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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 
 

 2021یونیو/حزیران  25بتاریخ 
 

 )2021 تموز/یولیو 26 من بدًءا الساریة النسخة في(
 

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

من من الجزء األول  1174صفحة ال( 2021مایو/أیار  28یوم من قانون  1بموجب المادة مؤخًرا 
 ما یلي:ب ریُؤمَ )، الرسمیة الجریدة االتحادیة

 
 أحكاٌم عامة – 1الجزء 

 1المادة 
 مستویات اإلصابة واإلجراءاتالھدف و

(فیروس كورونا)  2-كوف-فیروس سارس ) تھدف ھذه الالئحة إلى مكافحة الوباء الناجم عن1(
وتحتفظ  ، طالما لم یتحقق بعد تحصیٌن مناعيٌّ كاٍف للمواطنین.ألجل حمایة صحة المواطنین

تفّشٍ محلّي واسع للوباء مع الحكومةُ المحلیة لنفسھا بالحق في اتخاذ إجراءاٍت إضافیة في حاالت 
ي مؤشر األیام السبعة وقیمتھ   .100تخّطِ

 
 مستویات اإلصابة التالیة:تسري ) 2(
 
، عندما یبلغ مؤشر األیام السبعة في مدینٍة حضریة أو ریفیة قیمةً قدرھا 1. یبرز مستوى اإلصابة 1

 بحد أقصى؛ 10
تفوق ، عندما یبلغ مؤشر األیام السبعة في مدینٍة حضریة أو ریفیة قیمةً 2صابة . یبرز مستوى اإل2

 ؛35 بحد أقصىو 10
، عندما یبلغ مؤشر األیام السبعة في مدینٍة حضریة أو ریفیة قیمةً تفوق 3صابة . یبرز مستوى اإل3

 ؛50وبحد أقصى  35
، عندما یبلغ مؤشر األیام السبعة في مدینٍة حضریة أو ریفیة قیمةً تفوق 4. یبرز مستوى اإلصابة 4

50. 
 
العرف، حالما یلزم على مكتب الصحة المختص أن یعلن على الفور وطبقًا لما جرى علیھ ) 3(

ض قیمةٌ محوریة لمستوى إصابة لمؤشر األیام السبعة الُمعلن من جانب مكتب الصحیة في  تتعرَّ
مدینٍة حضریة أو ریفیة في خمسة أیاٍم متتالیة للتجاوز بالزیادة أو النقصان. وتسري مستویات 

 في السوم التالي على اإلعالن المتعارف علیھ.اإلصابة 
 

                                            
أُعلنت بشكٍل طارئ ( 2021یولیو/أیار  32یوم تغییر الئحة فیروس كورونا الصادرة ل الئحة الحكومة المحلیّةب بدء العمل ُموّحدة غیر رسمیة بعد صیاغةٌ  1

 ).verordnung-wuerttemberg.de/corona-http://www.badenوالمتوفر في الرابط  من قانون اإلعالن 4 المادةبموجب 

http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung


 2المادة 
 للتباعد والنظافة الصحیة العامةقواعد ال

متر، واتباع وسائل نظافة صحیة  1,5یُوَصى في العموم بااللتزام بمسافة تباعد دنیا قدرھا ) 1(
 .كافیة، وتھویة الحجرات المغلقة

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

 ا، طالما لم یكن االلتزام بمسافة التباعد الدنیا في الحالة الفردیة أمرً الجماھیريّ المنشآت ذات التوافد 
عات . وال یسري ذلك علىالنزوُل عنھا ضروریًا ألسباٍب خاصةأو كان ، معقوالً  المسموح بھا  التجمُّ

مة وكذلك على االستثناءات األخرى المنظَّ  لعدة أشخاص 7العامة وفق المادة  االختالطحسب قیود 
 .2في الجزء 

 
 3المادة 

 واجب ارتداء القناع

 یسري واجب ارتداء قناع طبي.) 1(
 
 :1یسري استثناٌء من واجب ارتداء القناع حسب الفقرة ) 2(
 

 في المجال الخاص، .1
متر مع  1,5، إال إذا اُستند إلى أن االلتزام بمسافة تباعد دنیا قدرھا الھواء الطلقفي  .2

 بصورةٍ موثوقة،األشخاص اآلخرین غیر ممكن 
 على األطفال حتى ما قبل إتمام سنة الحیاة السادسة، .3
أو مقبوالً لیس ممكنًا قناع طبي ارتداء  یستطیعون التأكید على أنعلى األشخاص، الذین  .4

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

غیر معقول ألسباب ذات ثقل مشابھ وغیر قابلة للتجنُّب في الحالة اء قناع طالما كان ارتد .5
 ،اآلخرین لألشخاص األقل على ومكافئة مغایرة حمایة توفُّرأو عند  الفردیة أو غیر ممكن

 .2في االستثناءات األخرى المنظَّمة في الجزء  .6
 
 2021یونیو/حزیران  25بتاریخ الصادرة  2-كوف-الئحة السالمة المھنیة سارستبقى ) 3(

) في الصیغة 1اإلصدار  یونیو/حزیران 28بتاریخ  الجریدة االتحادیة الرسمیةمن  (الجزء الرسمي
 حالیًا دون مساس في أماكن العمل ومنشآت األعمال.المعمول 

 
 4 المادة

 األشخاص المطعَّمون والمتعافون والمفحوصون، والشھادة
 

) الشخص الُمطعَّم ھو شخٌص خاٍل من األعراض، یمتلك شھادة تطعیم صادرة باسمھ من منظور 1(
یار مایو/أ 8بتاریخ  19-مایة من كوفیدالالئحة االستثنائیة إلجراءات الحمن  2من المادة  3الرقم 
2021 )SchAusnahmV – یار مایو/أ 8بتاریخ  الجریدة االتحادیة الرسمیةمن  الجزء الرسمي
 )1اإلصدار  2021



الشخص المتعافي ھو شخٌص خاٍل من األعراض، یمتلك شھادة تعافي صادرة باسمھ من ) 2(
 ).SchAusnahmVمن الالئحة االستثنائیة ( 2من المادة  5منظور الرقم 

 
 ) الشخص المفحوص ھو شخٌص خاٍل من األعراض،3(
 
 . لم یُتم بعدُ عامھ السادس أو1
 ة صادرة باسمھ.. یمتلك شھادة فحص سلبی2
 
 من الالئحة االستثنائیة، 2من المادة  7شھادة الفحص ھي شھادةٌ من منظور الرقم ) 4(
 
 أو . تبرز ھناك وتحت إشراف الشخص الُمكلَّف بمراجعة وجودھا،1
أفراد الطاقم الذي یمتلك التأھیل . في إطار فحص مؤسسي من منظور السالمة المھنیة بمعرفة 2

 ، أوة والخبرة الالزمتین لذلكالمھني أو المعرف
م خدمة حسب الفقرة 3 من الئحة فحص فیروس  6من المادة  1. تُجرى أو تُراقَب من جانب ُمقدِّ

 9بتاریخ  الجریدة االتحادیة الرسمیةمن  (الجزء الرسمي 2021مارس/آذار  8كورونا بتاریخ 
 ).1اإلصدار  2021مارس/آذار 

 
ساعةً بحٍد أقصى. ویكفي للتالمیذ تقدیم فحص سلبي  24إلیھ یجب أال یتجاوز الفحص الُمستنَد 
ساعة بحٍد أقصى، أو شھادة فحص مناسبة معتمدة من  60معتمد من مدرستھم وال یتجاوز 

 بما ھو مناسب على منشآت الرعایة النھاریة لألطفال. المدرسة؛ وینطبق ذلك
 
تقدیم شھادة تطعیم أو تعافي أو  دًا إلیھطالما كان ضروریًا بموجب أحكام ھذا المرسوم أو استنا) 5(

م الخدمة أو  فحص، ل مراجعة الشھادة.یلزم على ُمقدِّ م أو الُمشغِّ  الُمنّظِ
 

 5المادة 
ر  الشخصیة النظافة تصوُّ

 
ر للنظافة الشخصیة بفعل أحكام ھذه الالئحة أو استنادًا إلیھا، یتعیَّن 1( ر تحریر تصوُّ ) طالما تقرَّ

أثناء ذلك وحسب األوضاع الفعلیة للحالة الفردیة مراعاة مطالب الحمایة من على المسؤولین 
ر النظافة الشخصیة كیفیة تطبیق أحكام النظافة الشخصیة  ، وبخاصةالعدوى. وتُمثَّل في تصوُّ

 
 متر وتنظیم تدفقات األشخاص، 1,5. االلتزام بمسافة التباعد الدنیا وقدرھا 1
 للغرف الداخلیة، . التھویة المنتظمة والكافیة2
 . التنظیف المنتظم لألسطح واألغراض،3
 تقدیم معلومات مفھومة وفي الوقت المناسب بشأن أحكام النظافة الصحیة الساریة.. 4
 
ر النظافة الشخصیة وتقدیم معلومات حول التطبیق 2( طلب  عند) یلزم على المسؤولین تقدیم تصوُّ

 الجھة المختصة.
  



