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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 
 

 2020یونیو/حزیران  23بتاریخ 
 

 )2020تشرین الثاني /نوفمبر 2في النسخة الساریة بدًءا من (
 

 20) الصادر في IfSGالعدوى (مكافحة من قانون  31إلى  28بالمواد من ُمقترنةً  32عمالً بالمادة 
)، والذي تم الرسمیة الجریدة االتحادیةمن الجزء األول من  1045صفحة ال( 2000 تموز/یولیو

من الجزء  1018صفحة ال( 2020مایو/آذار  19یوم من قانون  1تعدیلھ آلخر مرة بموجب المادة 
 ما یلي:ب ى)، یُوصَ الرسمیة الجریدة االتحادیةمن األول 

 
 أحكاٌم عامة – 1الجزء 

 
 اإلجراءات المؤقتةو : األھداف1الفصل 

 1المادة 

 األھداف

(فیروس كورونا)  2-كوف-) تھدف ھذه الالئحة إلى مكافحة الوباء الناجم عن فیروس سارس1(
ألجل حمایة صحة المواطنین. ویلزم من أجل ھذا الغرض أن تُقلَّل مخاطر اإلصابة بالعدوى 

ھة صوب الھدف، وأن تُقتَفى مسارات اإلصابة بالعدوى، ویُضم قدرات ن حفُظ بصورٍة فعَّالة وموجَّ
 الرعایة الطبیة.

 
) تنُص ھذه الالئحة على أوامر ومحاذیر تُقیِّد حریات األفراد بغیة متابعة ھذه األھداف. ویقع 2(

عبُء تطبیق ھذه األحكام من جھة على المسؤولیة الخاصة للمواطنین ومن جھٍة أخرى على 
ف السیادّي للمؤسسات المختصة.  التصرُّ

 
 أ1 المادة

 
 حادةأزمة صحیة  لدرءمؤقتة  إجراءاتٌ 

 
ا إلى تشریعات ھذه الالئحة واللوائح القانونیة الصادرة استنادً بقیة على  9إلى  2تتقدَّم الفقرات  )1(

نوفمبر/تشرین الثاني  30ا مغایرة، حتى انتھاء یوم ، طالما لم تشمل ھذه األخیرة أحكامً ھذه الالئحة
2020. 

 

                                            
نوفمبر/تشرین الثاني  1بتغییر الئحة فیروس كورونا الصادرة یوم  ةوالمتعلق السادسة الئحة الحكومة المحلّیةب بدء العمل ُموّحدة غیر رسمیة بعد صیاغةٌ  1

 ).من قانون اإلعالن 4 بموجب المادةأُعلن بشكٍل طارئ ( 2020



عات والفعَّالیات الخاصة بخالف المادة ) 2( من  2والجملة  1من الجملة  1والرقم  9ال یُسَمح بالتجمُّ
 إال 10من المادة  3الفقرة 

 
 مع أقرباء من المسكن نفسھ أو. 1
 ،وشركائھم في الحیاة ،أزواجھم. مع أقرباء من المسكن نفسھ أو مسكن واحد آخر بما یشمل 2

 في غیر القائمة على الزواج، واألقرباء من الدرجة األولى، مع ما ال یزیدُ حیاة الزوجیة وشركاء ال
  أشخاص. 10المجمل عن 

 
عات، التي تفید في الحفاظ على سیر العمل أو الخدمات أو النشاط  1ال تنطبق الجملة  على التجمُّ

 ، أو األمن العام والنظام، أو الرعایة االجتماعیة.التجاريّ 
 
، التسلیة، والتي تخدم غرض 10من المادة  1من الجملة  2خرى وفق الرقم األالفعَّالیات ) 3(

الیات الرقص، بما یشمل عروض الرقص وكذلك االتجاه الثقافّي السائد وفعَّ وبخاصة فعَّالیات 
وال یُسمح بانعقاد داء، ممنوعةٌ بغض النظر عن عدد المشاركین. حصص تعلیم الرقص وتجارب األ

من المادة  4وتبقى الفقرة  الریاضیة في الدرجات المتقدمة والمحترفین إال دون متفرجین.الفعَّالیات 
 دون مساس. 10

 
وفعَّالیات الطوائف الدینیة  11الیات المندرجة تحت المادة على الفعَّ  3و 2) وال تنطبق الفقرتان 4(

 .12وكذلك الفعَّالیات في حاالت الوفاة حسب المادة  والعقائدیة
 
، بغض النظر عن نوع التشغیل، إال ألغراٍض عروض المبیت في مقابل ماديال یُسمح بتقدیم ) 5(

أو خدمیة أو في حاالت مشقة استثنائیة أو ألغراٍض خاصة. وال ینطبق المنع على عروض تجاریة 
. كما ویُمنَع تشغیل حافالت السفر 2020تشرین الثاني نوفمبر/ 2، التي حل موعدھا قبل المبیت

 السیاح. لنقل
 
 منَع تشغیل المنشآت التالیة أمام الجمھور) یُ 6(
 
 ،. النوادي والمالھي اللیلیة1
نشاط البغاء من منظور  آت وكذلك كل ممارسة. دور البغاء وبیوت الدعارة وما شابھھا من المنش2

 ،من قانون حمایة البغایا 2من المادة  3الفقرة 
 ،، ومراكز المراھناتوالكازینوھات، بما یشمل صاالت األلعاب، أماكن التسلیة. 3
السینمات ودور األوبرا وصاالت الحفالت والمتاحف ودور . المنشآت الفنیة والثقافیة، وبخاصة 4

، مع استثناء المدارس الموسیقیة والمدارس الفنیة والمدارس الفنیة للشباب ودور سینما السینما
 والمكتبات،رشیف السیارات ودور األ

 معارض ودور العرض،. ال5
خرى باإلضافة إلى المرافق الترفیھیة األ ،وحدائق الحیوان والنباتات ،المتنزھات الترفیھیة. 6

 ،األثریةحدید ال(أیًضا خارج الغرف المغلقة)، وسكك 
صاالت ، واللیاقة البدنیةصاالت ، بما في ذلك العامة والخاصة والمالعب المرافق الریاضیة. 7

، باستثناء استخدامھا باإلضافة إلى مالعب كرة القدمالمشابھة ، والمرافق الیوجا، ومدارس الرقص
، األسرة الخاصة في أزواج أو مع أفرادللشخص المفرد أو للترفیھ والریاضة الفردیة للھواة 



یات العلیا لمستوریاضة او، والدوام الدراسيّ ، لأللعاب الریاضیة المدرسیةو، لألغراض الرسمیةو
 ،المحترفینو
وغیرھا حمامات السباحة الترفیھیة الحراریة والعیون و المغطاةحمامات السباحة والحمامات . 8

