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الئحة الحكومة المحلیّة حول اإلجراءات الواقیة من العدوى بغرض الحّد من انتشار فیروس 
) 2(فیروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسیة الحادة الشدیدة من النوع 2-كوف-سارس

CoronaVO(1–(الئحة فیروس كورونا 

2020مايو/أيار 9بتاريخ 

)2020يونيو/حزيران 2(في الصيغة السارية بدًءا من 

من قانون مكافحة 31، والمادة 28المادة من 1من الفقرة 2و1الجملتين ُمقترنةً ب32عمالً بالمادة 
)، 1045(الجريدة الرسمية االتحادية صفحة 2000تموز/يوليو20) الصادر في IfSGالعدوى (

2020ذار مارس/آ1027من القانون اعتباًرا من 1والذي تم تعديله آلخر مرة بموجب المادة 
ما يلي:بىالجريدة الرسمية االتحادية)، يُوصَ من 587صفحة ال(

1المادة 
العمل بالمدارستقیید

:2020يونيو/حزيران 14انقضاء يومحتىيُحَظر ما يلي ) 1(

عملية التدريس وتنفيذ األنشطة خارج المنهج وغيرھا من الفعاليات المدرسية بالمدارس .1
مستقلة،الحكومية وكذلك المدارس التي تتمتع برعايةٍ 

غير متعلقة بالدراسة،استخدام المباني المدرسية ألھدافٍ .2

بعد ما رعاية رسة االبتدائية الُمعتمدة ودار تقديم برامج رعاية األطفال من ِقبل المد.3
.ودور رعاية األطفال، ال سيّما تلك التابعة للمدرسةةريالظه

ح باستئناف العمل وفق أحكام الفقرتين  .3و2طالما لم يُصرَّ

ح بالدوام الدراسّي وكذلك تنفيذ االختبارات في المدارس العامة والمدارس ذات الرعاية 2( ) يُصرَّ
المستقلة، وتشغيل مطاعم المدارس وكذلك فعَّاليات المؤسسات التعليمية خارج المدرسة، والتي تفيد 
في التحضير لالختبارات المدرسية الختامية، طالما كان ذلك ممكنًا تحت ضمان المبادئ التالية 

جل استئناف د من أ1للوقاية من العدوى واألحكام المفروضة بموجب أمر وزارة الثقافة وفق المادة 
العمل:

متر على األقل بين األشخاص؛ ويُعاد ترتيب 1,5يلزم الحفاظ على مسافة فاصلة قدرھا .1
ا لذلك؛ وتُستثنى من أحكام المسافة الدُنيا الفاصلة مثُل ھذه أحجام المجموعات وفقً 

األنشطة، التي ال يمكُن فيها تالفي االحتكاك الجسدي المتقارب،

بتغيير الئحة فيروس كورونا الصادرة يوم ةعن الحكومة المحليّة والمتعلقةالصادرالثانية الالئحة من 2بالمادة بدء العملصياغة ُموّحدة غير رسمية بعد1
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ام المدرسّي اليومّي وانتهاءه وفترات االستراحة بشكٍل خاص من يجب تنظيم بداية الدو.2
ج زمني، بحيُث يمكُن االلتزام بأحكام التباعد وفق الرقم  وفصل مجموعات 1خالل تدرُّ

التالميذ،
يجب أن يضمن تجهيز المنشأة أن تُنفَّذ إجراءات النظافة الشخصية الضرورية، وبخاصة .3

يلزم
ين وإتاحة مواد النظافة الشخصية مثل الصابون توفير فرص كافية لغسل اليد.أ

ومناديل االستعمال الواحد بكمياٍت كافية؛ وطالما لم يُكَفل ذلك، يجب توفير وسائل 
تعقيم اليدين،

تهوية كافة الحجرات عدة مرات يوميًا لبضعة دقائق،.ب
انتظام وحسب يجب أن يُنفَّذ تنظيُف المنشأة يوميًا ويجب أن تُنظَّف أسطح التالمس باليد ب.4

فاٍت قويٍة لألسطح. اإلمكانية عدة مرات يوميًا باستخدام منّظِ

عالوةً على ذلك تُراَعى إرشادات النظافة الشخصية الصادرة عن وزارة الثقافة.

) يُصَّرح بالدوام المدرسّي وكذلك تنفيذ االختبارات في مدارس الرعاية ومدارس المهن الطبية 3(
المتخصصة في العلوم االجتماعية في نطاق اختصاص وزارة الشؤون التخصصية والمدارس 

االجتماعية ولألنشطة في خدمة اإلسعاف، طالما كان ذلك ممكنًا في ظل ضمان مبادئ الوقاية من 
.2من الفقرة 1العدوى الواردة في الجملة 

يجب في حالة التناول المشترك للوجبات الغذائية ضمان) 4(

متر بحد أدنى بين الطاوالت1,5كن، بحيُث تُكفل مسافةٌ فاصلة قدرھا أن تُرتَّب األما.1
متر بحد أدنى بين 1,5أن تُنظَّم أماكُن الوقوف، بحيُث تتوفر مسافةٌ فاصلة قدرھا .2

األشخاص.

أ1المادة 
تقیید العمل في منشآت الرعایة النھاریة لألطفال، وفصول التقویة في المدارس االبتدائیة، 

األطفال المدرسیة، ودور الرعایة النھاریة لألطفالوریاض 

رياض األطفال في2020يونيو/حزيران 14يُمنع الدوام المدرسّي حتى انقضاء يوم ) 1(
وكذلك دور ،منشآت الرعاية النهارية لألطفالووفصول التقوية في المدارس االبتدائية،،المدرسية

.7إلى 2ح باستئناف التشغيل وفق ما تقتضيه الفقرة لم يُصرَّ طالما ،الرعاية النهارية لألطفال

) يُسمح بتشغيل رياض األطفال المدرسية، وفصول التقوية في المدارس االبتدائية، ومنشآت 2(
الرعاية النهارية لألطفال

ب،1من المادة 2الذين تحُق لهم المشاركة في الرعاية الطارئة الُموسَّعة وفق الفقرة .1
الخاصة الُمثبتة للدعم من الجهة المسؤولة عن المساعدة العامة للشباب أو ذوي الحاجةأو .2

من إدارة المؤسسة،
، طالما بقيت ھناك أماكن شاغرة داخل 2و1الذين ال تحُق لهم المشاركة وفق الرقمين أو .3

بعد استيعاب األطفال المذكورين ھناك.3الحدود المذكورة في الفقرة 



رار بشأن استيعاب األطفال. وطالما كان ضروريًا اتخاذُ قراٍر انتقائّي، ألن تتخذ إدارةُ المؤسسة الق
الطلب على أماكن الرعاية يتجاوز السعة المتوفِّرة، تقرر البلدية، التي يقع فيها مقُر المؤسسة، 

حسب الوضع والموقف.