 6 المادة
 البیانات معالجة

 
مع اإلشارة إلى ھذه  أو استنادًا إلیھا المرسوم بیانات بفعل أحكام ھذمعالجة طالما تقرر ) 1(

لزوار أو المستخدمین أو المشاركین واللقب للحضور، وبخاصة ا، یُسمح بجمع االسم األول الالئحة
، حصریًا لغرض ھاتفوالعنوان وتاریخ الحضور واإلطار الزمنّي للزیارة، وإن توفَّر كذلك رقم ال

من  25إلى  16السلطة الشرطیة المحلیة وفق المواد أو  تقدیم المعلومات حیال مكتب الصحة،
وال یتطلب األمُر جمعًا جدیدًا  البیانات.بمعالجة من جانب المعنیین وتخزینھا قانون مكافحة العدوى 

أ من 28من المادة  4من الفقرة  7إلى  2وتبقى الجمل  .بالفعل طالما كانت البیاناُت متوفرةً للبیانات، 
 قانون الوقایة من العدوى دون مساس.

 
البیانات استبعاد أولئك األشخاص، الذین یرفضون جمع بیانات بمعالجة ) یلزم على المعنیین 2(

دامھا ، من زیارة المنشأة أو استخ1من 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 ) 3(

 وجب علیھم تقدیم بیانات صادقة.
 
یمكن أن یحدث الجمُع والتخزین كذلك في شكٍل ُمشفَّر بین الطرفین وغیر مقروٍء بالنسبة ) 4(

لت إلیھ التكنولوجیا، طالما كان مضمونًا أن للمسؤول عن  معالجة البیانات وحسب أحدث ما توصَّ
مكتب الصحة المختصة سوف یتلَّقى البیانات في حالة اعتماد ذلك من جانب المسؤول عن معالجة 

ن في شكٍل قابل للقراءة من جانب مكتب الصحة البیانات ویجب أن یتیح الشكُل  .عن طریق نقل ُمؤمَّ
فَّر بین الطرفین نقل البیانات إلى مكتب الصحة لفترةٍ زمنیة قدرھا أربعة أسابیع. وطالما جرت الُمش

شریطة أن یتأكَّد الُملَزم بمعالجة البیانات فقط من أن  2معالجةُ البیانات بھذه الطریقة، تسري الفقرة 
ن، طالما أن التطب ل بواسطة التطبیق الرقمّي وُخّزِ یق الرقمّي یتطلَّب حضور كل شخٍص قد ُسّجِ

ًرا إجراُء معالجة للبیانات حسب الجملة . إذا 1إدخال أنواع البیانات المذكورة في الفقرة  ، 1كان ُمقرَّ
 تلزم إتاحة جمع بیانات االتصال لألشخاص المعنیین تناظریًا بصورةٍ بدیلة.

 
 خاصة تنظیمیة قواعد – 2 الجزء

 7 المادة
 العامة االختالط قیود

 
 االجتماعات الخاصة مسموٌح بھا) 1(
 
 شخًصا في المجمل، 25مع ما ال یزید عن  1. في مستوى اإلصابة 1
 
فقط مع أقرباء من المنزل نفسھ وثالثة منازل أخرى، مع ما ال یزید  3و 2. في مستویي اإلصابة 2

ة شخًصا في المجمل؛ وال یُحسب أطفالُھم وحتى خمسة أطفال آخرین حتى إتمام السن 15عن 
 الرابعة عشر من العمر،

 



فقط مع أقرباء من المنزل نفسھ ومنزل واحد آخر، مع ما ال یزید عن  4. في مستوى اإلصابة 3
 خمسة أشخاص في المجمل؛ وال یُحسب أطفالُھم حتى إتمام السنة الرابعة عشر من العمر،

 
ن منزٌل ما بالفعل من  أكثر، یُسمح لھذا المنزل أو عدد األشخاص األقصى المسموح بھ إذا تكوَّ

 بااللتقاء مع شخٍص آخر ال یندرج ضمن ھذا المنزل.
 
 یعتبر الزوجان، اللذان ال یعیشان سویًا، بمثابة منزل واحد.) 2(
 
) یبقى األشخاُص المطعمون والمتعافون فیما یخص قیود االختالط العامة خارج حساب عدد 3(

 .األشخاص والمنازل
 
في حاالت المشقة االجتماعیة أو ألغراٍض ذات أھمیة مماثلة ختالط العام ) ال تنطبق قیود اال4(

 وغیر قابلة للتجنُّب.
 

 8 المادة
 الفعَّالیات

 
والحفالت الموسیقیة وعروض األفالم  لیةمثل العروض المسرحیة واألوبرا ) الفعَّالیات1(

 نوجوالت المدمتاجر تنظیم الحفالت االستعراضیة مع عدٍد غیر كبیر من  نومھرجانات المد
 والنوادي اتحداث اإلعالمیة واحتفاالت الشركواأل

 
 1. في مستوى اإلصابة 1
 

شخص  500شخص في الھواء الطلق ومع ما یصل إلى  1500یُسمح بھا مع ما یصل إلى  )أ
 داخل الغرف المغلقة

بحٍد أقصى،  25000حتى  بھا المسموح السعة من بالمئة 50بھا مع ما یصل إلى  یُسمح )ب
 تعافي،بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو  إال بالمشاركة یُسمح ال حیثُ 

 
 2. في مستوى اإلصابة 2
 

شخًصا  250شخًصا في الھواء الطلق ومع ما یصل إلى  750یُسمح بھا مع ما یصل إلى  )أ
 داخل الغرف المغلقة

 ،بحٍد أقصى 25000حتى  بھا المسموح السعة من بالمئة 50بھا مع ما یصل إلى  یُسمح )ب
 بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي، إال بالمشاركة یُسمح ال حیثُ 

 
شخص في الھواء الطلق ومع ما  500یُسمح بھا فقط مع ما یصل إلى  3. في مستوى اإلصابة 3

بعد تقدیم شھادة فحص  حیُث ال یُسمح بالمشاركة إالشخص داخل الغرف المغلقة،  200یصل إلى 
 أو تطعیم أو تعافي،

 



شخص في الھواء الطلق ومع ما  250یُسمح بھا فقط مع ما یصل إلى  4. في مستوى اإلصابة 4
شخص داخل الغرف المغلقة، حیُث ال یُسمح بالمشاركة إلى بعد تقدیم شھادة فحص  100یصل إلى 

 أو تطعیم أو تعافي.
 

حتى  2شخص مشارك وفي مستویات اإلصابة  300حالة تخطي في  1یسري في مستوى اإلصابة 
؛ وال یسري ذلك في موضع شخص مشارك في الھواء الطلق واجب ارتداء قناع طبي 200لعدد  4

 1,5الجلوس في مقاعد الجلوس الُمخصَّصة بشكٍل ثابت، والتي تحافظ على مسافة تباع دُنیا قدرھا 
 .1من الجملة  2و 1من الرقمین ب رف وال یسري واجب التباعد لحاالت الح متر.