، باستثناء االستخدام الدخول الخاضع للتحكم ذاتباإلضافة إلى بحیرات االستحمام  ،من الحمامات
 ،االحترافیةالعلیا وذات المستویات والریاضات الدوام الدراسّي للریاضات المدرسیة و

 صاالت الساونا،. 9
، بما في ذلك الشیشة وحانات التدخین ومرافق الضیافة، وال سیما الحانات والمطاعم . مجال10

، باستثناء مرافق وخدمات المطاعممن قانون  25المادة من  2الفقرة الضیافة بالمعنى المقصود في 
 ، والمبیعات السریعةالمطاعممن قانون  25المادة من  1الفقرة تقدیم الطعام بالمعنى المقصود في 

 إقاماتیًضا تقدیم الطعام فیما یتعلق بیُستثنى أ ؛التوصیلوالتحصیل خدمات و خارج المطاعم
 ،5الفقرة من  2و 1الجملتین المسموح بھا بالمعنى المقصود في  المبیت

 صرف ، باستثناءتلقانون األكادیمیاادیمیات وفقًا المقاصف والكافیتریات في الجامعات واألك. 11
 2الجملة ؛ تنطبق البیع خارج المطعمللوجبات السریعة و حصریًا المشروبات واألطعمة المخصصة

 ،بما یتوافق مع ذلك 16المادة من  2من الفقرة 
 ین، ومرافق العنایة التجمیلیة بالقدمالتجمیل، واألظافر، والتدلیك، والوشم، والثقب . صالونات12

، وال سیما العالج الطبیعي والعالج ااستثناء العالجات الضروریة طبیً ، بالمشابھةوالمرافق 
صالونات تصفیف ستثنى من ذلك تُ والعنایة بالقدم؛ كما  األرجل، وطب ، وعالج النطقالوظیفيّ 

الحرفیة لالئحة األعمال بتقدیم خدمات تصفیف الشعر وفقًا  اشعر وصالونات الحالقة المسموح لھال
ل وبالتالي   .ةالحرفیاألنشطة سجل ي فتسجَّ

 
 ال تنطبق. 13المادة 

 
البیع بالتجزئة واألسواق بالمعنى  محال تقصر، یجب أن 14 من المادة 8 للرقم ) استكماالً 7(

 في غرفٍ تمارس نشاطھا طالما كانت ، من اللوائح التجاریة 68إلى  66المواد من المقصود في 
 متر مربع من منطقة المبیعات 10واحد لكل على نفسھ ، عدد العمالء الموجودین في الوقت غلقةمُ 

عمیل تواجد ، یُسمح بأمتار مربعة 10ي تقل مساحتھا عن بالنسبة لمناطق المبیعات التو .بحد أقصى
 حد أقصى.بواحد 

 
؛ یُسمح بالصیغ األكادیمیاتدیمیات وفقًا لقانون في الجامعات واألكاالحضوریة الدراسة  تُعلَّق) 8(

، یمكن 1بصرف النظر عن الجملة وم عن بعد األخرى دون اإلخالل بذلك. الرقمیة وأشكال التعلُّ 
ضروریة للغایة طالما كانت  ،من قبل إدارة الجامعة وإدارة األكادیمیةبالفعَّالیات الحضوریة السماح 

إللكترونیة وتقنیات االتصال أو غیرھا من أشكال االتقنیات المعلوماتیة وال یمكن استبدالھا باستخدام 
 وفقًا لذلك. 16المادة  من 2من الفقرة  2الجملة  التعلم عن بعد. تنطبق

 
 73أ من المادة 1من الفقرة  24یرتكب مخالفةً نظامیة من منظور الرقم ، 19 استكماالً للمادة) 9(

د أو یتھاون  من قانون الوقایة من العدوى، من یتعمَّ
ع أو فعَّالیة بالمخالفة للفقرة . 1  ،2بالمشاركة في تجمُّ
 ،2. بتنظیم فعَّالیة بالمخالفة للفقرة 2
 ،3. بتنظیم فعَّالیة بالمخالفة للفقرة 3
 ،5. بتوفیر عرض خدمي بالمخالفة للفقرة 4
 .6. بإدارة منشأة بالمخالفة للفقرة 5



 
 : مطالب عامة2الفصل 

 2المادة 

 قواعد التباعد العامة

طالما لم تتوفَّر تجھیزات حمایة جسدیة مناسبة من العدوى، یُنصح بااللتزام بمسافة دُنیا فاصلة ) 1(
 متر. 1,5عن األشخاص اآلخرین قدرھا 

 
متر في المجال العام، طالما لم  1,5یجب االلتزام بمسافة تباعد عن األشخاص اآلخرین قدرھا ) 2(

وھي المسافة التي یُعد النزوُل ، معقوالً  االحالة الفردیة أمرً یكن االلتزام بمسافة التباعد الدنیا في 
عنھا ضروریًا ألسباٍب خاصة أو تتوفَّر فیھا حمایةٌ كافیةٌ من اإلصابة بالعدوى بفضل إجراءاٍت 

عات، التي یُسمح بھا حسب الفقرتین   .9من المادة  2أو  1وقائیة ُمعیّنة. وتُستثنى كذلك التجمُّ
 
قاعدة التباعد على المدارس ومنشآت ریاض األطفال والمنشآت األخرى المذكورة ال تنطبق ) 3(

 .16من المادة  1في الفقرة 
 

 3المادة 

 غطاء الفم واألنف

 ) یجب ارتداء قناع یومي غیر طبي أو غطاء مشابھ للفم واألنف1(
 

لترام، عند استخدام وسائل نقل األفراد العام والسیاحیة (قطارات السكك الحدیدیة، وا .1
القطارات ووالحافالت، والتاكسي، وطائرات الركاب، والقوارب، وسفن نقل الركاب، 

الُمعلَّقة)، وعلى أرصفة القطارات والحافالت، وفي منطقة انتظار مراسي سفن نقل الركاب، 
 وفي مباني محطات القطارات والطائرات،

والوشم وثقب الجسد وفي منشآت في صالونات الحالقة والتدلیك والتجمیل وتقلیم األظافر  .2
 العنایة باألقدام الطبیة منھا وغیر الطبیة،

في عیادات األطباء وعیادات طب األسنان وعیادات المھن العالجیة األخرى ذات الصلة  .3
 أخصائیي العالج الطبیعّي وكذلك في منشآت الخدمات الصحیة العامة،بالطب البشرّي و

ق والمحال التجار .4  68إلى  66وكذلك في األسواق من منظور المواد من  یةفي مراكز التسوُّ
 )، طالما كانت تنعقد في حجراٍت مغلقة،GewOمن الئحة األنشطة التجاریة (