حجم المجموعة وھذا العدد يبلغ نصفيجُب االلتزام بالعدد األقصى المسموح به للمجموعات. ) 3(
المسموح به في تصريح التشغيل. وتستطيع إدارة المنشأة بالتنسيق مع الجهة المسؤولة عن المنشأة 

.4والبلدية تقليل حجم المجموعة، طالما كان ذلك ضروريًا لاللتزام باإلرشادات الوقائية وفق الفقرة 

للرابطة ) تُطبَّق اإلرشادات الوقائية المشتركة لمؤسسات الرعاية النهارية لألطفال التابعة 4(
المحلية للشباب والشؤون االجتماعية في والية بادن فورتمبيرغ، وصندوق تأمين الحوادث في 

والية بادن فورتمبيرغ، ومكتب الصحة الوطنّي في والية بادن فورتمبيرغ في صيغتها الحالية.

) يُحدَّد نطاُق الرعاية في مؤسسة الرعاية النهارية لألطفال استنادًا على الموارد الموجودة 5(
، ويمكن أن يتراجع عن نطاق التشغيل 4و3وكذلك على االشتراطات المذكورة في الفقرتين 

من 1جملة من ال1االعتيادّي؛ ويتحدد نطاُق الرعاية ألطفال الرعاية الطارئة الُموسَّعة حسب الرقم 
ب. وتُقدَّم الرعاية في المؤسسة، التي ما انفك الطفُل يرتادُھا حتى 1من المادة 4وفق الفقرة 2الفقرة 

اآلن، في مجموعاٍت ثابتة.

يُسمح بتشغيل مؤسسات الرعاية النهارية لألطفال، طالما) 6(

الطاوالت،متر على األقل بين 1,5تُرتَّب أماكن الجلوس بحيُث تفصُل مسافة .1
متر بين األشخاص.1,5تُنسَّق مواضُع الوقوف بحيُث تُكفل مسافةٌ فاصلة قدرھا .2

ب1المادة 
الموسَّعةالرعایة الطارئة

طالب المدارس االبتدائية، وطالب المراحل االبتدائية بمراكز لموسَّعةطارئة) تُدشَّن رعاية 1(
التدريب والمشورة للتربية الخاصة، وطالب فصول التقوية بالمدارس االبتدائية، ورياض األطفال 

لة للمدارس االبتدائية، واألطفال بالمدارس الُمكمِّ وحتى السابعالتابعة للمدارس، والصفّين الخامس 
طالما أنهم لن يشاركوا مرةً أخرى في دوام فال ودور رعاية األطفال، رياض األطمنشآت في 

.النهاريةالرعاية دار المنشأة أو في 

الذين تتأكد الجهةُ المحليةُ المسؤولة عن الُموسَّعة لألطفال،الرعاية الطارئة) تحُق المشاركة في 2(
اية الطارئة لضمان رفاھية المساعدة العامة للشباب في حالتهم من ضرورة مشاركتهم في الرع

الذين تتوفَّر في كال القائمين على تربيتهمتحُق المشاركة لألطفال،األطفال. كذلك

بالمعنى الحفاظ على البنية التحتية الحيويةأنهما يمارسان مهنةً، يساھم نشاطها األساسّي في .1
،8الوارد في الفقرة 

الشخصّي خارج الشقة وال يمكن االستغناء عنهما أو يؤديان عمالً مهنيًا يستوجب الحضور .2
أثناء ذلك



ويحوُل عملهما المهنّي دون أداء مهام الرعاية. ويتعادل مع عدم قابلية االستغناء عن كال القائمين 
أو 1، عندما يكوُن شخٌص ما عائالً مفردًا ويفي باالشتراطات وفق الرقم 2على التربية وفق الجملة 

لون بالتربية، عندما تحوُل أسباٌب جسيمة . 2من الجملة 2 ويتعادل مع العائلين األفراد من ثم المخوَّ
ل/ة بالتربية في الرعاية؛ ويُتخذ القرار بشأن التصريح بمثل ھذا االستثناء من  دون مشاركة الُمخوَّ

طات وفق ويثبت توفُّر االشتراجانب البلدية، التي تقع فيها المنشأة، في ظل تطبيق معايير صارمة. 
من خالل توفير شهادة ذات صلة من رب العمل أو من صاحب العمل. وفي حالة 2الجملة 

بما يثبت بالتأمين الخاص5المستقلين أو أصحاب األعمال الحرة يُستعاُض عن الشهادة وفق الجملة 
لين بالتربية وفق الجملة 2توفُّر االشتراطات وفق الجملة  ين األفراد والعائل2. ويلزم على المخوَّ

فضالً عن ذلك أن يؤكدوا استحالة إمكانية وجود رعاية أسرية أو ما شابهها.3وفق الجملة 

الرعاية للمنشأة الستيعاب كافة األطفال المستحقين للمشاركة وفق الفقرة أماكن) طالما لم تكِف 3(
األولوية لألطفال،الُموسَّعة، تُمنَحالرعاية الطارئةللمشاركة في 2

لين بالتربية أو العائل المفرد يعمل في البنية التحتية .1 الذين لديهم واحدٌ على األقل من المخوَّ
وال غنى عنه في العمل،8الحيوية حسب الفقرة 

الرعاية الطارئةالذين يثبت للمسؤول المحلّي عن منشأة المساعدة العامة أن مشاركتهم في .2
ضروريةٌ لضمان راحة الطفل

ي منزل عائل مفرد.الذين يعيشون ف.3

إذا لم تكِف أماكُن الرعاية المتوفِّرة داخل المنشأة، الستيعاب األطفال المستحقين للمشاركة وفق 
، يرجُع القرار حول استقبال األطفال إلى البلدية التي تقع فيها منشأةُ 1من الجملة 3إلى 1الرقم 

الرعاية، وفق قياٍس تقديرّي.

الُموسَّعة في العادة على الفترة الزمنية للدوام في المنشآت وفق الفقرة ئةالرعاية الطار) تنسحب 4(
أ، والتي تحل محلها، ويمكن فضالً عن ذلك أن تشمل أيًضا الفترات 1أو المادة 1من المادة 1

الزمنية لإلجازات وكذلك أيام اآلحاد والعطالت. وتنعقد في المنشأة المعنية، التي يرتادھا الطفل 
يُسمح باالستثناءات من ذلك ون، وبتنظيٍم من طاقم التدريس وفي مجموعات مؤلَّفة بتناغم. حتى اآل

فقط للحاالت ذات المبّررات الواضحة ويُتخذ فيها القرار من إدارة المنشأة بالتوافق مع المسؤول 
.والبلديةعن المنشأة

النهارية الُموسَّعة في منشآت الرعاية الرعاية الطارئةيبلغ حجم المجموعات المسموح به في ) 5(
م مقسوبحٍد أقصى نصف حجم المجموعات المسموح به في تصريح التشغيل، وفي المدارس نصف 

وتُراعى أثناء ذلك إرشاداُت الحماية للصفوف القياسية في نوع المدرسة المعنّي. المعياريّ الصف 
طة المحلية للشباب والشؤون االجتماعية في لألطفال في الرابالنهارية المشتركة لمنشآت الرعاية 

والية بادن فورتمبيرغ، وصندوق تأمين الحوادث في الوالية، ومكتب الصحة للوالية، وكذلك 
إرشادات الصحة الشخصية لوزارة الثقافة للمدارس في نسختها الحالية. ويمكن إلدارة المنشأة 

المجموعة، طالما كان ذلك ضروريًا من أجل باالتفاق مع المسؤول عن المنشأة والبلدية تقليل حجم
االلتزام بإرشادات الحماية. ويجب التأكد في حالة التناول المشترك لألطعمة من وجود مسافة أدناھا 

متر بين 1,5متر بين الطاوالت، وأن تُنظَّم أماكُن الوقوف بحيُث تُكفل مسافةٌ قدرھا 1,5
األشخاص.