 
) الفعَّالیات الخاصة المتجاوزة لالجتماعات المسموح بھا لعدة أشخاص حسب قیود االختالط 2(

 العامة مثل حفالت أعیاد المیالد والزفاف
 
حیُث ال یُسمح بالمشاركة ، شخص 300یُسمح بھا فقط مع ما یصل إلى  1. في مستوى اإلصابة 1

 بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي، ت داخل الغرف المغلقة إالفي الفعَّالیا
 
شخص، حیُث ال یُسمح بالمشاركة  200یُسمح بھا فقط مع ما یصل إلى  2. في مستوى اإلصابة 2

 في الفعَّالیات داخل الغرف المغلقة إال بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي،
 
شخًصا، حیُث ال یُسمح بالمشاركة إال  50ا فقط مع ما یصل إلى یُسمح بھ 3. في مستوى اإلصابة 3

 بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي،
 
ص، حیُث ال یُسمح اشخأ عشرةیُسمح بھا فقط مع ما یصل إلى  4. في مستوى اإلصابة 4

 بالمشاركة إال بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي،
 

 ارتداء قناع طبي.ال یسري واجب التباعد وواجب 
 
 2و 1) تُستثنى من قیود الفقرتین 3(
 
 ،اجتماعات لجان األشخاص االعتباریین والشركات والجمعیات المماثلة. 1
أو أو النظام واألمن العام التي تخدم تشغیل األعمال أو الخدمات أو األنشطة التجاریة ، . الفعَّالیات2

 ،الرعایة االجتماعیة
من الكتاب الثامن من قانون الشؤون  16اإلعانات واإلجراءات حسب المادة الفعَّالیات في مجال . 3

حسب ما یملیھ مرسوُم كورونا الخاص بتكوین ) SGB VIII(والمساعدات المبكرة االجتماعیة 
مساعدة األطفال والشباب، والتي تُنفَّذ في إطار األسر والمساعدات المبكرة، وكذلك في مجال 

مع استثناء  42eحتى  41و 35aحتى  27و 14و 13و 11عانات أو اإلجراءات حسب المواد اإل
 من الكتاب الثامن من قانون الشؤون االجتماعیة، 42aمن المادة  3aالفقرة 

 . الفعَّالیات ألسباٍب ذات أھمیة مماثلة وغیر قابلة للتجنُّب.4

للنظافة الشخصیة وتنفیذ معالجة للبیانات. وال یُحسب فعَّالیةً، یلزم علیھ تحریر مخطط ) من یعقد 4(
 الموظَّفون والمشتركون اآلخرون عند حساب عدد األشخاص المسموح بحضورھم.



والھیئات األخرى للسلطات التشریعیة المؤسسات وفروع المؤسسات واجتماعات  فعَّالیات) 5(
ترشُّح والمعارك االنتخابیة وجمع توقیعات فعَّالیات الو والقضائیة والتنفیذیة وكذلك اإلدارة الذاتیة

الدعم الالزمة في االنتخابات البرلمانیة والبلدیة للمقترحات االنتخابیة لألحزاب وروابط الناخبین 
والُمرشَّحین األفراد وكذلك الرغبات الشعبیة والمطالب الشعبیة ورغبات المواطنین وطلبات السكان 

عات السكان، . وال یسري واجب ارتداء قناع طبي إال 4و 2و 1یُسمح بھا دون قیود الفقرات  وتجمُّ
 على زوار ھذه الفعَّالیات.

ف أو 6( ) الفعَّالیة من منظور ھذه الالئحة ھي حدٌث منظَّم ومحدودٌ زمانیًا ومكانیًا ذو ھدٍف ُمعرَّ
م، سواٌء كان شخًصا أو مؤسسة أ و معھد، وتشارك فیھ غرض ویقع تنظیمھا على مسؤولیة ُمنّظِ

 مجموعةٌ من األشخاص بشكٍل مقصود.
 

 9 المادة
عات  األساسيّ  القانون من 8 المادة وفق التجمُّ

 
ع وفقًا للمادة ) 1( عات، التي تخدم التمتُّع بالحق األساسّي في حریة التجمُّ من القانون  8یُسمح للتجمَّ

 .التنظیمیة للفعَّالیاتلقیود االختالط العامة والقواعد األساسّي، خالفًا 
 
ع على االلتزام بقاعدة التباعد وفقًا 2( . ویمكن 2لمادة من ا 2للفقرة ) یجب أن تحث إدارةُ التجمُّ

 جل االلتزام بمطالب النظافة الشخصیة.أللسلطات المختصة أن تصدر أوامر أخرى، مثالً من 
 
عات طالما لم یمكن بلوغ الحمایة 3( من اإلصابة بالعدوى بصورةٍ مغایرة، ) یمكن أن تُحظر التجمُّ

 وبخاصة من خالل األوامر.
 

 10 المادة
عات عات وكذلك والعقائدیةواإلیمانیة  الدینیة الطوائف تجمُّ  الوفیات حاالت في التجمُّ

 
عات الكنائس وكذلك الطوائف الدینیة والعقائدیة 1( والفعَّالیات  لممارسة الشعائر الدینیة) یُسمح بتجمُّ

خالفًا لقیود االختالط العامة والقواعد التنظیمیة  األیدیولوجیةائف ذات المعتقدات ذات الصلة للطو
ًرا للنظافة الشخصیة فعلیھ ، فعَّالیةً من یعقد و. للفعَّالیات  .وینفِّذ معالجةً للبیاناتأن یضع مسبقًا تصوُّ

 
خالفًا لقیود االختالط العامة والقواعد لوات الجنازة ) یُسمح بفعَّالیات الجنازات ودفن الرفات وص2(

ًرا للنظافة الشخصیة وینفِّذ معالجةً فعلیھ  فعَّالیةً،من یُقم و. التنظیمیة للفعَّالیات أن یضع مسبقًا تصوُّ
 .للبیانات

 
 11المادة 

 المنشآت الثقافیة والترفیھیة والمنشآت األخرى ومنظومة المرور

تشغیل المؤسسات الثقافیة مثل المعارض والمتاحف والنصب التذكاریة والمحفوظات ) 1(
 لجمھورأمام ا المشابھةوالمكتبات والمؤسسات 

 ،3و 2دون محظورات الرقمین  2و 1یُسمح بھ في مستویي اإلصابة . 1



 فقط بحضور شخص لكل عشرة أمتار مربعة. 3. یُسمح بھ في مستوى اإلصابة 2

مربعًا، حیث ال یُسمح متًرا  20فقط بحضور شخص لكل  4ي مستوى اإلصابة . یُسمح بھ ف3
 بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي. بالدخول إال

فحص أو تطعیم أو تعافي الستالم الوسائط في المكتبات ومباني األرشیف ال یلزم وجود شھادة 
 وإعادتھا.

 الجمھور) تشغیل المتاحف والمنشآت المشابھة أمام 2(

 1. في مستوى اإلصابة 1

 یُسمح بھ فقط بحضور شخص لكل ثالثة أمتار مربعة أو  )أ
بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو  حیث ال یُسمح بالدخول إالیُسمح بھ دون تقیید للمساحة،  )ب

 تعافي.

 2. في مستوى اإلصابة 2

 یُسمح بھ فقط بحضور شخص لكل سبعة أمتار مربعة أو  )أ
بعد تقدیم  إال بالدخول یُسمح ال حیثبھ فقط بحضور شخص لكل ثالثة أمتار مربعة،  یُسمح )ب

 شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي.