 ،في حالة التعامل المباشر مع العمالء مرافق اإلیواءمن جانب الموظفین في  .5
المدرسة االبتدائیة، والمدارس المھنیة، وكذلك المراكز التعلیمیة المستندة إلى في المدارس  .6

التابعة واالستشاریة ذات الخدمات التربویة الخاصة بدًءا من المرحلة األساسیة، سواٌء 
لإلشراف الحكومّي العام أو الخاص، من جانب التالمیذ وأعضاء ھیئة التدریس وكافة 

متواجدین في مساحات االلتقاء، وبخاصة  األشخاص الحاضرین اآلخرین، طالما كانوا
 ،األروقة وبیوت الساللم والمراحیض وأفنیة المدرسة

من جانب الموظَّفین في قطاع صناعة المأكوالت عند التعامل المباشر مع العمالء وكذلك  .7
 من الزبائن، طالما لم یكونوا جالسین في أماكنھم،



أماكن التسلیة عن التعامل المباشر مع الرواد من جانب الموظَّفین في المتنزھات الترفیھیة و .8
 وكذلك من الرواد في األماكن المغلقة ومناطق االنتظار،

 ،القوارب والطائرات وفي االختبارات العملیةو قیادة السیاراتتعلیم العملیة لحصص الفي  .9
في دور البغاء وبیوت الدعارة وما شابھھا من المنشآت وكذلك في حالة كل ممارسة  .10

 ،من قانون حمایة البغایا 2من المادة  3لنشاط البغاء من منظور الفقرة أخرى 
من  3من المادة  2من الفقرة  4ج من الرقم داخل مناطق المشاة من منظور الحرف  .11

من الفقرة  1إذا تأكدت إمكانیة االلتزام بالمسافة الدُنیا الفاصلة وفق الجملة قانون الشوارع، 
 ،2من المادة  2

 المفتوحة لتوافد الجمھور من المنشآت الحكومیة. في النطاقات .12
 
 ) ال یسري واجُب ارتداء غطاء الفم واألنف2(
 

 على األطفال حتى ما قبل إتمام سنة الحیاة السادسة، .1
أو لیس ممكنًا ارتداء غطاء للفم واألنف  یستطیعون التأكید على أنعلى األشخاص، الذین  .2

حیُث یجري التأكید على وجود أسباب صحیة في العادة  قھریة،مقبوالً بالنسبة إلیھم ألسباٍب 
 ،من خالل شھادة طبیة

 للموظفین طالما ال یمكث عمالء أو زوار في محل عملھم، .3
، طالما تطلبت المعالجة أو الخدمة 1من الفقرة  3و 2في العیادات والمنشآت وفق الرقمین  .4

 أو العالج ذلك،
 وعند تناول مواد غذائیة، ،عند الحصول على خدمات ضیافة .5
 ،اآلخرین لألشخاص األقل على ومكافئة مغایرة حمایة توفُّر عند .6
 وفي المحاضرات قاعات داخل 1 الفقرة من 6 الرقم تحت المذكورة من مؤسساتٍ  في .7

 ،األغذیة تناول عند وكذلك بھا الملحقة الریاضیة المنشآتو المالعب
شابھھا من المنشآت وكذلك في حالة كل ممارسة أخرى في دور البغاء وبیوت الدعارة وما  .8

 ،، طالما استلزمت الخدمةُ ذلك1من الفقرة  10لنشاط البغاء وفق الرقم 
 لدى مزاولة النشاط الریاضّي، 1من الفقرة  11في المناطق من منظور الرقم  .9

من  4لدى الفعَّالیات من منظور الفقرة  1من الفقرة  12في المنشآت من منظور الرقم  .10
 .10المادة 

 
 

 : مطالب خاصة3الفصل 

 4المادة 

 مطالب النظافة الشخصیة
 

طالما كانت ھناك مطالب للنظافة الشخصیة یجُب االلتزاُم بھا بسبب األحكام الواردة في ھذه ) 1(
، یلزم على المسؤولین 3و 2الالئحة أو استنادًا إلیھا وتتجاوز الواجبات العامة المنبثقة عن المادتین 

 الوفاء بالواجبات التالیة على أقل تقدیر:
 



تقلیص عدد األفراد على أساس السعة المكانیة وتنظیم تدفقات األشخاص وطوابیر االنتظار،  .1
 ،2بحیُث یتسنى تطبیق قاعدة التباعد وفق المادة 

التھویة المنتظمة والكافیة للغرف الداخلیة، التي تخدم إقامة األفراد، وكذلك الصیانة  .2
 المنتظمة لُمكیّفات الھواء،

ض للمس المتواتر من األفراد، .3  التنظیف المنتظم لألسطح واألغراض، التي تتعرَّ
، التي تُوضع في الفم وفق االستعمال المطابق للتعلیمات، بعد تنظیف أو تعقیم األغراض .4

 استخدامھا من أحد األفراد،
 حیة،المرافق الصالتنظیف المنتظم لمناطق األقدام العاریة و .5
توفیر مواد غسل الیدین بكمیٍة كافیة وكذلك المناشف الیدویة ذات االستعمال الواحد، أو مواد  .6

 تعقیم الیدین بدالً من ذلك، أو غیر ذلك من تجھیزات تجفیف الیدین الصحیة المكافئة،
 استبدال المنسوجات المصروفة بعد استخدامھا من أحد األشخاص، .7
وواجب ارتداء ومفھومة حول محاذیر الدخول والمشاركة، تقدیم معلومات دقیقة التوقیت  .8

وقواعد التباعد وأحكام النظافة الشخصیة، وإمكانیة تنظیف الیدین، غطاء الفم واألنف، 
وتوفیر إمكانیة قائمة للدفع غیر النقدّي، وكذلك اإلشارة إلى التنظیف الدقیق للیدین في 

 المرافق الصحیة.
 
عندما وطالما لم یكن االلتزام بمطالب النظافة الشخصیة  1الفقرة  یسقط اإللزام الوارد في) 2(

ضروریًا أو معقوالً وفقًا للظروف الفعلیة للحالة الفردیة، وبخاصة الظروف المكانیة أو نوع 
 العرض الخدمّي.