، قد ال يتم اتباع دليل الحدّ األدنى لعدد الموظفين بموجب الُموسَّعةفي حالة الرعاية الطارئة) 6(
من الئحة دور رياض األطفال، طالما ظل االلتزام بواجب اإلشراف والرقابة قائًما دون 1المادة 
تقييد.

(ملغى)) 7(

ھي 2الفقرةمن1من الجملة 1الرقم ) القطاعات الحيوية للبنية التحتية بالمعنى الوارد في8(
بالتحديد ما يلي:

من الئحة القطاعات الحيوية وفقًا للمكتب االتحادي 8إلى 2مندواالقطاعات الُمحددة في الم.1
)، وھي الطاقة والماء والغذاء وتقنية المعلومات BSI-KritisVألمن المعلومات (

لية والتأمين والنقل والمواصالت،واالتصاالت والصحة والشؤون الما

قطاعات البنية التحتية للرعاية الطبية والصحية، بما في ذلك قطاعات الدعم الالزمة كافة.2
لالستمرار في تقديم تلك الخدمات، ورعاية كبار السن، وخدمات الرعاية اإلسعافية، كذلك 

من الئحة القطاعات الحيوية وفقًا للمكتب 6بقدر ما يتجاوز ما حدده القطاع الصحي بالمادة 
)،BSI-KritisVمن المعلومات (االتحادي أل

م خدماٍت وفق .3 دين، والتي تقدِّ وما 67للمواد المؤسسات والخدمات المتنقلة لمساعدة المشرَّ
مؤسسات وخدمات من الكتاب الثاني عشر من قانون الشؤون االجتماعية، وكذلك بعدھا 

ية، وأيًضا مؤسسات الطب النفسّي في البلدية وعلى مستوى المجتمع، والتي ترتبط بعقد رعا
وھيئات تقديم استشارات تعاطي المخدرات واإلدمان،

، والمؤسسات العقابية والهيئات المسؤولة ومؤسسات القضاءالحكومة والقيادة، والبرلمان، .4
عن إنفاذ الحبس إلى حين الترحيل، باإلضافة إلى ھيئات الخدمات العامة (باستثناء الهيئات 

وكذلك )IfSG، من قانون مكافحة العدوى (36المادة من1من الفقرة 4الرقم الواردة في
،1من المادة 1الفقرة أ و1المادة المنشآت المذكورة في 

اإلنقاذ بما والشرطة ورجال المطافئ (حتى المتطوعين) وكذلك العاملين بخدمات الطوارئ.5
وكذلك الوحدات والمواقع من الجيش األلمانّي، والتي في ذلك خدمة الحماية من الكوارث،

،2-كوف- تعمل بشكٍل مباشر وغير مباشر بسبب الوباء الذي تسبَّب فيه فيروس سارس

اإلذاعة والصحافة،.6

، وكذلك يةالحديدكالمواصالت العامة المحلية والسكالموظفون لدى ُمشغلي وشركات.7
طالما كانوا يعملون على مركبات النقل العام،موظفي شركات الحافالت المحلية، 

شغلو الطرق وھيئات صيانة الطرق،مُ .8

المسؤولون عن خدمات الجنائز..9



) ال يحق للطالب واألطفال الذين تخضع المرافق التي التحقوا بها حتى الوقت الحالي لحظر 9(
المعنية.المنشأة، الدخول إلى وفقًا لهذه الالئحةعليهم أي استثناءاتالتشغيل، وال تسري

ويُعنى األشخاص الحاضنون بمراعاة محاذير الدخول.

ت1المادة
الدخولمنوالمنعالمشاركةمناالستبعاد

ومن الرعاية أ 1و1تينالمنشآت وفق المادي) يُستبعد من المشاركة في الدوام المدرسّي ف1(
وكذلك األطفالب، التالميذ 1الطارئة الموسَّعة وفق المادة 

يوًما 14الذين يتواصلون أو سبق لهم التواصل مع شخٍص ُمصاٍب بالعدوى، إذا لم ينقِض .1
على التواصل مع شخٍص ُمصاٍب بالعدوى،

الذين تظهر عليهم أعراض عدوى الجهاز التنفسّي أو ارتفاع في درجة الحرارة..2

ح لهم بعدُ 2( بالمشاركة في الدوام المدرسّي من خالل ) التالميذ وكذلك األطفال، الذين لم يُصرَّ
لين برعاية األشخاص  المنشأة أو دار الرعاية النهارية، ينطبُق عليهم منُع الدخول. وعلى الُمخوَّ

مراعاة محاذير الدخول.

د1المادة
قانونیةأوامربإصدارالتفویض

ض وزارة الثقافة بحسب الجملة 1( العدوى، وبموجب أمٍر افحةمكمن قانون 32من المادة 2) تُفوَّ
قانونيّ 

أ وكذلك الرعاية الطارئة الموسَّعة 1و1بتوسعة حاالت منع الدوام المدرسّي وفق المادتين .1
ب أو تقييدھا حسب األوضاع،1وفق المادة 

بإصدار أحكام أخرى حول أنواع المدارس أو المراحل الدراسية أو المواد أو الفئات العمرية .2
أ، والتي يُستأنف فيها الدواُم المدرسّي، وتحديد أحجام 1و1في المادتين للمنشآت الواردة 

المجموعات،
للعروض بتحديد شروط وشكليات أخرى إلعادة استئناف الدوام المدرسّي إلى حٍد ما .3

، طالما كانت تفضي إلى شهاداٍت مدرسية أو مؤھالٍت تدريسية.الخدمية التعليمية

ض وزارة الشؤون 2( من قانون مكافحة العدوى ومن 32من المادة 2االجتماعية وفق الجملة ) تُفوَّ
خالل أمٍر قانونيّ 

بتقييد صياغة الدوام الدراسّي بما يشمل إجراء االختبارات في المنشآت المذكورة في الفقرة .1
أو توسعتها،1من المادة 3

بإصدار أحكام أخرى من أجل استئناف الدراسة، والدخول وتنفيذ الدوام المدرسّي وإجراء .2
االختبارات وكذلك بشأن اإلجراءات الواجب االلتزام بها للوقاية من العدوى للمنشآت 

