
قواعد كورونا اعتباًرا من 31 يناير 2023

التزام ارتداء الكمامة
الموظفونالمرضى/السكانالزوارالقسم

كمامة FFP2كمامة FFP2كمامة FFP2المستشفيات
كمامة FFP2كمامة FFP2كمامة FFP2مرافق إعادة التأهيل

مرافق الرعاية الصحية )للمرضى ذوي اإلقامة الكاملة 
أو الجزئية(

FFP2 كمامةFFP2 كمامةFFP2 كمامة

كمامة FFP2--خدمات رعاية المرضى الخارجيين ومقدمو الخدمات المماثلة 
-كمامة FFP2كمامة FFP2العيادات الطبية وعيادات األسنان وعيادات العالج النفسي

-كمامة FFP2كمامة FFP2عيادات المهن الطبية البشرية العالجية األخرى
-كمامة FFP2كمامة FFP2مرافق العمليات الجراحية في العيادات الخارجية

-كمامة FFP2كمامة FFP2مراكز غسيل الكلى
-كمامة FFP2كمامة FFP2العيادات النهارية

-كمامة FFP2كمامة FFP2المراكز الطبية المماثلة للمرضى الخارجيين أو الداخليين
منشآت الخدمات الصحية العامة التي تجري الفحوصات الطبية 
أو تقدم اإلجراءات الوقائية أو العالجات في العيادات الخارجية

FFP2 كمامةFFP2 كمامة-

-كمامة FFP2كمامة FFP2خدمة اإلسعاف

كمامة طبيةكمامة طبيةكمامة طبيةمرافق االستقبال األولية التابعة للدولة لطالبي اللجوء

االستثناءات من  إلزامية ارتداء الكمامة 

«  األطفال حتى سن 5 سنوات
«  األشخاص الذين ال يستطيعون ارتداء الكمامة ألسباب صحية )شهادة طبية إثباتًا على ذلك(

«  الصم/ضعاف السمع والمرافقون لهم والمتواصلون معهم
«  األشخاص في مرافق االستقبال األولية للدولة في غرفهم الخاصة

مع تعديل قانون الحماية من العدوى من قِبل الحكومة االتحادية، يتم تنظيم التدابير الفردية، وليس بموجب قوانين كورونا بالواليات االتحادية.
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االلتزام بتقديم دليل االختبار 
«  الموظفون )بحد أدنى 3 مرات في األسبوع( وزوار المستشفيات ومرافق إعادة التأهيل ومرافق الرعاية للمرضى ذوي اإلقامة الكاملة 

أو الجزئية ومرافق الرعاية المماثلة
«  الموظفون )بحد أدنى 3 مرات في األسبوع( لخدمات رعاية المرضى الخارجيين ومقدمي الخدمات للخدمات المماثلة 

«  األشخاص الذين تم قبولهم حديثًا في مرافق االستقبال األولية التابعة للدولة لطالبي اللجوء والالجئين وغيرهم

 االستثناءات من إلزامية تقديم دليل االختبار
«  األشخاص الذين يتلقون الرعاية أو العالج في المستشفيات ومرافق إعادة التأهيل ومرافق الرعاية للمرضى ذوي اإلقامة الكاملة أو الجزئية 

ومرافق الرعاية المماثلة
«  موظفو اإلطفاء واإلنقاذ والشرطة وقوات الحماية المدنية

«  الزوار واألشخاص المرافقون واألشخاص اآلخرون عند دخول المستشفيات ومرافق إعادة التأهيل والرعاية كجزء من عملية إنقاذ طارئ 
أو نقل المرضى أو الرعاية في مرحلة االحتضار

«  األشخاص الذين يدخلون المرافق المذكورة دون االتصال باألشخاص الذين تم عالجهم أو رعايتهم أو تمريضهم في المركز لفترة زمنية ال تُذكر
«  األطفال حتى سن عام واحد

العزل والحجر الصحي
.Baden-Württemberg.de يمكن العثور على األسئلة واألجوبة األكثر شيوًعا بشكل تفصيلي عن طريق  »

وزارة الصحة االتحادية: ما هي اإلجراءات االتحادية المطبقة حاليًا؟

المحافظة على مسافة 
األمان

مراعاة قواعد النظافة 
الصحية

 ارتداء كمامة طبية
FFP2 أو

استخدام تطبيق كورونا 
التحذيري

التهوية المنتظمة

نوصي بشكل أساسي بما يلي: 

مع تعديل قانون الحماية من العدوى من قِبل الحكومة االتحادية، يتم تنظيم التدابير الفردية، وليس بموجب قوانين كورونا بالواليات االتحادية.

إصدار: 3 فبراير 2023
 Baden-Württemberg.de  جميع المعلومات موجودة على موقع