 
 5المادة 

رات  الشخصیة النظافة تصوُّ
 

ر للنظافة الشخصیة بفعل 1( ر تحریر تصوُّ األحكام الواردة في ھذه الالئحة أو استنادًا ) طالما تقرَّ
إلیھا، یتعیَّن على المسؤولین أثناء ذلك وحسب األوضاع الفعلیة للحالة الفردیة مراعاة مطالب 
ر النظافة الشخصیة بشكٍل خاص كیفیة تطبیق أحكام النظافة  الحمایة من العدوى. وتُمثَّل في تصوُّ

 .4الشخصیة وفق المادة 
ر النظافة الشخصیة وتقدیم معلومات حول التطبیق 2( طلب  عند) یلزم على المسؤولین تقدیم تصوُّ

انون وتبقى الواجبات المتجاوزة لذلك بتعلیق مخططات النظافة الشخصیة وفق قالجھة المختصة. 
 .الحمایة من العدوى دون مساس

 
 

 6 المادة

 البیانات معالجة
 

بیانات بفعل األحكام الواردة في ھذه الالئحة أو استنادًا إلیھا، یُسمح بجمع معالجة طالما تقرر ) 1(
لزوار أو المستخدمین أو المشاركین واللقب والعنوان وتاریخ للحضور، وبخاصة ااالسم األول 

، حصریًا لغرض تقدیم المعلومات الحضور واإلطار الزمنّي للزیارة، وإن توفَّر كذلك رقم الھاتف
من قانون مكافحة العدوى  25إلى  16السلطة الشرطیة المحلیة وفق المواد أو  لصحة،حیال مكتب ا



طالما كانت وال یتطلب األمُر جمعًا جدیدًا للبیانات،  البیانات.بمعالجة من جانب المعنیین وتخزینھا 
 .بالفعل البیاناُت متوفرةً 

 
ن ) 2( بد من ضمان عدم اطالع  وتُحذف بعد ذلك. والالبیانات لفترةٍ زمنیة مدتھا أربعة أسابیع تُخزَّ

ل لھم بذلك.  أحٍد على البیانات من غیر الُمخوَّ
 
، طالما كان ذلك 1من الفقرة  1وفق الجملة  ) تُسلَّم البیانات بناًء على طلب السلطة المختصة3(

 ضروریًا لتعقُّب مسارات محتملة لإلصابة بالعدوى. وال یُسمح بأّي استخداٍم مغایر.
 
البیانات استبعاد أولئك األشخاص، الذین یرفضون جمع بیانات بمعالجة ) یلزم على المعنیین 4(

، من زیارة المنشأة أو استخدامھا 1من الفقرة  1كلیًا أو جزئیًا حسب الجملة  االتصال الخاصة بھم
 أو المشاركة في الفعَّالیة.

 
للمعنیین بمعالجة البیانات،  1من الفقرة  1طالما منح الموجودون بیانات االتصال وفق الجملة ) 5(

 وجب علیھم تقدیم بیانات صادقة.
 

 7 المادة

 والمشاركة الدخول حظر
 

) طالما ینطبق بفعل األحكام الواردة في ھذه الالئحة أو استنادًا إلیھا حظُر دخول إلى أماكن 1(
 األشخاص،ُمحدَّدة أو حظُر مشاركة في أنشطة ُمعیَّنة، ینسحب ذلك على 

 
الذین على تواصٍل مع شخٍص ُمصاٍب بعدوى فیروس كورونا أو كانوا على تواصٍل معھ،  .1

 حیُث لم تمض أربعة عشر یوًما على التواصل األخیر،
 الذین تظھر علیھم األعراُض النمطیة لإلصابة بعدوى فیروس كورونا، الحمى أو السعال .2

 اضطرابات حاستّي التذوق والشم،أو  الجاف
 .3من المادة  1ال یرتدون غطاء الفم واألنف بالمخالفة للفقرة  الذین .3

 
، طالما كان االلتزاُم بھ في الحالة الفردیة غیر معقول أو كان 1) ال ینطبق الحظر وفق الفقرة 2(

ألسباٍب خاصة أو كان ممكنًا تقلیُص خطر إصابة الغیر بالعدوى الدخول أو المشاركة ضروریین 
 اإلجراءات الوقائیة. إلى أدنى مستوى بفضل

 
 

 8 المادة

 العمل الوقایة من حوادث
 

االلتزام بمطالب حمایة  ) طالما كان واجبًا بفعل األحكام الواردة في ھذه الالئحة أو استنادًا إلیھا1(
یتعیَّن على رب العمل الوفاء ، 3و 2للعمل متجاوزة للواجبات العامة المنبثقة من المادتین 

 على األقل:بالواجبات التالیة 



 
 تقلیص خطر إصابة الموظَّفین بالعدوى مع مراعاة الظروف السائدة في المحل العمل، .1
ھون بصورةٍ شاملة، مع اإلشارة بشكٍل خاص إلى التغیُّرات الطارئة  .2 یُعلَّم الموّظفون ویوجَّ

 على مسارات العمل والمتطلبات بسبب جائحة كورونا،
ن النظافة الشخصیة للموظَّفین  .3 من خالل إمكانیة تعقیم الیدین أو غسلھما في محل العمل؛ تؤمَّ

 وتُعقَّم األدوات المستخدمة بانتظام،
 یجب أن تتوفَّر للموّظفین أعدادٌ كافیةٌ من أغطیة الفم واألنف، .4
استنادًا إلى  19-للموظَّفین، الذین ال یكوُن عالُج اإلصابة بعدوى فیروس كوفیدال یُسمح  .5

ال یكوُن ذلك إال بصورةٍ ُمقیَّدة بسبب ظروٍف شخصیة أو یمثُل لدیھم شھادةٍ طبیة ممكنًا أو 
، باالنخراط في أنشطة ذات 19-خطٌر مرتفع في تدھور اإلصابة بعدوى فیروس كوفید

تواصل متزاید مع األشخاص وال تتُم االستعانةُ بھم في األنشطة التي ال یمكُن فیھا االلتزام 
 متر. 1,5 البالغة بقاعدة المسافة الفاصلة

 
وتخزینھا واستخدامھا إال  1من الفقرة  5ال یُسمح لرب العمل بجمع المعلومات وفق الرقم ) 2(

لغرض التقریر بشأن التعیین العملّي للموّظفین، إذا أبلغھ ھؤالء الموظفین بأنھم ینتمون إلى 
ب العمل حذف المجموعة المذكورة أعاله؛ والموظفون لیسوا ملزمین بھذا اإلبالغ. ویلزم على ر

ھذه المعلومة، ما إن تنعدُم أھمیتُھا لھذا الغرض، ولكن بحٍد أقصى بعد أسبوعٍ من بطالن العمل 
 بھذه الالئحة.