.1من المادة 3المذكورة في الفقرة 



2المادة 
ومباني األرشیففي الوالیةوالمكتبات واألكادیمیات الجامعات

الجامعات، والكُليات التربوية، وكليات الفنون والموسيقى، وكليات في ق العملية التعليمية ) تُعلَّ 1(
وكذلك الكليات ،العلوم التطبيقية، وجامعة بادن فورتمبيرغ التعاونية الحكومية، وأكاديميات الوالية

بالصيغ الرقمية بصرف النظر عن ويُسمح؛ 2020يونيو/حزيران 14انقضاء يومحتىالخاصة 
حجرات عمل أو معامل خاصة في الجامعات (من . وال تكون الفعَّاليات التطبيقية، التي تستلزم ذلك

ّي، والدورات التحضيرية) ممكنةً إال في ظل اتخاذ إجراءاٍت وقائيٍة لقبيل حصص التطبيق المعم
كتبات الوطنية والمكتبات العلمية في ويمكن أن تفتح المخاصة، إذا كانت ذات أھميٍة قاھرة.

الجامعات ومباني األرشيف أبوابها.

وتستطيع ھيئات شؤون الطلبة فتح مطاعم تظل مطاعم الجامعات والكافيتريات ُمغلقة.) 2(
لين واألساتذة الجامعيين  الجامعات والكافيتريات حصريًا لالستخدام من جانب الطلبة الُمسجَّ

من المادة 3باالرتباط مع الفقرة 1من المادة 4لتطبيق المناسب للفقرة وموظفي الكليات في ظل ا
دة النظافة الشخصية أمام الُمستخدمين.4 . وتُتاح مسوَّ

عات وغيرھا من االجتماعات التي تضُم أكثر من 3( أشخاص عشرة ) تُحظر كافة الفعاليات والتجمُّ
وعلى أرضية الكليات واألكاديمية بصرف في المباني 2020يونيو/حزيران 14انقضاء يوم حتى 

. وال ينطبق ذلك على مباني المستشفيات الجامعية ومنشآتها وكذلك المنشآت 1النظر عن الفقرة 
بشكٍل 3من المادة 7و6و3ت اب، وتنطبق الفقر1من المادة 8الحيوية األخرى من منظور الفقرة 

مناسب.

اءات الدخول إلى الجامعات واختبارات القبول االجتماعات لتنفيذ إجريمكن أن تنعقد) 4(
إعداد المناھج والعلمّي وإجراءات الترشيح، بما في ذلك اختبارات القدرات الدراسية، وكذلك البحث 

خالفًا للقيود الواردة في التعليمية، بما االختبارات التي تسمح بها إدارةُ الجامعة بصورةٍ استثنائية
؛ وينطبق ذلك زام بالتشريعات المفروضة لغرض الحماية من العدوى، في ظل االلت3و1الفقرتين 

أيًضا على الفعَّاليات الجامعية خارج حرم الكليات واألكاديميات.

تضمن الكليات واألكاديميات االلتزام باإلجراءات المناسبة للوقاية من العدوى في مبانيها ) 5(
ناسب ذلك. وتُحدد إداراُت الجامعات التفاصيل، بما ي4من المادة 3وعلى أراضيها. وتنطبق الفقرة 

أن تتجاوز ھذه المتطلبات الدنيا، طالما كان ذلك نسبيًا لغرض الوقاية من العدوى.بحيُث يُسمح لها

والتحضير لها، إلجراء االختبارات الختامية3و1فقرة ) يمكن أن يُسمح باستثناءاٍت أخرى من ال6(
وكذلك إلنهاء الفصول الدراسية والتأھيلية وفق الخطة الموضوعة، والترخيص الموافق للخطة 

لدائرة التحضير والتأھيل أو للحفاظ على األمن والنظام العام

من وزارة الداخلية فيما يتعلَّق بكلية الشرطة في بادن فورتمبيرغ.1
.شفيتسنجنالقضاءبكلية يتعلَّقفيماالعدلوزارةمن.2



على مسؤوليتها الخاصة إذا كانت ستعّوض الفعاليات واالختبارات أو األكاديمية تُقرر الجامعة )7(
على إتاحة الفرصة في إطار الممكن قانونيًا وعمليًا واألكاديميات الفائتة. وتحرص الجامعات 

في صورٍة ُمعدَّلة إذا 2020إلكمال دراسة المواد الُمخطط لها للفصل الدراسي لصيف للدارسين
، مع ضمان إمكانية الدراسة.لزم األمر

على "مجلس رئاسة التعليم في كلية الشرطة" بما ھو مناسب.7إلى 1) تسري الفقرات 8(

3المادة 
، وواجب ارتداء أغطیة الفم واألنفالتجّمعاتوالتواجد باألماكن العامة تقیید

إذا كنتَ 2020يونيو/حزيران 14انقضاء يوم حتى يُسمح بالتواجد في األماكن العامة ) 1(
. حيثما أمكن، حاول أو في مسكٍن آخرفي مسكنكبمفردك فقط، أو ضمن دائرة األقارب الُمقيمين 

ويجب أن يرتدي األشخاص بدًءا من تر ونصف عن األشخاص المحيطين بك.االبتعاد لمسافة م
2-كوف- من العمر ولحماية األشخاص اآلخرين من انتشار فيروس سارسسن السابعة 

، وفي منطقة االنتظار لمراسي أرصفة القطارات والحافالتعلىو،في المواصالت العامة.1
وفي مباني المطاراتسفن الركاب

في حجرات البيع للمتاجر وفي مراكز التسوق بشكٍل عام.2

غطاًء مشابًها للفم واألنف، إذا لم يكن ذلك غير مقبوٍل ألسباٍب قناع الحياة اليومية غير الطبّي أو 
مرضية أو ألسباٍب قهريٍة أخرى، أو إذا لم تكن ھناك حمايةٌ بنائية أخرى ُمعادلة على األقل.