حیث ال یُسمح یُسمح بھ فقط بحضور شخص لكل عشرة أمتار مربعة،  3. في مستوى اإلصابة 3
 بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي. بالدخول إال

حیث ال یُسمح یُسمح بھ فقط بحضور شخص لكل عشرین متًرا مربعًا،  4. في مستوى اإلصابة 4
 بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي. بالدخول إال

تشغیل المرافق الترفیھیة مثل المتنزھات الترفیھیة ودورات الحبال العالیة والمرافق المماثلة ) 3(
الساونا والمرافق مرافق ام ذات الدخول الخاضع للرقابة ووحمامات السباحة وبحیرات االستحم

 المماثلة مفتوح للجمھور

 ،3و 2محظورات الرقمین دون  2و 1. مسموٌح بھ في مستویي اإلصابة 1

حیث ال یُسمح أمتار مربعة،  عشرةفقط بحضور شخص لكل  3في مستوى اإلصابة یُسمح بھ . 2
 ،بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي بالدخول إال

، متًرا مربعًا في الھواء الطلق عشرینفقط بحضور شخص لكل  4في مستوى اإلصابة یُسمح بھ . 3
 .بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي حیث ال یُسمح بالدخول إال

أو ، ات إعادة التأھیللریاضأو ، مرافق المماثلة لألغراض التجاریةیُسمح باستخدام المسابح وال
أو االحترافیة وكذلك الدرجات المتقدمة ریاضات ل وأ، يّ الدراسللدوام  وأ، لریاضات المدرسیةل

 .1لدورات السباحة للمبتدئین أو ألغراض مماثلة دون قیود الجملة 

في حركة الرحالت والسكك الحدیدیة السیاحیة والحافالت  ةوالبحری ةالنھری المالحةتشغیل ) 4(
 والتلفریك والمرافق المماثلة



 ،4إلى  2دون قیود األرقام  1اإلصابة  ىفي مستویُسمح بھ . 1

 2یُسمح بھ في مستوى اإلصابة . 2

 بالمئة من أعداد المسافرین المسموح بھا في األوقات االعتیادیة 75مع ما یصل إلى  )أ
بالمئة من أعداد المسافرین المسموح بھا في األوقات االعتیادیة، حیث  75إلى مع ما یصل  )ب

 . بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي ال یُسمح بالدخول إال

بالمئة من أعداد الرواد  75فقط مع استیعاب ما یصل إلى  3في مستوى اإلصابة یُسمح بھ . 3
 ،بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي بالدخول إالحیث ال یُسمح ، المسموح بھا في المعتاد

بالمئة من أعداد الرواد  50فقط مع استیعاب ما یصل إلى  4في مستوى اإلصابة یُسمح بھ . 4
 .بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي حیث ال یُسمح بالدخول إال، المسموح بھا في المعتاد

 
 من البغاء لنشاط مزاولة كل وكذلك المنشآت من شابھھا وما الدعارة وبیوت البغاء دور ) تشغیل5(

  ،البغایا حمایة قانون من 2 المادة نم 3 الفقرة منظور
 
بعد تقدیم شھادة فحص  حیث ال یُسمح بالدخول إال، في العموم 1في مستوى اإلصابة یُسمح بھ . 1

 ،أو تطعیم أو تعافي
 
من المساحة  أمتار مربعة عشرةفقط بحضور شخص لكل  2في مستوى اإلصابة یُسمح بھ . 2

الُمخصصة للتوافد الجماھیرّي وطالما لما تكن الغرفة التي تُقدَّم فیھا الخدمة الجنسیة ذات المقابل 
بعد تقدیم شھادة  حیث ال یُسمح بالدخول إال، المادي، تُستخدم من أكثر من شخصین في الوقت نفسھ

 ،فحص أو تطعیم أو تعافي
 
 .4و 3یُمنع في مستویي اإلصابة  .3
 
 المماثلة والمنشآتوالنوادي  المالھي اللیلیةتشغیل ) 6(
 
حیث ال ، بالمئة من السعة المسموح بھا 30بما یصل إلى فقط  1في مستوى اإلصابة یُسمح بھ . 1

 ،بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي یُسمح بالدخول إال
 
 .4إلى  2ة . یُمنع في مستویات اإلصاب2
 
ل منشأةً من ) 7( للنظافة ویقوم بمعالجة  مخطًطاأن یضع  ، علیھ6إلى  1الفقرات من من یشغِّ

؛ ال تلزم المنطقة المخصصة لحركة المرور العامة حاسمة لعدد األشخاص المسموح بھو البیانات.
وتكون المساحة معالجة البیانات في المكتبات ومباني األرشیف عند استالم الوسائط وإعادتھا. 

 الُمخصصة للتوافد الجماھیرّي ھي المعیار الحاسم لحساب العدد المسموح بھ من األشخاص.
  



 أ11المادة 
 الشعبیة األعیاد

 
 متاجر العروض االستعراضیةاألعیاد الشعبیة واحتفاالت المدن ذات ) 1(
 

 ،3و 2دون قیود الرقمین  2و 1یُسمح بھا في مستویي اإلصابة  .1
حیث ال یُسمح فقط في حضور شخص لكل عشرة مترات مربعة،  3في مستوى اإلصابة  .2

 ،بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي بالدخول إال
حیث ال یُسمح فقط في حضور شخص لكل عشرین متٍر مربع،  4في مستوى اإلصابة  .3

 ،بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي بالدخول إال
 
 .1تشغیل خیام ثابتة ومسارح في الھواء الطلق في الفعَّالیات حسب الفقرة ) یُمنع 2(
 
، فعلیھ تحریر خطة للنظافة الشخصیة وتنفیذ معالجة للبیانات؛ 1) من یدیر منشأةً حسب الفقرة 3(

ل المسؤولیة الكاملة عن التنظیم. وال یُسمح بالتشغیل إال في ظل دخوٍل محكوم  ل الُمشغِّ ویتحمَّ
وتكون المساحة الُمخصصة للتوافد الجماھیرّي ھي المعیار الحاسم لحساب العدد المسموح  للزوار.

 بھ من األشخاص.
 

 12 المادة
 والتعلیم المھني واألكادیمي الالمنھجي التعلیم

 
مدارس  م الكبار مثل دورات تعلیم الكبار، وعروضعروض التعلیم الالمنھجي وتعلی) 1(

 الموسیقى والفنون وفنون الشباب والعروض المماثلة
 
 ،3و 2دون قیود الرقمین  2و 1. یُسمح بھا في مستویي اإلصابة 1
بعد  حیث ال یُسمح بالدخول إال، دون تقییٍد لعدد المشاركین 3في مستوى اإلصابة  ایُسمح بھ. 2

 ،تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي
شخص في الھواء الطلق وما  100ما یصل إلى فقط بحضور  4في مستوى اإلصابة  ایُسمح بھ. 3

بعد تقدیم شھادة فحص أو  حیث ال یُسمح بالدخول إال، شخًصا داخل الغرف المغلقة 20یصل إلى 
 .تطعیم أو تعافي

 
 وال یسري واجب اإلثبات لالجتماع المسموح بھ لعدة أشخاص حسب القیود العامة لالختالط.

 
فعَّالیات التأھیل المھنّي حسب قانون التأھیل المھنّي أو الئحة الحرف الیدویة وكذلك ) 2(

االختبارات والتحضیرات لالختبارات وتنفیذ اإلجراءات المتعلقة بسوق العمل وغیرھا من 
التدریبات التأھیلیة واالرتقائیة ودورات اللغة واالندماج، وفعَّالیات الدوام الدراسّي حسبما تملیھ 

العملي والنظري لتعلیم قیادة السیارات والقوارب  التأھیلالئحة كورونا للدوام الدراسي، وتنفیذ 
 2bختبار العملي والنظري، وكذلك تنفیذ الحلقات الدراسیة المتقدمة حسب المادة والطائرات، واال

من القانون السابق  4a) والحلقات الدراسیة ألھلیة القیادة حسب المادة StVGمن قانون المرور (
. وال یسري واجب ارتداء قناع 1من الفقرة  1مسموٌح بھا دون قیود الجملة  والعروض المشابھة



 متر عن األشخاص اآلخرین بجدارةٍ وثقة 1,5طبي عندما یمكن االلتزام بمسافة تباعد دنیا قدرھا 
 .عیم أو تعافيأو ال یُسمح بالدخول إلى اختباٍر ما إال بعد تقدیم شھادة فحص أو تط

 
مدارس التمریض ومدارس المھن الصحیة والمدارس الفنیة للشؤون االجتماعیة في ) یلزم على 3(

وزارة الشؤون االجتماعیة والتعلیم اإلضافي ومرافق التدریب لمھن التمریض  نطاق اختصاص
 صنطاق اختصاوالرعایة الصحیة وكذلك المدارس لألنشطة في خدمة اإلنقاذ والمدارس في 

في الدوام الدراسّي الحضورّي وكذلك  المنخرطینلطالب ل توفِّروزارة المناطق الریفیة أن 
كل في  19-لكشف عن فیروس كوفیداختبارین سریعین لالعاملین حضوریًا في المنشآت الموظفین 

تحدد إدارة المدرسة وقت و. الُمطعَّمون أو المتعافوناألشخاص ویُستثنى من ذلك ؛ دراسي أسبوعٍ 
اختبار أو تطعیم أو شھادة ال یُسمح بالدخول إال عند تقدیم ووتنظیم االختبارات التي سیتم إجراؤھا. 