 
عات والفعَّالیات االجتماعات: 4 الفصل  والتجمُّ

 9 المادة

 االجتماعات
 

 .أشخاص 10) تُمنع االجتماعات التي یزیدُ المشتركون فیھا عن 1(
 
 فیھا علىالمشاركون  التي یقتصرُ تلك االجتماعات،  1) تُستثنى من المنع وفقًا للفقرة 2(
 

 األقارب من الدرجة األولى .1
 من اإلخوة ونسلھم .2
 مسكنین بحٍد أقصىینتمون إلى من  .3

 .األزواج وشركاء الحیاة بما یشمل

 

تخدم تشغیل األعمال أو  التيفضالً عن ذلك على االجتماعات،  1) ال ینطبق الحظُر وفق الفقرة 3(
 الخدمات أو األنشطة التجاریة أو الرعایة االجتماعیة.

 

 



 10 المادة

 الفعَّالیات

 

م فعَّالیة، فعلیھ االلتزام بمطالب النظافة الشخصیة وفقًا للمادة 1( ر 4) من ینّظِ ، وتحریر تصوُّ
. وینطبق 6لبیانات حسب المادة معالجة ا، وتنفیذ 5للنظافة الشخصیة مسبقًا وفق ما تملیھ المادة 

عند  8. ویلزم الوفاء بمطالب الوقایة من حوادث العمل حسب المادة 7حظُر دخول وفق المادة 
 انعقاد الفعَّالیة.

 
 .9من المادة  2أو  1على الفعَّالیات المسموح بتنفیذھا حسب الفقرتین  1) ال تنطبق الفقرة 2(
 
 ) تُحظر3(

  ین،مشترك 10تجمع أكثر  التيالخاصة  الفعَّالیات .1
 مشترك. 100األخرى التي تجمع أكثر من  الفعَّالیات .2

من  2، طالما لم یصدر استثناٌء من منظور الفقرة 1من الجملة  1وال یُسمح بتجاوز العدد وفق الرقم 
 .المشاركین أعداد حساب عند الفعَّالیة في العاملین من وغیرھم الموّظفون یُستثنىو. 9المادة 

، األمن العام والنظامتحافظ على الفعَّالیات، التي من المفترض أن  3إلى  1) ال تنطبق الفقرات 4(
أو تخدم القضاء أو تھدف إلى رعایة كینونة األفراد أو تزویدھم بالمستلزمات، وبخاصة الفعَّالیات 

القضائي، وكذلك والجلسات للكیانات أجزاءھا، غیرھا من لجان النظام التشریعّي أو التنفیذي أو 
المنشآت ذات اإلدارة الذاتیة بما فیھا مواعید المباحثات والمداوالت الشفھیة في خضم إجراءات 

 تحدید الخطط اإلطاریة.
 
 دروُس الرقص وتجارب األداء.باستثناء العروض الراقصة وكذلك  تُمنع فعَّالیات الرقص) 5(
 
ف أو ) الفعَّالیة من منظور ھذه الالئحة ھي حدٌث 6( منظَّم ومحدودٌ زمانیًا ومكانیًا ذو ھدٍف ُمعرَّ

م، سواٌء كان شخًصا أو مؤسسة أو معھد، وتشارك فیھ  غرض ویقع تنظیمھا على مسؤولیة ُمنّظِ
 مجموعةٌ من األشخاص بشكٍل مقصود.

 
 

 11 المادة

عات  األساسيّ  الدستور من 8 المادة وفق التجمُّ
 

عات، التي تخدم ) 1( ع وفقًا للمادة یُسمح للتجمَّ من القانون  8التمتُّع بالحق األساسّي في حریة التجمُّ
 .10و 9األساسّي، خالفًا للمادتین 

 
ع على االلتزام بقاعدة التباعد وفقًا للمادة 2( . ویمكن للسلطات 2) یجب أن تحث إدارةُ التجمُّ

 .4لشخصیة وفق المادة المختصة أن تصدر أوامر أخرى، مثالً من اجل االلتزام بمطالب النظافة ا



 
عات طالما لم یمكن بلوغ الحمایة من اإلصابة بالعدوى بصورةٍ مغایرة، 3( ) یمكن أن تُحظر التجمُّ

 وبخاصة من خالل األوامر.
 
 

 12 المادة

عات عات وكذلك والعقائدیة الدینیة الطوائف تجمُّ  الوفیات حاالت في التجمُّ
 

عات الكنائس وكذلك الطو1(  9ائف الدینیة والعقائدیة على خالف ما یرد في المادتین ) یُسمح بتجمُّ
عًا10و ، وعلیھ 4دینیًا، یتعیَّن علیھ االلتزام بمطالب النظافة الشخصیة حسب المادة  . من یعقد تجمُّ

ًرا للنظافة الشخصیة حسب المادة  . وینطبق حظُر دخول ومشاركة 5كذلك أن یضع مسبقًا تصوُّ
 فعَّالیات الطوائف العقائدیة بما یناسب. 3إلى  1ل . وتنطبق الجم7حسب المادة 

 
. من یُقیم 10و 9لوات الجنازة بخالف المادتین ) یُسمح بفعَّالیات الجنازات ودفن الرفات وص2(

. وینطبق حظُر دخول 4مثل ھذه الفعَّالیات فعلیھ أن یلتزم بمطالب النظافة الشخصیة حسب المادة 
 .7ومشاركة وفق المادة 

 
ل وزارة الثقافة وفقًا للجملة 3( العدوى باستصدار أحكام مكافحة من قانون  32من المادة  2) تخوَّ

 1أخرى بموجب أمر قانوني للوقایة من العدوى، وأحكام تفصیلیة أخرى للفعَّالیات وفق الفقرتین 
 .2و
 

 حدَّدةمُ  ومؤسسات: محاذیر التشغیل وأحكام الوقایة من العدوى لمنشآت 5 الفصل

 13 المادة

 التشغیل محاذیر
 

 ر تشغیلظَ یُح
 

 النوادي وصاالت الدیسكو .1
 من البغاء لنشاط مزاولة كل وكذلك المنشآت من شابھھا وما الدعارة وبیوت البغاء دور .2

، طالما كان المكان، الذي تُقدَّم فیھ البغایا حمایة قانون من 2 المادة نم 3 الفقرة منظور
 مادي، یُستَخدم من أكثر من شخصین في الوقت نفسھ.الخدمةُ الجنسیة بمقابل 

 
 
 
 
 
 
 
 



 14 المادة

 ُمحدَّدة ومؤسسات لمنشآت العدوى من العامة الوقایة أحكام سریان
 

من یدیُر المنشآت أو العروض الخدمیة أو األنشطة المذكورة فیما یلي، فعلیھ االلتزام بمطالب 
ر للنظافة الشخصیة مسبقًا وفق ما تملیھ المادة 4النظافة الشخصیة وفق المادة  ، 5، وإعداد تصوُّ