أما خارج نطاق األماكن العامة، فتُحظر إقامة الفعاليات وغيرھا من التجّمعات التي تضم أكثر ) 2(
، ويخضع ذلك لحق التنظيم الذاتي 2020يونيو/حزيران14انقضاء يوم حتى أشخاصعشرةمن 

وال ينطبق ھذا الحظر إذا كان األشخاُص المشاركون الخاص ببرلمان الوالية والهيئات المحلية. 
حصريًا

من األقارب من الدرجة األولى، مثل الوالدين والجدّين واألطفال واألحفاد،.1
من اإلخوة ونسلهم.2
المسكن نفسهينتمون إلى .3

عات في النوادي، 1وينطبق الحظر وفق الجملة . مثل األزواج وشركاء الحياة تحديدًا على التجمُّ
وغيرھا من المنشآت الرياضية والترفيهية، وكذلك المنشآت التعليمية العامة والخاصة خارج 

.أ1و1ات المذكورة في المادتين النطاق

، إذا االجتماعاتغيرھا من الفعاليات والتجمعات و2و1لفقرتينلالحظر وفقًا) تُستثنى من3(
كانت



والتدريببما يشمل التأھيل المهنيّ سير األعمال والمؤسساتتهدف إلى الحفاظ على .1
داخل المصنع والمؤسسة،

األمن العام والنظامتحافظ أو .2
مأو .3 الخدمات العامة أو الخاصةتقدِّ
والمساعدة الذاتية جمع التبرعات بالدمتندرج ضمن الرعاية الطبية، من قبيل أو .4

ھـ من الكتاب الخامس من قانون 20المنسحبة على الصحة من منظور المادة 
، إذا اُتخذت إجراءاٌت مناسبة للوقاية من العدوى من )SGB V(الشؤون االجتماعية 

،4من المادة 3منظور الفقرة 
ع وفق المادة أو .5 .من القانون األساسيّ 8تهدف إلى االلتزام بحرية التجمُّ

عات وغيرھا من االجتماعات التي 1الجملة من 1الرقم سري ي بشكٍل خاص على الفعَّاليات والتجمُّ
ن في حالةيويجب على المشاركفي الوالية.ُكتاب العدلكذلك العامة، واتالمحاكم، والنيابتخص 

فيما بينهم متر1,5الدنيا الفاصلة وقدرھا االلتزام بالمسافة 1من الجملة 5الرقم الفعَّاليات وفق
عات من  ومع األشخاص اآلخرين في المجال العام، حيثما كان ذلك ممكنًا. ويمكن أن تُمنَع التجمُّ
عات، طالما لم يكن ممكنًا ضمان الوقاية مع حاالت العدوى، وبخاصة من خالل  منظور قانون التجمُّ

األوامر.

وكذلك الطوائف الدينية والعقائدية لممارسة الشعائر عات الكنائس ) الفعاليات وغيرھا من تجمُّ 4(
ل . الدينية مسموٌح بها من قانون مكافحة العدوى 32من المادة 2وفقًا للجملة وزارة الثقافةوتُخوَّ

للوقاية من العدوى وأحكاٍم تفصيليٍة أخرى للفعَّاليات تشريعاٍت باستصدارقانونيّ وبموجب أمٍر 
عات وفق  وكذلك لكافة الجنازات وصلوات الجنازة وُغسل الميت،1الجملة وغيرھا من التجمُّ

.والطقوس الُمصاحبة له

(ملغى)) 5(

مشارك، كذلك في المصانع والهيئات والمنشآت 500تُحظر الفعَّاليات التي تجمع أكثر من ) 6(
أغسطس/آب؛ وعند حساب عدد المشاركين يبقى الموّظفون وغيرھم من 31انقضاء يوم حتى

بما ھو 4و3وكذلك الجملتان 3من الفقرة 1من الجملة 5العاملين خارج الحساب. وينطبق الرقم 
ل وزارة الشؤون االجتماعية وفق الجملة  ، من قانون مكافحة العدوى32من المادة 2مناسب. وتُخوَّ

4من المادة 6والفقرة 2و1وتجاوًزا للفقرات سالفة الذكر وكذلك المادتين جب أمٍر قانونيّ وبمو
ذات عدد قد يصل 1واألوامر القانونية الصادرة استنادًا إليها، بالسماح لفعَّاليات من منظور الجملة 

شارك م500مشارك بما يشمل التجارب واألعمال التحضيرية ذات عدد قد يصل إلى 100إلى 
، وبخاصة أحكام 2-كوف- وبتحديد اشتراطات وطلبات خاصة للحماية من العدوى بفيروس سارس

النظافة الشخصية وأعداد المشاركين.

2و1، منح إعفاءات من الحظر بموجب الفقرتين مهمة) يحّق للسلطات المختصة، ألسبابٍ 7(
، ما يلي:المهمة. من األسباب وفي ظل تطبيق شروط الوقاية من العدوى6من المادة 1والجملة 

عات وغيرھا من الفعاليات التي تهدف إلى الحفاظ على القطاعات الحيوية للبنية التحتية التجمُّ .1
،ب1المادة من 8الفقرة بالمعنى الوارد في 

قانونيًا وال يمكن تأجيل الموعد.إذا كانت الفعاليات إلزامية .2



أ3المادة 
للوافدین والعائدینقانوٌن تنظیمّي لإلجراءات 

ل وزارة الشؤون االجتماعية وفق الجملة  العدوى ومن مكافحةمن قانون 32من المادة 2تُخوَّ
لوافدين والعائدين من أجل مكافحة انتشار فيروس تشريعات تنطبق على اخالل أمر قانوني بإصدار 

، ومنها على وجه الخصوص6و5، بصرف النظر عن المادتين 2-كوف-سارس

عزل األشخاص، الذين وفدوا من دولٍة خارج جمهورية ألمانيا االتحادية، بطريقٍة مناسبة . 1.1
العدوى،مكافحةمن قانون 30من المادة 1من الفقرة 2وفق الجملة 

من قانون الحماية 28من المادة 1من الفقرة 1ووفقًا للجملة 1إلزام األشخاص حسب الرقم .2
لطات المختصة بهم واإلشارة إلى توفُّر االشتراطات الالزمة من العدوى بالتسجيل لدى الس

للعزل،
العدوىمكافحةمن قانون 29وفق المادة 1المندرجين تحت الرقم مراقبة األشخاص .3
من قانون 31وفق المادة 1حظر مزاولة األنشطة المهنية لألشخاص المندرجين تحت الرقم .4

هة حيال أشخاٍص يعيشون خارج بادن مكافحة العدوى بما يشمل تلك األنشطة الموجَّ
فورتمبيرغ،

من المادة 1وتُملي كذلك استثناءاٍت لذلك ومراسيم شاملة أوامر أخرى في ھذا الصدد وفق الفقرة 
.من قانون مكافحة العدوى28

4المادة 
المرافقتقیید تشغیل

:الجمهورأمام 2020يونيو/حزيران 14انقضاء يوم حتى التاليةف عمل المرافق ) يتوقَّ 1(

مسارح خاص والمسارح ودور العرض والالمرافق الثقافية من مختلف األنواع، وبشكلٍ .1
المفتوحة في الهواء الطلق

دور السينما.2
المسابح المفتوحة والمغلقة والمسابح الصحية والحرارية، ودور الساونا.3
ات اللياقة البدنية ومدارس الرقصكافة المرافق الرياضية العامة والخاصة، وخاصة ستوديوھ.4

وما شابه
؛ وتُحظر كذلك كل مزاولة لنشاط الجنس التجارّي من دور الدعارة وصاالت اللهو وما يشبهها.5

من قانون حماية البغايا،2من المادة 3منظور الفقرة 
النوادي وصاالت الديسكو.6
وأسواق األلعاب وما شابهها من المرافق، غير الثقافيةالمعارض ودور العرض.7



