنھ یسمح بفتح المنشآت ذات الصلة.

 حمامات االستمتاع
 مصاعد التزلج والعربات المعلقة

 الحمامات الحراریة والساونا
 

 المسارح
 المھرجانات الشعبیة وما شابھ

 السیرك

مفتوحة:
 المالعب في الخالء

 التجول والتنزه

مفتوحة من أجل "انقر وجّمع" و "انقر وقابل":
 مكاتب الرھانات

مفتوحة شریطة تحدید موعد مسبق و/أو توثیق 
بیانات االتصال:

 سینما السیارات، مسرح السیارات، حفالت 
  موسیقي السیارات
 معارض الجالیري

 متاحف
 نصب تذكاریة

 حدائق الحیوان والنباتات