تبار وكانت نتیجة إذا كان الشخص المعني قد شارك في االختقدَّم یعتبر إثبات االختبار قد و. تعافي
اء االختبار في المدرسة قبل أو بعد دخول مبنى ینطبق ھذا أیًضا إذا لم یتم إجرو؛ االختبار سلبیة

 الشھادةتقدیم یجب ال و، ولكن في وقت الحق من الیوم الدراسي. المدرسة مباشرةً 
 

 األداء لتقییمات أو الختامیة واالمتحانات العام نصف امتحاناتالمشاركة في  من أجل .1
 الدرجات، لمنح الضروریة المدرسیة

 للمشاركةقصیر األمد إلى حرم المدرسة، طالما كان ذلك ضروریًا بصورةٍ قھریة  للدخول .2
 بعد، عن الدراسيّ  الدوام في

م خالل من المدرسة لتشغیل عنھ غنى ال الذي للدخول .3  خارج أو قصیرة، لوھلةٍ  خدمة ُمقدِّ
 .الدوام فترات

 
وامتحانات نھایة العام أن تتخذ ویلزم على إدارة المدرسة فیما یخص امتحانات نصف العام 

 إجراءاٍت مناسبة لفصل األشخاص دون شھادة عن بقیة المشاركین في االختبارات.
 
م عروًضا للتعلیم الالمنھجّي والمھني واألكادیمّي، فعلیھ أن یُعد مخطًطا للنظافة 4( ) من یُقدِّ

 الشخصیة وینفذ معالجةً للبیانات.
 

 13 المادة
 واإلقامة وأماكن الترفیھ الضیافة

 
 ) تشغیل مرافق الضیافة والترفیھ والمنشآت المشابھة1(
 
 ،3و 2دون قیود الرقمین  2و 1. یُسمح بھ في مستویي اإلصابة 1
 
متر مربع من مساحة  2,5شخص واحد لكل فقط بحضور  3في مستوى اإلصابة یُسمح بھ . 2

األشخاص في الھواء الطلق، حیث ال یُسمح بالدخول المطعم داخل الغرف المغلقة ودون تقیید عدد 
 ،بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي إلى األماكن المغلقة إال

 



متر مربع من مساحة  2,5شخص واحد لكل فقط بحضور  4في مستوى اإلصابة یُسمح بھ . 3
ال یُسمح بالدخول المطعم داخل الغرف المغلقة ودون تقیید عدد األشخاص في الھواء الطلق، حیث 

 .بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي إال
 

وال یلزم وجود شھادة  في الھواء الطلق. إال 4حتى  2في مستویي اإلصابة  ینال یُسمح بالتدخ
فحص أو تطعیم أو تعافي من أجل البیع خارج المتجر واستالم المشروبات واألطعمة فقط لتناولھا 

 في مكاٍن آخر.
 
ل المقاصف والكافیتریات في الكلیات واألكادیمیات حسب قانون األكادیمیات وكذلك ) تشغی2(

) لالستخدام من GastGمن قانون المطاعم ( 25من المادة  1كانتینات الشركات من منظور الفقرة 
 خالل أفراد المنشأة المعنیة

 
 ،2دون قیود الرقم  3إلى  1. یُسمح بھ في مستویات اإلصابة 1
 
بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو  ، حیث ال یُسمح بالدخول إال4في مستوى اإلصابة بھ یُسمح . 2

؛ وال یسري ذلك على استالم المشروبات والمأكوالت حصریًا لتناولھا في مكاٍن آخر والبیع تعافي
 خارج المطعم.

 
 ) تشغیل مرافق اإلقامة والمنشآت المشابھة3(
 
 ،2دون قیود الرقم  2و 1. یُسمح بھ في مستویي اإلصابة 1
 
بعد تقدیم شھادة فحص أو  ، حیث ال یُسمح بالدخول إال4و 3في مستویي اإلصابة یُسمح بھ . 2

 ؛ وإذا لم تتوفر شھادة تطعیم أو تعافي، تُقدَّم كل ثالثة أیام شھادة تحلیل جدیدة.تطعیم أو تعافي
 
مخطًطا للنظافة الشخصیة وینفذ معالجةً ، فعلیھ أن یُعد 3إلى  1) من یدیر منشأةً حسب الفقرات 4(

؛ وال یلزم إجراء معالجة للبیانات عند صرف المشروبات والمأكوالت حصریًا لتناولھا في للبیانات
 مكاٍن آخر وعند البیع خارج المطعم

 
 14المادة 

 المؤسسات التجاریة والخدمیة
 

والتي ال تخدم إال بیع البضائع إلى واألسواق، تشغیل متاجر البیع بالتجزئة والمحال التجاریة ) 1(
 المستھلكین النھائیین،

 
 ،2دون قیود الرقم  2و 1. یُسمح بھ في مستویي اإلصابة 1
 
من مساحة  أمتار مربعة عشرةلكل عمیل فقط بحضور  4و 3في مستویي اإلصابة یُسمح بھ . 2

 ،البیع
 



وال یسري تقیید  .بالنسبة لمراكز التسوق تعتبر منطقة المبیعات اإلجمالیة المعنیة أمًرا حاسًما
 على األسواق، التي تنعقد حصریًا في الھواء الطلق. 4و 3المترات المربعة في مستویي اإلصابة 

 
 ،دائمة بصورةٍ طبي  قناع ارتداءفي إحدى الخدمات ذات االتصال الجسدّي یمكن  ال) طالما 2(

وھذا  ؛لعمیلمن جانب اتحلیل أو تطعیم أو تعافي  شھادةتقدیم  الخدمة على لحصولمن أجل ا یُطلب
ال ینطبق على العالج الطبیعي والعالج الحركي، وعالج النطق، وعالج األرجل، وكذلك العنایة 

 .المشابھةوالخدمات الصحیة  الطبیة بالقدمین،
 
أو  1من منظور الفقرة نشاًطا تجاریًا للبیع بالتجزئة أو متجًرا  یدیرُ  شخٍص  یجب على أيّ ) 3(

مماثلة أن یضع مفھوًما للنظافة ویقوم  أو منشأةً ذات توافد جماھیري ة یأو خدم ةتجاریمنشأةً 
ال ینطبق واجب معالجة البیانات على الشركات التي و .4صابة بمعالجة البیانات في مستوى اإل

 .ریًا في الھواء الطلق، وال على األسواق، التي تنعقد حصتخدم االحتیاجات األساسیة للسكان
 

 15 المادة
 الریاضة والفعَّالیات الریاضیة

 
 ) الریاضة الترفیھیة وریاضة الھواة1(
 
 ،3و 2دون قیود الرقمین  2و 1. یُسمح بھا في مستویي اإلصابة 1
 
بعد تقدیم شھادة  إالبالمشاركة ، حیث ال یُسمح على العموم 3في مستوى اإلصابة  ایُسمح بھ. 2

 ،فحص أو تطعیم أو تعافي
 
شخًصا ومع ما  25فقط في الھواء الطلق مع ما یصل إلى  4في مستوى اإلصابة  ایُسمح بھ. 3

بعد تقدیم شھادة فحص أو  شخًصا داخل الغرف المغلقة، حیث ال یُسمح بالمشاركة إال 14یصل إلى 
والمتعافون عند تعیین عدد األشخاص المسموح حسب األشخاُص المطعَّمون ؛ وال یُ تطعیم أو تعافي

 بھ.
 

االختالط من األشخاص بموجب قیود  دٍ لعد المسموح بھ عالتجمُّ على  3و 2ال تنطبق قیود الرقمین 
 العامة.