السفر في قطاع النقل السياحيحافالتتشغيل.8

ما يلي: 1الفقرة ستثنى من المنع حسب ) يُ 2(

. المنشآت الثقافية بمختلف أنواعها ودور السينما، طالما كان التشغيل مسموًحا به بموجب أمٍر 1
،4قانونّي وفق الفقرة 

. المتاحف، والمتاحف المكشوفة، ودور المعروضات والنصب التذكارية2
. السينمات المفتوحة للمشاھدة من السيارات3
، طالما ُسمح . حمامات السباحة والحمامات المغطاة وكذلك حمامات السباحة الترفيهية الحرارية4

8بتشغيلها من خالل أمٍر قانونّي وفق الفقرة 
. كافة المنشآت والمالعب الرياضية العامة والخاصة، وبخاصة صاالت اللياقة البدنية وكذلك 5

8مدارس الرقص وما شابهها من المنشآت، طالما ُسمح بالتشغيل بموجب أمٍر قانونّي حسب الفقرة 
. الموانئ والمطارات6
من المنشآت، طالما ُسمح المعارض الثقافية وغير الثقافية واألسواق الخاصة وما شابهها . 7

.4بالتشغيل وفقًا ألمٍر قانونّي حسب الفقرة 

يلزم على زوار وعمالء المنشآت والشركات، التي يترددُ عليها الجمهور، وطالما لم تتوفر ) 3(
متر عن األشخاص اآلخرين 1,5تجهيزات فصل مناسبة، أن يحافظوا على مسافٍة فاصلة أدناھا 

1من الفقرة 3وأن يرتدوا غطاء الفم واألنف في األماكن الُمدرجة في الجملة حيثما كان ذلك ممكنًا 
. ويُستثنى من االلتزام بالمسافة الفاصلة أفرادُ المنزل الخاص ومنزٍل آخر؛ وخارج 3من المادة 

عات المسموح بها وفق المادة  النطاق العام ال ينطبق واجُب المسافة الفاصلة على الفعَّاليات والتجمُّ
، أن تعمل على التحكُّم في الجمهورالشركات والمؤسسات، التي يتردد عليها يجب على . و3

. ويجب العمل ومعطيات الضرورةالدخول وتجنُّب طوابير االنتظار في إطار المعطيات المكانية
اإللزام بالمسافة وال ينطبق . 2و1الحفاظ على المسافة الفاصلة وفقًا للجملتين بشكٍل خاص على 

باإلمداد المرتبطة في األعمال تجنُّب التقارب الجسدّي الوثيق، وبخاصة طالما ال يمكن لفاصلة ا
ووسائل الرعاية، وتقديم أنشطة الطب العام وطب األسنان سعافات األوليةالوسائل العالجية واإلب

ن منظور والطب النفسّي العالجّي وأنشطة الرعاية وغيرھا من قطاع الرعاية الصحية والعالجية م
من قانون الشؤون االجتماعية وكذلك )SGB XI(والحادي عشر )SGB V(الكتابين الخامس 

تنفيذ الخدمات المساعدة من منظور الكتاب التاسع من قانون الشؤون االجتماعية بما يشمل توفير 
التبرعات بالدم.

ل وزارة الشؤون االجتماعية وفق الجملة 4( من قانون مكافحة العدوى، 32من المادة 2) تخوَّ
وبموجب أمٍر قانونّي، أن تسمح بتشغيل منشآت وأن تُحدد شروًطا ومتطلبات من أجل ذلك، 

أو المختلفة عنها، طالما لم تصدر أحكاٌم أكثر3وبخاصة أحكام النظافة الشخصية المتجاوزة للفقرة 



تفصيالً حول ذلك في الفقرة التالية أو في أحكاٍم أخرى من ھذه الالئحة، وبالتنسيق مع الوزارة 
المختصة.

ل وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة االقتصاد وفق الجملة ) 5( من قانون 32من المادة 2تُخوَّ
3مكافحة العدوى، ومن خالل أمٍر قانونّيٍ مشترك، بتحديد أحكام للنظافة الشخصية متجاوزة للفقرة 

جاالت وأماكن التسلية والمنشآت في مأو مخالفة لها لمؤسسات البيع بالتجزئة والعمال الحرفيين
الوشم والثقب والتدليك والتجميل والعناية باألظافر والقدمين ومنشآت التشمُّس ومرافق اإليواء 

.وكذلك صناعة المأكوالتوالمتنزھات الترفيهيةوأماكن التخييم ومواضع صف العربات السكنية

العروض الخدمية التعليمية بكافة أنواعها، بما يشمل قبول االختبارات، حتى وإن ) تسري على6(
3للجملتين خالفًا بما ھو مناسب. و3من الفقرة 2و1الجملتان ،المؤسسات التعليميةتم ذلك خارج

من المادة2من الفقرة 1لوقاية من العدوى وفق الجملة األساسية لمبادئ التنطبق 3لفقرة من ا4و
لو. 1من المادة 4وكذلك الفقرة 1 وفقًا التعليم عن موضوع اختصاًصا لوزارة المسؤولة اتُخوَّ
بتحديد شروط وشكليات من قانون مكافحة العدوى، وبموجب أمٍر قانونّي،32لمادة من ا2لجملة ل

،للتنفيذ، فيما يخص الخدمات التدريسية المسموح بها وأشكال التدريس وأحجام المجموعات
بذلك أيًضا يمكن القيامُ ا؛ ومأو تختلُف عنه2و1تينوبتحديد أحكاٍم للنظافة الشخصية تتجاوز الجمل

على مدارس الموسيقى والمدارس الفنية 3إلى 1وال تنطبق الجمل من .داخليّ عن طريق أمرٍ 
والمؤسسات، والمدارس الفنية للشباب، أو على التأھيل المهنّي أو مواصلة التدريب داخل الشركات 

أو استنادًا لهما وبموجب أمٍر قانونّي.2و1وكذلك على العروض الخدمية المنظَّمة في المادتين 

ل) 7( من قانون 32المادة من 2الجملة الثقافة ووزارة الشؤون االجتماعية بموجب وزارةُ تُخوَّ
في مدارس مل لعشروط وطرائق لوبموجب أمٍر قانونّيٍ مشترك، بتحديد ، مكافحة العدوى

المسموح بها وأنواع التدريسية ، مثل الدورات والمدارس الفنية للشبابوالمدارس الفنيةالموسيقى
أو 4الفقرة تتجاوزُ وكذلك تحديد أحكام النظافة الشخصية التي ، المجموعاتالدروس وأحجام 

.هاعنتختلفُ 

ل8( من قانون 32المادة من 2الجملة الثقافة ووزارة الشؤون االجتماعية بموجب وزارةُ ) تُخوَّ
بتحديد شروط ومتطلبات الستئناف التشغيل وبموجب أمٍر قانونّيٍ مشترك، ، مكافحة العدوى

واألحجام القصوى للمجموعات وصيغ التدريبات المسموح بها وكذلك أحكام النظافة الشخصية التي 
لكافة المنشآت والمالعب الرياضية بما في ذلك حمامات ها وذلك عنو تختلفُ أ3الفقرة تتجاوزُ 

السباحة المكشوفة والمغطاة وحمامات العيون الحرارية وحمامات السباحة الترفيهية وكذلك مدارس 
. كما يمكن لهما فضالً عن ذلك وبموجب أمٍر قانونّي مشترك الرقص وما شابهها من المنشآت

وكذلك لعزل 1التشغيل لمزاولة الرياضة االحترافية وبسن تشريعات وفق الجملة السماح باستئناف 
الرياضيين المحترفين وكذلك مدربيهم والمشرفين عليهم واألشخاص األخرين المشاركين.



