
 
 الكورونا تدابير حول الشائعة األسئلة

 
-الراين شمال بوالية الخاص كورونا من للحماية الجديد القانون من التدابير هذه تنتج

 .2021 أغسطس من 20 من اعتبارا به والمعمول ويستفليا
 

 المحصن؟ الشخص هو من 
 له؟ تحليل إجراء تم الذي الشخص هو من 
 المطاعم؟ قطاع على المفروضة التدابير هي ما 
 للسياحة؟/  للضيافة بالنسبة يسري الذي ما 
 الخدمات؟ لقطاع بالنسبة يسري الذي ما 
 العامة؟ المواصالت لوسائل بالنسبة يسري الذي ما 
 الشعائر ممارسة بغرض بالتجمعات الخاصة التدابير هي ما 

 الدينية؟
 الكمامة؟ بارتداء االلتزام يسري أين 
 بالفعاليات؟ المقصود ما 
 للفعاليات؟ بالنسبة يسري الذي ما 
 الرياضة؟ لممارسة بالنسبة السارية القواعد هي ما 
 الحاالت؟ عدد قيمة تحتسب كيف 

 أخرى معلومات ... 
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 المحصن؟ الشخص هو من
 

 .متعاف كل إلى باإلضافة كامل بشكل التطعيم على حصل شخص كل هو المحصن الشخص
 

 :كامل بشكل التطعيم على حصلوا الذين األشخاص
 .مطلوبة جرعة آخر تلقيهم على األقل على يوما 14 مرت الذين األشخاص .1
 .التطعيم على وحصلوا تعافوا الذين األشخاص .2

 
 :المتعافون األشخاص

 .تعافيهم يثبت ما ويملكون أعراض لديهم توجد ال الذين األشخاص .1
 

 له؟ تحليل إجراء تم الذي الشخص هو من
 

 :لهم تحليل إجراء تم الذين األشخاص
 المستضد الختبار السلبية للنتيجة موثقا إثباتا يملكون الذين األشخاص هم .1

 عليه تنص لما طبقا ساعة 48 من أكثر عليه مرت قد تكون أال على السريع
 الصحي، والحجر كورونا اختبار الئحة

( PCR) المتسلسل البوليميراز لتفاعل موثقا اختبارا يملكون الذين األشخاص أو .2
 .ساعة 48 من أكثر عليه مرت قد تكون أال على المعتمدة، المعامل أحد من

 
 .المبدأ حيث من كاف غير لنفسه الشخص يجريه الذي الذاتي االختبار أن هذا ويعني
 :خاصة قواعد

 طالب بطاقة لديهم ممن والشباب اإللزامي التعليم سن في األطفال يعتبر .1
 مشاركتهم على بناء وذلك لهم، تحليل إجراء تم الذين األشخاص من بالمدرسة

 .الملزمة المدارس اختبارات في
 إجراء تم الذين األشخاص مع متساوون المدرسة دخول سن حتى األطفال يعتبر .2

 .بالفعل كورونا تحليل عمل دون وذلك لهم، التحليل
 والعروض والشباب لألطفال المقدمة والعروض التعليمية العروض حالة في .3

 خالل من المطلوب االختبار عن االستعاضة يمكن والشباب لألطفال ةالرياضي
 أيام لعدة المستمرة الفعاليات حالة وفي ومراقب، مشترك ذاتي اختبار إجراء



 األسبوع في مرتين التحليل بإجراء يكتفى األشخاص من ثابتة لمجموعة متتالية
 .األقل على

 
 

 المطاعم؟ قطاع على المفروضة التدابير هي ما
 

 ،(العمليات كمامة) الطبية الكمامة بارتداء االلتزام يسري المطاعم بقطاع الخاصة بالمنشآت المغلقة القاعات في
 على بالحفاظ االلتزام يتم أن بشرط الكمامة ارتداء عن االستغناء يمكن الوقوف أو للجلوس الثابتة األماكن وفي

 .مبنية فواصل هناك ونتك أن أو الموائد بين المتر ونصف مترا تبلغ مسافة
 

 أو المحصنين لألشخاص فقط متاحة المغلقة القاعات في المطاعم قطاع منشآت تقدمها التي العروض
 المأكوالت الستالم حصريا المنشأة استخدم حالة في هذا يسري وال لهم، تحليل إجراء تم الذين األشخاص

 .لهم تحليل إجراء أو الخدمة طاقم تحصين يجب كما والمشروبات،
 

 للجلوس، ثابتة أماكن وجود عدم مع شخص مئة من أكثر فيها يشارك المغلقة القاعات في فعاليات تنفيذ تم إذا
 االفتتاح قبل الصحة مديرية لدى وذلك المنشأة، بتلك خاصا النظافة على للحفاظ تصورا المنشأة تقدم أن يجب
 .األول

 
 المتسلسل البوليميراز تفاعل اختبار يكون الراقصة لخاصةا الحفالت فيها بما الراقصة الفعاليات حالة في

(PCR )المحصنين لألشخاص بالنسبة ضروري غير. 
 