 
، الریاضة لألغراض الرسمیة، وریاضة إعادة التأھیلمزاولة على  1ة ) ال تنطبق قیود الفقر2(

 .كبار الریاضیین والمحترفینریاضات الدراسیة، ولریاضة المدرسیة، واألنشطة وا
 
 التنافسیة مثل الریاضات الترفیھیة وریاضات الھواة والنخبة والمحترفین ) الفعَّالیات3(
 
 1. في مستوى اإلصابة 1
 

متفرج داخل  500صل إلى متفرج في الھواء الطلق وما ی 1500مع ما یصل إلى یُسمح بھا  )أ
 ، أوغرف مغلقة



حیث ال یُسمح ، متفرج بحٍد أقصى 25000حتى ئة بالم 50مع ما یصل إلى یُسمح بھا  )ب
 ،بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي بالمشاركة إال

 
 2. في مستوى اإلصابة 2
 

داخل  امتفرجً  250صل إلى في الھواء الطلق وما ی امتفرجً  750مع ما یصل إلى یُسمح بھا  )أ
 ، أوغرف مغلقة

حیث ال یُسمح ، متفرجٍ بحٍد أقصى 25000حتى ئة بالم 50مع ما یصل إلى یُسمح بھا  )ب
 ،بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم أو تعافي بالمشاركة إال

 
صل في الھواء الطلق وما ی متفرجٍ  500مع ما یصل إلى یُسمح بھا فقط  3. في مستوى اإلصابة 3

بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم  بالمشاركة إالحیث ال یُسمح  ،مغلقة داخل غرفٍ  متفرجٍ  200إلى 
 ،أو تعافي

 
صل في الھواء الطلق وما ی امتفرجً  250مع ما یصل إلى یُسمح بھا فقط  4. في مستوى اإلصابة 4

بعد تقدیم شھادة فحص أو تطعیم  حیث ال یُسمح بالمشاركة إال ،مغلقة داخل غرفٍ  متفرجٍ  100إلى 
 .أو تعافي

 
لعدد  4حتى  2مشاھد وفي مستویات اإلصابة  300في حالة تخطي  1صابة یسري في مستوى اإل

؛ وال یُطبَّق ذلك على مقعد الجلوس في حالة مشاھد في الھواء الطلق واجب ارتداء قناع طبي 200
 متر. 1,5مقاعد الجلوس الُمخصَّصة بشكٍل ثابت، والتي تحافظ على مسافة التباعد الدنیا وقدرھا 

 .1من الجملة  2و 1من الرقمین ب وال یسري واجب التباعد لحاالت الحرف 
 
) ال یؤخذ الموظفون والمساھمون اآلخرون والریاضیون في االعتبار عند تحدید العدد المسموح 4(

العدد المسموح بھ من الریاضیین في األحداث التنافسیة غیر محدود في حاالت و بھ من المتفرجین.
شخص  100لى ع 4ت الھواة في مستوى اإلصابة من للریاضات الترفیھیة وریاضا یَّدیُقو 2الفقرة 

أن نّظم حدثًا تنافسیًا یجب على أي شخص یو شخًصا داخل الغرف المغلقة. 14في الھواء الطلق و
 لبیانات.ل معالجةً  وینفِّذیضع مفھوًما للنظافة 

 
 16المادة 
 في الزراعة ةالموسمی ةالمسالخ واستخدام العمال

 
 ) موظفو1(
 
وتجھیز اللحوم ومعالجة الطرائد وكذلك الشركات األخرى التي تنتج  ةشركات الذبح والجزار. 1

، طالما أنھم موظفًا 30التي یعمل بھا أكثر من ، وعةصنَّ مُ من لحوم غیر  مواد غذائیةوتتعامل مع 
 ،ذبح والتقطیعیعملون في مجال ال

 
عمال  عشرة، مع أكثر من االستثنائیةالمحاصیل شركات ، بما في ذلك الزراعیة . الشركات2

 موسمیینعمال االستعانة بموسمیین خالل الفترة التي یتم فیھا 
 



في و. إحضار شھادة تحلیل أو تطعیم أو تعافي ألول مرة مزاولة النشاط المھنيّ ل علیھم قبیتعین 
 100التي تضم أكثر من  ،على موظفي منشآت اإلنتاج  لزاًما، یكونُ 1من الجملة  1رقم الحاالت 

 من 4الفقرة  من منظور أسبوعي إضافيتحلیل  إجراءومنطقة التقطیع مجال الذبح موظف في 
 المتعافون وأاألشخاص الُمطعَّمون  2و 1ویُستثنى من واجب الفحص الوارد في الجملتین  .4المادة 

ل شغِّ إلى المُ شھادات التحلیل أو التطعیم أو التعافي وتُقدَّم . 4من المادة  2و 1من منظور الفقرتین 
 ذلك. خالفُ  یُكفل، ما لم لشغِّ المُ اختبار الفحص على عاتق تنظیم وتمویل ویقع عبء عند الطلب. 

 خارج الغرف المغلقة. طبيقناع داء ال یسري االلتزام بارتوفي المنشآت الزراعیة 
 
 امخططً ضع أن ی 1الفقرة من  1الجملة المرافق المذكورة في واحدةً من  من یدیرُ یجب على  )2(
، یُقدَّم مخطط 5من المادة  2وأن ینفّذ معالجةً للبیانات. وخالفًا للفقرة  والصحة الشخصیةلنظافة ل

عن األخیر بقدر ما یكشف ھذا ومحلیًا.  المختصالصحة  مكتبإلى  النظافة والصحة الشخصیة
حكام مكتب على الفور وفقًا ألوالصحة الشخصیة مفھوم النظافة مواءمة جب تأوجھ قصور، 

 .الصحة
 
، السماح باستثناءات من لشغِّ بناًء على طلب المُ و ،محلیًا الصحة المسؤول لمكتبیجوز  )3(

ل أسبابًا شغِّ م المُ إذا قدَّ  ما، عملمنطقة للموظفین في  1بموجب الفقرة  اختبارات الفحصالتزامات 
 .یبدو مبرًراالخروج عن القاعدة ن تجعل عیَّ صحي مُ في إطار مفھوم 

 
من  2رقم الفي حالة ولموظفین وزوار الشركة. بیانات امعالجة بیانات لإجراء ل بشغِّ تزم المُ ) یل4(

 جب معالجة بیانات الموظفین فقط.ت، 1الفقرة 
 

 أحكاٌم ختامیة – 3الجزء 
 17المادة 

 نموذجیةالفردیة ومشاریع للحاالت  قراراتٌ و إجراءاٌت موسَّعة
 
یمكن أن تسمح السلطات المختصة لسبٍب مھم في الحالة الفردیة بتباینات من األحكام المستندة ) 1(

من التدابیر للحمایة  یظل حق السلطات المختصة في اتخاذ مزیدٍ و إلى ھذا المرسوم أو المبنیة علیھ.
 .ھالصادرة على أساسالعدوى غیر متأثر بھذا المرسوم والمراسیم حاالت من 

 
للجھات المختصة التخاذ تدابیر إقلیمیة  تعلیماتٍ  أن تصدریمكن لوزارة الشؤون االجتماعیة ) 2(

(استراتیجیة النقاط  ات بالعدوىمن اإلصاب اعتیاديتكمیلیة في حالة وجود مستوى عاٍل غیر 
 الساخنة) في إطار الخدمة واإلشراف الفني.

 
في األماكن العامة التي تحددھا  4و 3اإلصابة  يفي مستویعاطیھ وتیحظر تقدیم الكحول ) 3(

 السلطات المسؤولة.
 
بمشروعات ظرفیة بالتنسیق مع وزارة الشؤون ) یمكن أن تسمح السلطات المختصة 4(

وطالما أثبتت ھذه المشروعات الظرفیة نجاعتھا حسب تقییم وزارة الشؤون  االجتماعیة.
 ھذه األخیرة بمشروعاٍت مماثلة عند الطلب.االجتماعیة، یمكن أن تسمح 

  



 18 المادة
 المنشآت والمؤسسات والعروض واألنشطةالقوانین التنظیمیة حول 

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

 قانونيّ 
 

 للمدرسة الرعایة عروض وتقدیم المكانّي، اختصاصھا نطاق في المدارس تشغیل أجل من .1
 األطفال رعایة ومركز الظھیرة، بعد ما لفترة المرنة والرعایة بھا، الموثوق االبتدائیة
 التقویة وفصول لألطفال، النھاریة الرعایة ومنشآت المدرسة، في الموجود وكذلك المستقل

 ،لألطفال النھاریة الرعایة ومؤسسات المدرسیة، األطفال وریاض ة،االبتدائی المدارس في
 10الفعَّالیات حسب المادة  .2

 
لة أخرى، بتحدید شروط ومطالب  ، وحدود وبشكٍل خاص أحكام للنظافة الشخصیةوأحكام ُمفصَّ