من قانون الوقاية 32من المادة 2) تُخّول وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة النقل وفق الجملة 9(
، وباالرتباط أيًضا مع أو مخالفة لها3يد أحكام للصحة الشخصية متجاوزة للفقرة من العدوى بتحد

بموجب أمٍر النقل العام للركاب والتدفق السياحيّ من أجل ، 3من المادة 1من الفقرة 3الجملة 
قانونّي مشترك.

أ4المادة 
أ من الكتاب الخامس من قانون الشؤون االجتماعیة111المنشآت وفق المادة 

أ 111وفقًا للمادة كافة المنشآت في والطفل، العالجية واألب ،يُحظر تنفيذ تدابير األم والطفل) 1(
).SGB V(قانون الشؤون االجتماعية من الكتاب الخامس من 

قانون الكتاب الخامس من أ من 111وفقًا للفقرة المنشآت خرين بدخول ال يُسمح لألطفال األ) 2(
.الشؤون االجتماعية

من المحظورات وفقًا للفقرتين ، بإعفاءاتٍ الظروفكافةبعد النظر في ،المنشأةقد تسمح إدارةُ ) 3(
عند التقدير يجب أن تؤخذ بعين االعتبار وشروط الحماية من العدوى. في ظل تطبيق2و1

فيها.الُمقيمين ألشخاص على االمنشأة وداخلبالعدوى المرتفعة اإلصابة مخاطر 

ل وزارة الشؤون االجتماعية وفق الجملة ) 4( من قانون مكافحة العدوى، 32من المادة 2تُخوَّ
أ من الكتاب 111وبموجب أمٍر قانونّي، بتحديد شروط ومتطلبات لتشغيل المنشآت وفق المادة 

الخامس من قانون الشؤون االجتماعية بالتوافق مع أحكام أكثر تفصيالً، للوقاية من العدوى بشكٍل 
.3إلى 1اص، حتى انتهاء العمل بهذه الالئحة وبخالف الفقرات خ

5المادة 
مرافق اإلیواء االبتدائیة

لون في واحٍد من مرافق اإليواء االبتدائية الوطنية وفق المادة ) ال يُسمح لألشخاص، الذين يُستقبَ 1(
الُمخصَّص لكٍل منهم )، بمغادرة نطاق اإلقامة والرعاية FlüAGمن قانون استقبال الالجئين (3

من قانون استقبال الالجئين6من المادة 1يوًما من بداية إقامتهم وفق الفقرة 14لفترةٍ زمنية قدرھا 
. ويمكن لرئاسة الحكومة المختصة تخصيص نطاقات 2020يونيو/حزيران 14حتى انقضاء يوم 

.1إللزام بالجملة إقامة ورعاية جديدة للمتضررين في أي وقت وتأمر باستثناءاٍت من ا

ل ي) 2( إصداُر من قانون مكافحة العدوى 32من المادة 2الداخلية وفق الجملة لوزارةخوَّ
تشريعاٍت الحقة بموجب أمٍر قضائّي من أجل الفصل بين مجموعاٍت ُمحدَّدة من األشخاص داخل 

مرافق اإليواء االبتدائية الوطنية.



6المادة 
أكبرضین للمخاطر بشكلٍ عرَّ لحمایة األشخاص المُ إجراءات تخویل بإصدار 

ل وزارة الشؤون االجتماعية وفق الجملة  فيما من قانون مكافحة العدوى،32من المادة 2تُخوَّ
يخص

من قانون 23المادة من3من الفقرة 1من الجملة 5حتى 3و1األرقام المرافق الواردة في.1
،)IfSG(مكافحة العدوى 

مرافق اإلقامة الجزئية لألشخاص المحتاجين إلى رعاية أو مساعدة خاصة أو المصابين و.2
إلغاثةالجزئيةاإلقامةمرافقوكذلكباإلعاقة، بما في ذلك الرعاية لفترة قصيرة، 

دين،الُمشرَّ 
أو ،مرافق العالج الداخلي "السريري" لألشخاص المحتاجين إلى رعاية أو مساعدة.3

دين، ومشروعات اإلسكان التي تحظى بالرعاية قين،اعالمُ  ومرافق اإلقامة إلغاثة المشرَّ
دين، باإلضافة إلى المساكن المشتركة التي تقوم محطات ومؤسسات المتنقلة إلغاثة المشرَّ

الرعاية على خدمتها، حسبما يتوافق مع قانون السكن والمشاركة والرعاية
، وبخاصةالسابقة والمصاحبة لفترات الرعايةوالدعم في المراحل الرعاية خدمات .4

من من الكتاب الحادي عشر 45المادة من1من الفقرة 1الرقم العروض والخدمات حسب.أ
من قواعد تقديم 6المادة من 1فقرة ال) بالتنسيق مع SGB XI(ةاالجتماعيالشؤون قانون 

)، مثل(UstA-VOالخدمات والمعونة 

i.ن يالمصابمن قبيلشكل رئيسي، ص يعانون إعاقة ذھنية بمجموعات الرعاية (ألشخا
ن إلى رعاية)وبالخرف المحتاج

ii. ذوي االحتياجات الخاصةالحياة اليومية، مثل مصاحبة خدمات المساعدة في
الرعاية للخروج في أوقات الفراغوالمحتاجين إلى

من 45cالمادة من 1من الفقرة 1من الجملة 2الرقم المبادرات التطوعية حسب .ب
قواعد تقديم من 7بالتنسيق مع المادة الشؤون االجتماعيةقانون من الكتاب الحادي عشر 

،الخدمات والمعونة

قانون الكتاب الحادي عشر من 45dعروض وخدمات المساعدة الذاتية حسب المادة .ت
قواعد تقديم الخدمات والمعونةمن 8بالتنسيق مع المادة الشؤون االجتماعية 



- بتحديد أحكام أكثر تفصيالً حول تحقيق الحماية من اإلصابة بالعدوى من جراء فيروس سارس
بما يتناسب مع األوضاع، وفيما يخص الموظفين والسكان والزوار وغيرھم من اآلخرين 2-كوف

ي األمر القانونّي على نحٍو خاص ما يليبموجب أمٍر قانونّي. ويمكن أن يُحدَّد ف
بالدخول إلى ھذه المنشآت والعروض الخدمية أو الخروج منها أو حتى تنفيذھا أال يُسمح .1