 :6لبیانات حسب المادة معالجة اوإجراء 
 

شؤون ت والمكتبات الوطنیة ومباني األرشیف والكلیات واألكادیمیات وفق قانون األكادیمیا .1
 الطالب،

 المنشآت الفنیة والثقافیة وكذلك دور السینما، .2
 مدراُس الموسیقى والمدارس الفنیة ومدراس الفن الشبابیة، .3
مدارس الرعایة، ومدارس المھن الصحیة التخصصیة، والمدارس المتخصصة لعلم  .4

اإلسعاف، ومؤسسات التدریب المستمر والتعلیم االجتماع، ومدارس األنشطة العملیة في 
المتواصل لوظائف الرعایة والمھن الصحیة التخصصیة في نطاق اختصاص وزارة 

 الشؤون االجتماعیة،
بما یشمل اجتیاز االختبارات النظریة قیادة السیارات والقوارب الطائرات مدارس تعلیم  .5

 والعملیة،
نواعھا بما یشمل إجراء االختبارات، طالما لم أیة منشآت وعروض تعلیمیة أخرى بمختلف أ .6

 ،16من المادة  1ترد في الفقرة 
المالعب والمنشآت الریاضیة العامة والخاصة بما فیھا صاالت اللیاقة البدنیة وصاالت  .7

 الیوجا وكذلك مدارس الرقص وما شابھھا من المنشآت،
من الئحة المنشآت  68ى إل 66واألسواق من منظور المواد من  محال التجارة بالتجزئة، .8

 ،6ما استثناء المطالب الواردة في المادة  التجاریة،
صالونات الحالقة والتدلیك والتجمیل والتشمُّس وتقلیم األظافر والوشم وثقب الجسم، وكذلك  .9

 منشآت العنایة بالقدمین الطبیة منھا وغیر الطبیة،
من  25ن منظور المادة مجال صناعة الضیافة بما یشمل منشآت الضیافة والخدمات م .10

؛ في حالة منشآت المطاعم والضیافة وخدماتھا من منظور )GastG( قانون منشآت الضیافة
من قانون منشآت الضیافة یجب أال تُجرى معالجةُ  25من المادة  1من الفقرة  1الجملة 

 إال مع الضیوف الخارجیین، 6البیانات وفق المادة 
 المراھنات،قمار والكازینو وأماكن التسلیة بما فیھا صاالت ال .11
 مرافق اإلیواء، .12
 ،والمؤتمرات المعارض .13
، بما یشمل تلك التي تُدار تحت مظلة قطاع السفر من منظور الفقرة المتنزھات الترفیھیة .14

 ،من الئحة المنشآت التجاریة 55من المادة  1
لنشاط دور البغاء وبیوت الدعارة وما شابھھا من المنشآت وكذلك كل ممارسة أخرى  .15

من قانون حمایة البغایا، وطالما لم یكن تشغیل أو ممارسة  2من المادة  3البغاء وفق الفقرة 
 .13من المادة  2نشاط البغاء ممنوًعا وفق الرقم 

 
عند تشغیل ھذه المنشآت أو تقدیم ھذه العروض  7ینطبق حظر دخول ومشاركة وفق المادة 

؛ 8بمطالب الوقایة من حوادث العمل حسب المادة  واألنشطة. كما یجب فضالً عن ذلك االلتزام



عندما تُنفَّذ كذلك  3إلى  1. وتنطبق الجمل 1من الجملة  6و 3وھذا ال ینطبق في حالة الرقمین 
وینطبق حظر  في إطار المنشأة أو العرض الخدمّي أو النشاط. 10فعَّالیةٌ مسموٌح بھا وفق المادة 
ك على وسائل المواصالت والنطاقات والمنشآت المذكورة في كذل 7الدخول والمشاركة وفق المادة 

 .3من المادة  1من الفقرة  4و 1الرقمین 
 
 

 أحكاٌم خاصة – 2الجزء 

 15المادة 

 المبدأ
 

بأھمیةً  12من المادة  3والفقرة  17و 16تحظى اللوائح القانونیة الصادرة استنادًا على المادتین 
وھذا ال ینطبق، طالما  ، طالما لم تُتخذ ھناك أحكاٌم مخالفة.1الجزء أكبر من كافة األحكام الواردة 

 أ.1خالفت ھذه التشریعات المادة 
 

 16 المادة

 األوامربإصدار  التكلیفات
 
ل وزارة الثقافة وفق الجملة 1( العدوى وبموجب أمٍر  مكافحةمن قانون  32من المادة  2) تُخوَّ

قانونّي بتحدید شروط ومطالب وبشكٍل خاص أحكام للنظافة الشخصیة من أجل الحمایة من اإلصابة 
بعدوى فیروس كورونا من أجل تشغیل المدارس في نطاق اختصاصھا المكانّي، وتقدیم عروض 

ظھیرة، ومركز رعایة الرعایة للمدرسة االبتدائیة الموثوق بھا، والرعایة المرنة لفترة ما بعد ال
األطفال المستقل وكذلك الموجود في المدرسة، ومنشآت الرعایة النھاریة لألطفال، وفصول التقویة 

 ة، وریاض األطفال المدرسیة، ومؤسسات الرعایة النھاریة لألطفال.في المدارس االبتدائی
 
ل وزارة العلوم وفق الجملة 2( وبالتفاھم مع وزارة العدوى  من قانون مكافحة 32من المادة  2) تُخوَّ

 وبموجب أمٍر قانونّي من أجل تشغیلالشؤون االجتماعیة 
 

 الكلیات واألكادیمیات وفق قانون األكادیمیات والمكتبات الوطنیة ومباني األرشیف، .1
 ھیئات شؤون الطالب، .2
 ، وكذلك دور السینما5المنشآت الفنیة والثقافیة، طالما ذُكرت في الفقرة  .3

 
الوقایة من اإلصابة بعدوى فیروس كورونا، بتحدید شروط ومطالب، وباألخص أحكام وبغیة 

بما  على كلیة الشرطة في بادن فورتمبیرغ 1من الجملة  1للنظافة الشخصیة. وال ینطبق الرقم 
یشمل مكتب إدارة التعلیم في كلیة الشرطة في بادن فورتمبیرغ وكذلك كلیة القضاء في شفیتسنجن. 