قصوى ألعداء األشخاص ومحذورات التشغیل وكیفیات تنفیذ رعایة طوارئ ومتطلبات استئناف 
 .نامن أجل الحمایة من اإلصابة بعدوى فیروس كورو التشغیل

 
ل وزارة العلوم وفق الجملة 2( وبالتفاھم مع وزارة من قانون مكافحة العدوى  32من المادة  2) تُخوَّ

 وبموجب أمٍر قانونّي من أجل تشغیلالشؤون االجتماعیة 
 

 ،دور المحفوظاتالكلیات واألكادیمیات وفق قانون األكادیمیات والمكتبات و .1
 ھیئات شؤون الطالب، .2
 ، وكذلك دور السینما5الفقرة و 1الرقم ذكر في لم تُ المنشآت الفنیة والثقافیة، طالما  .3

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

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

ویمكن أن تسمح وزارة الداخلیة بالنسبة لكلیة الشرطة في بادن فورتمبیرغ بما یشمل مكتب إدارة 
التعلیم في كلیة الشرطة في بادن فورتمبیرغ، ووزارة العدل بالنسبة لكلیة القضاء في شفیتسنجن 

من أجل تشغیل عملیات التأھیل ا المرسوم الستثناءات الضروریة من القیود المفروضة في ھذبا
، المھنّي والدراسة والتدریب المستمر وإعداد االختبارات وتنفیذھا وكذلك إلجراءات التوظیف

وتُحدد االشتراطات والمتطلبات، وبخاصة أحكام النظافة الشخصیة، من أجل الوقایة من اإلصابة 
 .وى فیروس كورونابعد

 
ل وزارة الشؤون االجتماعیة وفق الجملة ) 3( من قانون مكافحة العدوى  32من المادة  2تُخوَّ

 وبموجب أمٍر قانونّي من أجل تشغیل
 

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

 ذات الرعایة المتنقلة الواقعة تحت مسؤولیة جھة ما وفق قانون السكن والمشاركة والرعایة،



 باآلخرین،العروض الخدمیة للرعایة والدعم في نطاق العنایة  .5
حسب  العروض الخدمیة للعمل المعنّي باألطفال والشباب وكذلك العمل االجتماعّي للشباب .6

ودعم  ،)SGB VIIIمن الكتاب الثامن من قانون الشؤون االجتماعیة ( 13و 11المادتین 
 SGBمن الكتاب الثامن من قانون الشؤون االجتماعیة ( 16التربیة في األسرة حسب المادة 

VIIIالمساعدات المبكرة،)، و 
مدارس الرعایة، وكذلك مدارس المھن الصحیة المتخصصة، والمدارس المتخصصة في  .7

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

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

 
ل وزارة 4( من قانون مكافحة العدوى وبموجب أمٍر  32من المادة  2وفق الجملة العدل ) تُخوَّ

 قانونّي وبغیة الوقایة من اإلصابة بعدوى فیروس كورونا
 

 افة الشخصیة من أجل تشغیل منشآتبتحدید شروط ومطالب، وباألخص أحكام للنظ .1
 ،للوالیة ةالتابع االستقبال األوليّ 

 االستقبال األوليّ  بعزل األشخاص الُمستقبَلین حدیثًا أو بعد فترة غیاب طویلة في منشأة .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
 

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

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

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

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

 من أجل العدوى وبموجب أمٍر قانونّي مشترك
 

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

وكذلك والقوارب والطائرات لقیادة السیارات  ةالعملیو النظریة اتالتأھیل واالختبار .2
العملي في التدریب التأھیلّي والمستمر للخبراء والممتحنین في النظري ومحتویات التأھیل 

وكذلك العروض األخرى لمدارس تعلیم  ،والقوارب والطائرات مجال تعلیم قیادة السیارات
 القیادة، والتي تنبثق مباشرةً من الئحة تراخیص القیادة أو قانون المرور،



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

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

 مكافحة العدوى وبموجب أمٍر قانونّي مشترك من أجل
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 19 المادة
 القوانین التنظیمیة حول أوامر العزل

 
ل وزارة الشؤون االجتماعیة وفق الجملة  وبموجب أمٍر قانونّي باستصدار  32من المادة  2تُخوَّ

من أجل مكافحة عدوى فیروس كورونا،  أوامر عزل وما یتصل بذلك من واجبات وإجراءات
 وبشكٍل خاص

 
بعزل المرضى، والمشتبھ في إصابتھم بالمرض، والمشتبھ في إصابتھم بالعدوى، والناقلین  .1

 ،30من المادة  1من الفقرة  2لھا دون أعراض، بطریقٍة مناسبة وفق الجملة 
الذین ثبتت إصابتھم بفیروس كورونا وكذلك  ،أسرة األشخاص المخالطینالتزام أفراد  .2

تحلیل أو  PCR لتحلیلالذاتي بالخضوع التحلیل األشخاص الذین ثبتت إصابتھم عن طریق 
 ،من قانون مكافحة العدوى 28ن المادة م 1من الفقرة  1للجملة سریع وفقًا 



 .وتُملي كذلك استثناءاٍت لذلك ومراسیم شاملة أوامر أخرى في ھذا الصدد
 

 20 المادة
 الشخصیة البیانات معالجةالقوانین التنظیمیة حول 

 
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
الصلة باألشخاص بین السلطات الصحیة وسلطات الشرطة المحلیة وسلطات تنفیذ األحكام 

 الشرطیة، طالما كان ذلك ضروریًا ألسباب الوقایة من العدوى
 

األحكام الشرطیة وكذلك موظفي سلطات الشرطة المحلیة من لحمایة أفراد سلطات تنفیذ  .1
 العدوى أثناء الحمالت،

 وتسییرھا ومتابعتھا وإنفاذھا، )IfSG( العدوى مكافحةلفرض إجراءات وفق قانون  .2
واألوامر ) IfSG(العدوى مكافحة وفق قانون اإلداریة لمالحقة الجرائم والمخالفات  .3

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

 المؤسسات العقابیة.االحتجاز و
 

 21المادة 
 المخالفات اإلداریة

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

 
من  1لجملة بالمخالفة ل ،مع أشخاٍص آخرین 1,5عدم االلتزام بمسافة التباعد الدنیا وقدرھا ب .1

 ،2من المادة  2لفقرة ا
من المادة  1من الفقرة  2، أو للجملة 3من المادة  1للفقرة بالمخالفة قناع طبي  ارتداءعدم ب .2

 ،15من المادة  3من الفقرة  2، أو للجملة 8
من  5بعدم االمتثال لواجب مطالعة شھادة الفحص أو التطعیم أو التعافي بالمخالفة للفقرة  .3

من  1من الرقم ب أو الحرف  2من الرقم ب أو الحرف  4أو  3باالرتباط مع الرقم  4المادة 
من  3، أو الرقم 8من المادة  2من الفقرة  1، أو الجملة 8من المادة  1من الفقرة  1الجملة 
أو الحرف ب من الرقم  2أو الحرف ب من الرقم  4أو  3، أو الرقم 11من المادة  1 الفقرة

 ، أو11من المادة  3من الفقرة  1من الجملة  3أو  2، أو الرقم 11من المادة  2من الفقرة  1
من  2أو  1، أو الرقم 11من المادة  4الفقرة  من 2أو الحرف ب من الرقم  4أو  3الرقم 
 1من الفقرة  3أو  2الرقم  ، أو11من المادة  6من الفقرة  1الرقم ، أو 11دة من الما 5الفقرة 



 3أو  2، أو الرقم 12من المادة  1من الفقرة  1من الجملة  3أو  2الرقم  أ، أو11من المادة 
 2، أو الرقم 13من المادة  2من الفقرة  2، أو الرقم 13من المادة  1من الفقرة  1من الجملة 
 3أو  2أو الرقم ، 14من المادة  2من الفقرة  1، او نصف الجملة 13ن المادة م 3من الفقرة 
أو  2من الرقم  بأو الحرف  4أو  3أو الرقم ، 15من المادة  1من الفقرة  1من الجملة 

 1من الفقرة  4، أو الجملة 15من المادة  3من الفقرة  1من الجملة  1من الرقم ب الحرف 
 ،16من المادة 

مخطط نظافة وصحة شخصیة بناًء على طلب الجھة المختصة أو عدم تقدیم بعدم تقدیم  .4
 ،5من المادة  2معلومة عن طریقة التنفیذ بالمخالفة للفقرة 