على اإلطالق أو في ظل اشتراطاٍت ُمحدَّدة أو في حيٍز ُمقيٍَّد مكانيًا وزمنيًا وشخصيًا،
أن تصدر لوائح ُمحدَّدة حول حماية الصحة الشخصية وتتحقق التزاماٌت معلوماتيةٌ ُمعيَّنة،.2
ٍم ُمحدَّدة للصحة الشخصية، وبخاصة االلتزام بالمسافة الدنيا الفاصلة أو أن يُلتَزم بأحكا.3

ارتداء غطاء الفم واألنف،
أن تطلب إدارةُ المنشأة أسماء الزوار وعناوينهم من أجل المتابعة في حالة ظهور حاالت .4

إصابة بالعدوى ويُسمح لها بتخزين ھذه البيانات لمدة أربعة أسابيع،
اء فوري إلحدى زيارات المنشأة أو العرض الخدمّي بمعرفة اإلدارة في أن يمكن حدوث إنه.5

حالة عدم االلتزام باللوائح أو أي ظهور ألحوال ذات صلة بحدوث عدوى.

7المادة 
أوامر التقیید

أ وفي 1المادة من1وفي الفقرة 1من المادة 1الفقرة بالنسبة للمرافق والمؤسسات المذكورة في 
عام دخولمنع بشكلٍ كامل، يُ ، وفي حال عدم توقف النشاط واألعمال بشكلٍ 2المادة من1الفقرة 

يتواصلون أو تواصلوا مع شخٍص مصاٍب بالعدوى، إذا لم ينقِض على التواصل األشخاص الذين 
يإصابة الجهاز التنفسالذين ظهرت عليهم أعراض أو يوًما بعد، 14مع شخٍص مصاٍب بالعدوى 

ي درجة الحرارة.أو من ارتفاع ف

8المادة 
إجراءات أخرى حسب قانون الحمایة من العدوى

حق الدوائر الحكومية المعنية في إصدار تعليمات إضافية واتخاذ إجراءات أخرى لضمان يظل ) 1(
كامل، وال يتأثر بهذه التعليمات. وتعتبر وزارة الشؤون االجتماعية ا بشكلٍ الوقاية من العدوى ساريً 

أعلى سلطة مسؤولة عن إصدار واعتماد التدابير والتعليمات، حسب قانون الحماية من العدوى. كما 
من 1المادة من 6فقرة التتولى وزارة الشؤون االجتماعية مهمة الرقابة على اإلجراءات حسب 

وى، من خالل قوة الشرطة ن االجتماعية الناظمة لقوانين الحماية من العدتعليمات وزارة الشؤو
المحلية.

ل وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الداخلية 2( األكثر بموجب أمٍر قانونّي بتنظيم التفاصيل ) تُخوَّ
دقة فيما يتعلَّق بمعالجة البيانات ذات الصلة باألشخاص بين السلطات الصحية وسلطات الشرطة

المحلية وسلطات تنفيذ األحكام الشرطية، طالما كان ذلك ضروريًا ألسباب الوقاية من العدوى



لحماية أفراد سلطات تنفيذ األحكام الشرطية وكذلك موظفي سلطات الشرطة المحلية من .1
العدوى أثناء الحمالت،

لفرض إجراءات وفق قانون الوقاية من العدوى وتسييرھا ومتابعتها وإنفاذھا،.2
لمالحقة الجرائم والمخالفات النظامية وفق قانون الوقاية من العدوى واألوامر القانونية .3

الصادرة استنادًا إليه،
لمراجعة القدرة على الَسجن أو االحتجاز وكذلك ضرورة االحتجاز المعزول في منشآت .4

المؤسسات العقابية.االحتجاز و

9المادة 
المخالفات اإلداریة

من قانون مكافحة 73من المادة أ1من الفقرة 24يُعدُ مخالفًا للنظام اإلدارّي من منظور الرقم 
د أو تهاون العدوى، كُل من تعمَّ

،3من المادة 1لفقرة من ا1لجملة بالمكوث في المجال العام بالمخالفة ل.1
من 1أو الجملة 3دة من الما1من الفقرة 3بعدم ارتداء غطاء للفم واألنف بالمخالفة للجملة .2

،4من المادة 3الفقرة 
ع مشابه لما يزيد عن .3 من 2أشخاص بالمخالفة للفقرة عشرةبالمشاركة في فعَّالية أو تجمُّ

،3المادة 
،3من المادة 7م بواجبات الحماية من العدوى بالمخالفة للفقرة التزبعدم اال.4
،4من المادة 1بتشغيل منشأة بالمخالفة للفقرة .5
4لجملة االلتزام باإلبقاء على مسافة متٍر ونصف على األقل بين األشخاص بالمخالفة لبعدم.6

،4من المادة 3لفقرة من ا
،5من المادة 1من الفقرة 1بمغادرة نطاق اإلقامة والرعاية الُمخصص له بالمخالفة للجملة .7
.7بالدخول إلى أحد المنشآت المذكورة بالمخالفة للمادة .8

نة في األوامر ) يمكن أن 2( تُفرض غراماٌت مالية في حاالت التعدّيات على األحكام المتضمَّ
4والفقرات ،6من الفقرة 3والجملة ،3من المادة 4من الفقرة 2د، والجملة 1القانونية وفق المادة 

.6المادة و، 5من المادة 2أ، والفقرة 4من المادة 4، والفقرة 4من المادة 9إلى 



10المادة
دخول حیز التنفیذ

ا من اليوم التالي إلعالنها.اعتبارً الالئحة ھذه من 4من المادة 8و5الفقرتان تسري ) 1(

في ذات الوقت ينتهي العمل . و2020مايو/أيار 11فيما دون ذلك تنطبق ھذه الالئحة بتاريخ )2(
، والتي جرى تعديلها مؤخًرا من خالل 2020آذار/مارس17الصادرة بتاريخ كورونا بالئحة
من قانون 4مايو/أيار (أُعلنت في حالٍة طارئة وفق المادة 2من الالئحة الصادرة بتاريخ 2المادة 

.badenhttp://www-اإلعالن ويمكن االطالع عليها عبر الرابط اإللكترونّي 
verordnung-wuerttemberg.de/corona(.

11المادة 
انتھاء الصالحیة

6من الفقرة 2و1باستثناء الجملتين ، 2020حزيران/يونيو15ينتهي العمل بهذه التعليمات بتاريخ 
وطالما لم يُحدَّد خالُف ذلك في . 2020أغسطس/آب 31، والتي ينتهي العمُل بها في 3من المادة 

تسري اإلجراءات حتى انتهاء صالحية الالئحة.، الالئحة القانونيةه ھذ

2020مايو/أيار 9، الموافق شتوتغارت

فورتمبیرغ-حكومة والیة بادن

كريتشمان

زيتسمانشتروبل

باورد. آيزنمان

كراوت-د. ھوفمايسترأونترشتيلر

ھاوكلوكا

ھيرمانفولف

إيرلر