 للسياحة؟/  للضيافة بالنسبة يسري الذي ما
 

 على الحاصلين أو المحصنين األشخاص باستقبال( الشباب وبيوت والنزل الفنادق مثل) الضيافة لمنشآت يسمح
 مطالبة وتتم الضيافة، منشآت في للعاملين بالنسبة أي النشاط، هذا ممارسة على أيضا هذا ويسري التطعيم،

 .أيام أربعة كل وبعد الوصول عند تحليل بتقديم المحصنين غير األشخاص
 .المغلقة القاعات داخل( العمليات كمامة) الطبية الكمامة بارتداء االلتزام ويسري

 
 الجهات تنظمها التي واألسر والشباب لألطفال الترفيهية الرحالت ىإل باإلضافة بالحافالت، السياحية الرحالت
 المحصنين لألشخاص بالنسبة فقط بها مسموح والشباب األطفال مساعدات عن المسئولة الخاصة أو الرسمية

 .للعاملين بالنسبة أي النشاط، هذا مزاولة على أيضا هذا ويسري لهم، التحليل إجراء تم الذين األشخاص أو
 (.العمليات كمامة) الطبية الكمامة بارتداء االلتزام الزائرين من للعديد المتاحة المغلقة القاعات في ريويس

  

 الخدمات؟ لقطاع بالنسبة يسري الذي ما
 بالجسم والعناية والتجميل الحالق/  الشعر مصفف مثل الجسد من القريبة الخدمات على بالحصول يسمح

 هذا ويسري لهم، التحليل إجراء تم الذين األشخاص أو المحصنين األشخاص خالل من فقط وتقديمها واألقدام
 أمور جملة ضمن الطبي والتدليك الطبيعي العالج مثل) طبيا الضرورية الخدمات على أيضا المبدأ حيث من



 جراءبإ تسمح ال للشخص الصحية الحالة الشديدة العجلة كانت إذا العالج على يسري ال هذا أن إال ،(أخرى
 .ذلك قبل التحليل

 العامة؟ المواصالت لوسائل بالنسبة يسري الذي ما
 

 بين فيما والمواصالت العامة المواصالت وسائل في وذلك الطبية، الكمامة بارتداء االلتزام الركاب على يسري
 وداخل الميذالت نقل إلى باإلضافة األجرة، سيارات فيها بما بمركبات الركاب لنقل الرسمية والوسائل المدن
 في الطبية الكمامة ارتداء يجب كما ،...(إلخ والطائرات والسفن القطارات) األخرى المغلقة االنتقاالت وسائل
 .الركوب منطقة أمام االنتظار صفوف

 

 الشعائر ممارسة بغرض بالتجمعات الخاصة التدابير هي ما
 الدينية؟

 على الدينية، الشعائر ممارسة بغرض للتجمعات بالنسبة بها الخاصة القواعد الدينية والطوائف الكنائس تحدد
 .التدابير هذه في ورد ما يماثل للحماية مستوى القواعد هذه تضمن أن

 
 وذلك كورونا، من الحماية قانون لنصوص القواعد هذه مثل تحدد ال التي الدينية والطوائف الكنائس تخضع
 .الدينية الشعائر ممارسة بغرض للتجمعات بالنسبة

 

 الكمامة؟ بارتداء االلتزام يسري أين
 

 :التالية األماكن في( العمليات كمامة) الطبية الكمامة بارتداء االلتزام يسري
 والوسائل المدن بين فيما والمواصالت العامة المواصالت وسائل مركبات في .1

 األجرة، سيارات فيها بما بمركبات الركاب لنقل األجرة ذات أو الرسمية
 القطارات) األخرى المغلقة االنتقاالت وسائل وداخل التالميذ نقل إلى باإلضافة
 ...(.إلخ والطائرات والسفن

 القاعات هذه كانت إذا األشخاص من العديد فيها يلتقي التي المغلقة القاعات في .2
 على رقابة هناك كان سواء وذلك الزوار، أو العمالء أمام مفتوحة المغلقة
 .ال أم الدخول

 أمام مباشر بشكل الكائنة المناطق إلى باإلضافة االنتظار، مناطقو صفوف في .3
 .الخدمة شبابيك من يماثلها وما الدفع وخزينة البيع أكشاك

 ويحضرها الطلق الهواء في المنعقدة وغيرها والثقافية الرياضية الفعاليات في .4
 .زائر 2500 من أكثر

 :أمور جملة ضمن يلي من االستثناءات تشمل
 .خاص طابع ذات تجمعات فيها تعقد التي الخاصة القاعات في .1
 ما يشترط أنه إال شابه، وما المركبات أو المغلقة القاعات في المهنة مزاولة عند .2

 :يلي
 أو مترا، 1,5 ويبلغ المسافة من األدنى الحد على الحفاظ (أ

 أو المحصنين، من التجمع هذا في العاملين كل يكون أن (ب



 يعملون أو ثابتة عمل أماكن لهم الذين التجمع هذا في العاملين كل يكون أن (ت
 إذا إال لهم، التحليل إجراء تم ممن أو المحصنين من ثابتة مجموعات في
 كان إذا مثال) المهنية بالسالمة متعلقة ألسباب مطلوبا الكمامة ارتداء كان