سمح وزارة الداخلیة بالنسبة لكلیة الشرطة في بادن فورتمبیرغ بما یشمل مكتب إدارة ویمكن أن ت
التعلیم في كلیة الشرطة في بادن فورتمبیرغ، ووزارة العدل بالنسبة لكلیة القضاء في شفیتسنجن 
باالستثناءات الضروریة من القیود المفروضة في ھذه الالئحة من أجل تشغیل عملیات التأھیل 

  والدراسة والتدریب المستمر وإعداد االختبارات وتنفیذھا وكذلك إلجراءات التوظیف.المھنيّ 
 



ل وزارة الشؤون االجتماعیة وفق الجملة ) 3( من قانون مكافحة العدوى  32من المادة  2تُخوَّ
 وبموجب أمٍر قانونّي من أجل تشغیل

 
 والعیادات النھاریة،المستشفیات ومنشآت الرعایة والتأھیل ومنشآت غسیل الكلى  .1
 المنشآت لألشخاص ذوي الحاجة للرعایة والدعم أو ذوي اإلعاقات، .2
دین، .3  منشآت مساعدة المشرَّ
دین وكذلك المجتمعات السكنیة  .4 المشروعات السكنیة ذات الرعایة المتنقلة لمساعدة المشرَّ

 ركة والرعایة،ذات الرعایة المتنقلة الواقعة تحت مسؤولیة جھة ما وفق قانون السكن والمشا
 العروض الخدمیة للرعایة والدعم في نطاق العنایة باآلخرین، .5
 العروض الخدمیة للعمل المعنّي باألطفال والشباب وكذلك العمل االجتماعّي للشباب، .6
مدارس الرعایة، وكذلك مدارس المھن الصحیة المتخصصة، والمدارس المتخصصة في  .7

 عمل االجتماع في نطاقھا االختصاصّي،
 آت التأھیل المھنّي والتدریب المستمر في المھن الصحیة التخصصیة ووظائف الرعایة،منش .8
 مدارس األنشطة في مجال اإلسعاف .9

 
وبغیة الوقایة من اإلصابة بعدوى فیروس كورونا، بتحدید شروط ومطالب، وباألخص أحكام 

 للنظافة الشخصیة.
 
ل وزارة الداخلیة وفق الجملة 4( من قانون مكافحة العدوى وبموجب أمٍر  32من المادة  2) تُخوَّ

 قانونّي وبغیة الوقایة من اإلصابة بعدوى فیروس كورونا
 

 بتحدید شروط ومطالب، وباألخص أحكام للنظافة الشخصیة من أجل تشغیل منشآت .1
 ،للوالیة ةالتابع االستقبال األوليّ 

 االستقبال األوليّ  أةبعزل األشخاص الُمستقَبلین حدیثًا أو بعد فترة غیاب طویلة في منش .2
 .للوالیة ةالتابع

 
ل وزارة الثقافة ووزارة الشؤون االجتماعیة وفق الجملة 5( من قانون  32من المادة  2) تُخوَّ

 مكافحة العدوى وبموجب أمٍر قانونّي مشترك من أجل تشغیل
 

والیوغا، المالعب والمنشآت الریاضیة العامة والخاصة بما فیھا صاالت اللیاقة البدنیة  .1
 وتنظیم المنافسات الریاضیة وكذلك مدارس الرقص وما شابھھا من منشآت،

 حمامات السباحة بما یشمل الساونا وبرك االستحمام ذات الدخول المحكوم، .2
 ذات الخدمیة للعروض وكذلك الشبابیة الفن ومدارس الفنیة والمدارس الموسیقى مدارس .3

 الثقافة وزارة اختصاص نطاق في 14 المادة من 1 الجملة من 6 الرقم وفق الصلة
 

 للنظافة أحكام وباألخص ومطالب، شروط بتحدید كورونا، فیروس بعدوى اإلصابة من للوقایة
 .الشخصیة

 
ل وزارة النقل ووزارة الشؤون االجتماعیة وفق الجملة 6( من قانون مكافحة  32من المادة  2) تُخوَّ

 من أجل العدوى وبموجب أمٍر قانونّي مشترك
 



من المادة  1من الفقرة  1نقل األشخاص في المواصالت العامة والسیاحیة من منظور الرقم  .1
من قانون  25من المادة  1من الفقرة  2بما یشمل خدمات الضیافة من منظور الجملة  3

 الضیافة،
أھیل وكذلك محتویات التوالقوارب والطائرات لقیادة السیارات  ةالعملی اتالتأھیل واالختبار .2

 العملیة في التدریب التأھیلّي والمستمر للخبراء والممتحنین في مجال تعلیم قیادة السیارات
 ،والقوارب والطائرات

 
وبغیة الوقایة من اإلصابة بعدوى فیروس كورونا، بتحدید شروط ومطالب، وباألخص أحكام 

 للنظافة الشخصیة.
 
ل وزارة االقتصاد ووزارة الشؤون 7( من قانون  32من المادة  2االجتماعیة وفق الجملة ) تُخوَّ

 مكافحة العدوى وبموجب أمٍر قانونّي مشترك من أجل
 

 تجارة التجزئة، .1
 مرافق اإلیواء، .2
من  2والفقرة  1من الفقرة  1قطاع الضیافة بما یشمل خدمات الضیافة من منظور الجملة  .3

 من قانون الضیافة، 25المادة 
 ،المؤتمراتالمعارض و .4
 الیدویة، الحرف .5
صالونات الحالقة والتدلیك والتجمیل والتشمُّس وتقلیم األظافر والوشم وثقب الجسم، وكذلك  .6

 منشآت العنایة بالقدمین الطبیة منھا وغیر الطبیة،
 أماكن التسلیة، .7
 1بما یشمل تلك التي تُدار تحت مظلة قطاع السفر من منظور الفقرة ، المتنزھات الترفیھیة .8

 الئحة المنشآت التجاریة،من  55من المادة 
 من الئحة المنشآت التجاریة 68إلى  66األسواق من منظور المواد من  .9

 
وبغیة الوقایة من اإلصابة بعدوى فیروس كورونا، بتحدید شروط ومطالب، وباألخص أحكام 

 للنظافة الشخصیة.
 
ل وزارة الشؤون االجتماعیة وفق الجملة 8( مكافحة العدوى من قانون  32من المادة  2) تُخوَّ

وبالتوافق مع الوزارة المختصة في ھذا الصدد وبموجب أمٍر قانونّي بتحدید شروط ومطالب، 
وباألخص أحكام للنظافة الشخصیة بغیة الوقایة من اإلصابة بعدوى فیروس كورونا لغیر ذلك من 

 12ال في المادة المنشآت والھیئات والعروض الخدمیة واألنشطة، التي لم تُنظَّم في ھذه الالئحة و
 على نحٍو منفصل.