 (.الرذاذ من بانبعاثات مرتبطا العمل
 للوقوف، أو للجلوس الثابتة ناألماك في المطاعم بقطاع الخاصة المنشآت في .3

 بين مبني فاصل هناك كان إذا أو مترا 1,5 تبلغ مسافة على الحفاظ تم إذا وذلك
 .الموائد

 .طبية معالجة أو خدمة لتقديم ضروريا الكمامة ارتداء عدم كان إذا .4
 لهم يوجد طبية ألسباب الكمامة ارتداء يستطيعون ال الذين لألشخاص بالنسبة .5

 شهادة خالل من الطبية األسباب إثبات يتم أن على االلتزام، هذا من استثناء
 .الطلب عند استظهارها يجب بأنه علما طبية،

 وإذا الكمامة، ارتداء ضرورة من استثناء لهم المدارس دخول سن حتى األطفال .6
 الكمامة ارتداء سنة 13 وحتى المدارس دخول سن من لألطفال ممكنا يكن لم

 .كبديل اليومية الكمامة ارتداء يمكنهم المقاييس، ءمةمال بسبب وذلك الطبية،
 

 بالفعاليات؟ المقصود ما
 

 وله له، ومخطط والمكان الزمان حيث من محدد حدث هي الفعالية فإن كورونا، من الحماية قانون ألحكام وفقا
 أو كعاملين الناس من مجموعة فيه ويشارك المنظمة، أو المنظم مسئولية تحت يكون أن على واضح، هدف
 .كزوار

 
 :أمثلة

 المسرح أو السينما دور زيارة 
 الحيوان حديقة في أو المتاحف داخل الجوالت 
 األشخاص من عدد مع القدم كرة على التدريب 
 الحماية قانون على المترتبة القانونية العواقب بأن علما) الخاصة التجمعات 

 (.العامة األماكن في الخاصة التجمعات على فقط تسري كورونا من
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 للفعاليات؟ بالنسبة يسري الذي ما
 
 يجب ثابتة، جلوس أماكن وبدون شخص مئة من أكثر فيها يشارك مغلقة قاعات في منظمة الفعاليات كانت إذا
 .األول االفتتاح قبل الصحة مديرية لدى وذلك المنشأة، بتلك خاصا النظافة على للحفاظ تصورا المنشأة تقدم أن
 المنظمة الفعاليات في بالمشاركة لهم التحليل إجراء تم الذين األشخاص أو المحصنين لألشخاص إال يسمح ال
 .العامة األماكن في المغلقة القاعات في
 المنظمة الفعاليات في بالمشاركة لهم التحليل إجراء تم الذين األشخاص أو المحصنين لألشخاص إال يسمح ال
 .والمتفرجين والزوار المشاركين من 2500 من أكثر هافي يشارك والتي الطلق الهواء في

 
 المحصنين األشخاص مطالبة تتم ال العامة، األماكن في الخاصة الحفالت فيها بما الراقصة للفعاليات بالنسبة
 (.PCR) المتسلسل البوليميراز تفاعل اختبار بتقديم

 
 المقصود ما"و" الكمامة؟ ارتداءب االلتزام يسري أين" حول الموجود اإليضاح على االطالع يرجى

 "بالفعاليات؟
 .أيضا العاملين على سبق فيما المذكورة القواعد وتسري

 

 الرياضة؟ لممارسة بالنسبة السارية القواعد هي ما
 

 في الرياضية العروض في فقط لهم التحليل إجراء تم الذين واألشخاص المحصنين األشخاص بمشاركة يسمح
 تعليم ومراكز المغلقة التنس ومالعب الرياضية والصاالت البدنية اللياقة مراكز مثل) المغلقة القاعات
 ...إلخ والعاملين المدربين على أيضا هذه ويسري ،(الرقص
 في الرياضية العروض في فقط لهم التحليل إجراء تم الذين واألشخاص المحصنين األشخاص بمشاركة يسمح

 باستخدام يسمح وال والمتفرجين، والزوار المشاركين من 2500 من ثرأك فيها يشارك التي الطلق هواءال
 أو المحصنين األشخاص قبل من إال المغلقة القاعات من غيرها أو المالبس خلع غرف أو االستحمام كبائن

 .لهم التحليل إجراء تم الذين األشخاص
 

 الحاالت؟ عدد قيمة تحتسب كيف
 

 اإلصابات عدد يحتسب حيث أيام، 7 خالل جديدة إصابة حاالت حدوث هو الحاالت عدد بقيمة المقصود
 واألطباء، والعيادات المعامل من كل يقوم يوم وكل شخص، 100000 لكل بالنسبة أيام سبعة خالل الجديدة

 بنتائج الصحة مديرية بالغبإ العمل أيام في" مارينتور أم" مسرح عند الكائن التحليالت مركز إلى باإلضافة
 الحاالت عدد قيمة ينشر الذي ،(RKI) كوخ روبرت معهد إلى البالغات هذه إرسال ويتم اإليجابية، التحليالت

 https://www.rki.de/inzidenzen خالل من باإلنترنت الفعلية
 

 