 
 
 
 
 
 
 



 17 المادة

 والعائدون الوافدون
 

ل وزارة الشؤون االجتماعیة وفق الجملة  من قانون مكافحة العدوى وبموجب  32من المادة  2تُخوَّ
أمٍر قانونّي باستصدار تشریعات للوافدین والعائدین من أجل مكافحة عدوى فیروس كورونا، 

 وبشكٍل خاص
 

عزل األشخاص، الذین وفدوا من دولٍة خارج جمھوریة ألمانیا االتحادیة، بطریقٍة مناسبة ب .1
 العدوى، مكافحةمن قانون  30من المادة  1من الفقرة  2وفق الجملة 

من قانون  28من المادة  1من الفقرة  1ووفقًا للجملة  1إلزام األشخاص حسب الرقم ب .2
لمختصة بھم واإلشارة إلى توفُّر االشتراطات العدوى بالتسجیل لدى السلطات ا مكافحة

 الالزمة للعزل،
 العدوى مكافحةمن قانون  29وفق المادة  1المندرجین تحت الرقم مراقبة األشخاص  .3
من قانون  31وفق المادة  1حظر مزاولة األنشطة المھنیة لألشخاص المندرجین تحت الرقم  .4

ھة حیال أشخاٍص یعیشون خارج بادن  مكافحة العدوى بما یشمل تلك األنشطة الموجَّ
 فورتمبیرغ،

من المادة  1وتُملي كذلك استثناءاٍت لذلك ومراسیم شاملة أوامر أخرى في ھذا الصدد وفق الفقرة 
 .من قانون مكافحة العدوى 28

 
 معالجة البیانات والمخالفات اإلداریة – 3 الجزء

 18 المادة

 الشخصیة البیانات معالجة
 

ل وزارة الشؤون االجتماعیة ووزارة الداخلیة من قانون مكافحة  32من المادة  2وفق الجملة  تُخوَّ
األكثر دقة فیما یتعلَّق بمعالجة البیانات ذات بتنظیم التفاصیل مشترك بموجب أمٍر قانونّي  العدوى

المحلیة وسلطات تنفیذ األحكام الصلة باألشخاص بین السلطات الصحیة وسلطات الشرطة 
 الشرطیة، طالما كان ذلك ضروریًا ألسباب الوقایة من العدوى

 
لحمایة أفراد سلطات تنفیذ األحكام الشرطیة وكذلك موظفي سلطات الشرطة المحلیة من  .1

 العدوى أثناء الحمالت،
 العدوى وتسییرھا ومتابعتھا وإنفاذھا، مكافحةلفرض إجراءات وفق قانون  .2
العدوى واألوامر القانونیة مكافحة وفق قانون اإلداریة لمالحقة الجرائم والمخالفات  .3

 الصادرة استنادًا إلیھ،



لمراجعة القدرة على الَسجن أو االحتجاز وكذلك ضرورة االحتجاز المعزول في منشآت  .4
 المؤسسات العقابیة.االحتجاز و

 
 19المادة 

 المخالفات اإلداریة
 

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

 
 2متر مع أشخاٍص آخرین بالمخالفة للفقرة  1,5بعدم االلتزام بمسافة التباعد الدنیا البالغة  .1

 ،2من المادة 
 ،3من المادة  1لفقرة لبعدم ارتداء غطاء للفم واألنف بالمخالفة  .2
تقدیم بیانات غیر صحیحة حول االسم األول أو اللقب أو العنوان أو تاریخ الحضور أو رقم أ. 2

 ،6من المادة  5الھاتف بصفتھ من بین الحاضرین بالمخالفة للفقرة 
ع  .3 من  1للفقرة بالمخالفة  لمسموح بھعدد األشخاص ایزید عن یضم ما بالمشاركة في تجمُّ

 ،9المادة 
من  1من الفقرة  2، أو الجملة 10من المادة  1من الفقرة  1بتنظیم فعَّالیة بالمخالفة للجملة  .4

 ،12من المادة  2من الفقرة  2، أو الجملة 12المادة 
 3، أو الجملة 10من المادة  1من الفقرة  2لدخول أو المشاركة وفق الجملة ابمخالفة حظر  .5

من  5أو  2، أو الجملة 12من المادة  2من الفقرة  3، أو الجملة 12من المادة  1من الفقرة 
 ،14المادة 

من المادة  1من الفقرة  3بعدم االلتزام بمطالب الوقایة من حوادث العمل بالمخالفة للجملة  .6
 ،14من المادة  3لجملة أو ا 10

 ،10من المادة  5أو الفقرة  3من الفقرة  1بتنظیم فعَّالیة بالمخالفة للجملة  .7
من  2من الفقرة  1بالمخالفة للجملة  2بعد الحث على االلتزام بمسافة التباعد حسب المادة  .8

 ،11المادة 
، أو دار بغاء أو دعارة أو منشأة مشابھة 13من المادة  1بإدارة ناٍد أو دیسكو بالمخالفة للرقم  .9

 ،13من المادة  2أو بمزاولة نشاط البغاء بالمخالفة للرقم 
 .14من المادة  1بإدارة منشآت أو تقدیم عروض خدمیة أو أنشطة بالمخالفة للجملة  .10

 
 
 
 
 



 أحكاٌم ختامیة – 4 الجزء

 20 المادة

 تبایناتالو الحقةال جراءاتاإل
 
قائًما  عدوىال) یبقى حُق السلطات المختصة في استصدار إجراءات الحقة للوقایة من اإلصابة ب1(

 ال یُمس من ھذه الالئحة.
 
تستطیع السلطات المختصة إصدار إجراءات مغایرة عن األحكام الموضوعة من خالل ھذه ) 2(

 .ضروریة في الحاالت الفردیةالالئحة أو استنادًا إلیھا لسبٍب 
 

 21 المادة

 وانتھاء الصالحیة دخول حیز التنفیذ
 
نتھي في الوقت نفسھ العمل بالئحة ی. و2020یولیو/تموز  1تدخل ھذه الالئحة حیز التنفیذ یوم ) 1(

والتي تغیَّرت )، الجریدة الرسمیةمن  266الصفحة ( 2020مایو/أیار  9كورونا الصادرة بتاریخ 
أُعلنت في حالٍة ( 2020یونیو/حزیران  16من الالئحة الصادرة بتاریخ  1بموجب الفقرة مؤخًرا 

من قانون اإلعالن ویمكن االطالع علیھا عبر الرابط اإللكترونّي  4طارئة وفق المادة 
verordnung-wuerttemberg.de/corona-http://www.baden(. 

 
في الیوم التالي على اإلعالن بالمخالفة  12من المادة  3وكذلك الفقرة  18إلى  16یُعمل بالمواد  )2(

 .1للفقرة 
 
نوفمبر/تشرین الثاني  30مع انقضاء یوم  15من المادة  2أ والجملة 1العمل بالمادة ) ینتھي 3(

  .2021كانون الثاني /ینایر 31بانقضاء یوم العمل بھذه الالئحة تجدر اإلشارة إلى انتھاء . و2020
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