بعدم استثناء األشخاص، الذین یمتنعون عن اإلدالء ببیانات االتصال الخاصة بھم كلیةً أو  .5
من  2الیٍة ما، بالمخالفة للفقرة جزئیًا، من ارتیاد أو استخدام المنشأة أو المشاركة في فعَّ 

 ،6المادة 
من المادة  3غیر صحیحة بصفتھ من بین الحاضرین بالمخالفة للفقرة  اتصال تقدیم بیاناتب .6

6، 
 ،7من المادة  1لفقرة من ا 1لجملة لبالمخالفة  خاص اجتماع بالمشاركة في .7
 1لجملة لبالمخالفة مع تجاوز عدد المشاركین المسموح بھ أو السعة الُمحدَّدة بتنظیم فعَّالیة  .8

 3من الفقرة  1لجملة لأو ، 8من المادة  2من الفقرة  1أو للجملة ، 8من المادة  1من الفقرة 
 ،15من المادة 

 4 وأ 3بالمشاركة في فعَّالیة دون تقدیم شھادة اختبار أو تطعیم أو تعافي بالمخالفة للرقم  .9
، 8من المادة  1من الفقرة  1من الجملة  1من الرقم ب والحرف  2من الرقم ب والحرف 

من المادة  1من الفقرة  1من الجملة  3أو  2والرقم ، 8من المادة  2من الفقرة  1الجملة و
من  1من الجملة  1من الرقم ب والحرف  2من الرقم ب والحرف  4أو  3والرقم ، 15

 ،15من المادة  3الفقرة 
دون تحریر مخطط للنظافة الشخصیة والصحة العامة  أو مھرجان شعبي بتنظیم فعَّالیة .10

من  2، أو الجملة 8من المادة  4من الفقرة  1أو بعدم تنفیذ معالجة للبیانات بالمخالفة للجملة 
 3من الفقرة  1أو الجملة ، 10من المادة  2من الفقرة  2، أو الجملة 10من المادة  1الفقرة 

 ،15من المادة  4من الفقرة  3أو الجملة أ، 11المادة  من
 ،9من المادة  2من الفقرة  1الحث على االلتزام بمسافة التباعد بالمخالفة للجملة  مبعد .11
أو بتشغیل  بإدارة منشأة ثقافیة أو ترفیھیة أو ذات نشاٍط مغایر أو منشأة معنیة بالمرور .12

بالمخالفة  مھرجان شعبي مع تخطي القیود المسموح بھا فیما یخص المساحة والسعة أو 
من  1أو الحرف أ من الرقم  4أو  3أو  2الرقم  ، أو11من المادة  1من الفقرة  3أو  2للرقم 
قم ، أو الر11من المادة  3من الفقرة  1من الجملة  3أو  2، أو الرقم 11من المادة  2الفقرة 

 5من الفقرة  3أو  2، أو الرقم 11من المادة  4من الفقرة  2أو الحرف أ من الرقم  4أو  3
 1من الفقرة  3أو  2أو الرقم  ،11من المادة  6من الفقرة  2أو  1، أو الرقم 11من المادة 
 أ،11من المادة  2أ، أو الفقرة 11من المادة 



أو  شاٍط مغایر أو منشأة معنیة بالمروربالدخول إلى منشأة ثقافیة أو ترفیھیة أو ذات ن .13
من الفقرة  3 أو 2 دون تقدیم شھادة اختبار أو تطعیم أو تعافي بالمخالفة للرقم مھرجان شعبي

من  1أو الحرف ب من الرقم  2أو الحرف ب من الرقم  4أو  3، أو الرقم 11من المادة  1
الرقم  ، أو11من المادة  3الفقرة من  1من الجملة  3أو  2، أو الرقم 11من المادة  2الفقرة 

 5من الفقرة  2أو  1، أو الرقم 11من المادة  4الفقرة  من 2أو الحرف ب من الرقم  4أو  3
من  1من الفقرة  3أو  2أو الرقم  ،11من المادة  6من الفقرة  1، أو الرقم 11من المادة 

 أ،11المادة 
یر أو منشأة معنیة بالمرور دون تحریر بإدارة منشأة ثقافیة أو ترفیھیة أو ذات نشاٍط مغا .14

 1مخطط للنظافة الشخصیة والصحة العامة أو عدم تنفیذ معالجة للبیانات بالمخالفة للجملة 
 ،11من المادة  7من الفقرة 

بتقدیم تعلیم غیر منھجي أو تعلیم للبالغین مع تجاوز عدد األشخاص المسموح بھ  .15
 ،12المادة من  1من الفقرة  3بالمخالفة للرقم 

بالمشاركة في عرٍض للتعلیم غیر المنھجّي دون تقدیم شھادة اختبار أو تطعیم أو تعافي  .16
 ،12من المادة  1من الفقرة  3أو  2بالمخالفة للرقم 

بإدارة مطعم للضیافة أو منشأة ترفیھیة أو منشأة مشابھة مع تجاوز تقیید المساحة  .17
، أو بالسماح 13من المادة  1من الفقرة  1ملة من الج 3أو  2المسموح بھ بالمخالفة للرقم 

 ،13من المادة  1من الفقرة  2بالتدخین في غرٍف مغلقة بالمخالفة للجملة 
كافیتریا أو مقصف شركة أو مرفق  كانتین أو مطعم أو مرفق ترفیھي أوبالدخول إلى  .18

من  3أو  2للرقم  دون تقدیم شھادة اختبار أو تطعیم أو تعافي بالمخالفة إقامة أو مرفق مماثل
من  2أو الرقم  13من المادة  2من الفقرة  2أو الرقم  13من المادة  1من الفقرة  1الجملة 
 ،13من المادة  3الفقرة 

كافیتریا أو مقصف شركة أو مرفق إقامة أو  كانتین أو مطعم أو مرفق ترفیھي أوبإدارة  .19
دون تحریر مخطط للنظافة الشخصیة والصحة العامة أو دون معالجة للبیانات  مرفق مماثل

 ،13من المادة  4بالمخالفة للفقرة 
بإدارة منشأة لتجارة التجزئة أو محل تجاري أو منشأة مماثلة مع تجاوز تقیید المساحة  .20

 ،14من المادة  1من الفقرة  1من الجملة  2المسموح بھ بالمخالفة للرقم 
 1بخدمة دون تقدیم شھادة اختبار أو تطعیم أو تعافي بالمخالفة لنصف الجملة  بالتمتع .21

 ،14من المادة  2من الفقرة 
بإدارة منشأة لتجارة التجزئة أو محل تجاري أو منشأة مماثلة ذات توافد جماھیري دون  .22

 1ة تحریر مخطط للنظافة الشخصیة والصحة العامة أو دون معالجة للبیانات بالمخالفة للجمل
 ،14من المادة  3من الفقرة 

بتنظیم ممارسة للریاضة الترفیھیة أو ریاضة الھواة مع تجاوز عدد األشخاص المسموح  .23
 ،15من المادة  1من الفقرة  1من الجملة  3بھ بالمخالفة للرقم 

بالمشاركة في ممارسة للریاضة الترفیھیة أو ریاضة الھواة دون تقدیم شھادة اختبار أو  .24
 ،15من المادة  1من الفقرة  1من الجملة  3أو  2عافي بالمخالفة للرقم تطعیم أو ت



 ،16من المادة  1الفقرة من  5بعدم تمویل تحالیل فحص أو تنظیمھا بالمخالفة للجملة  .25
أو تقدیمھا أو عدم تعدیلھا على الفور أو عدم تنفیذ  خطة للنظافة الشخصیةتحریر بعدم  .26

 .16من المادة  2معالجة للبیانات بالمخالفة للفقرة 
 .17من المادة  3بالمخالفة للفقرة من یصب أو یتناول الكحول  .27

 
 22 المادة
 وانتھاء الصالحیة دخول حیز التنفیذ

 
یتوقف العمل ، وفي الوقت نفسھ 2021یونیو/حزیران  28یوم یدخل ھذا المرسوم حیز التنفیذ ) 1(
من الجریدة الرسمیة)، والتي  431(الصفحة  2021 مایو/أیار 13الئحة كورونا الصادرة بتاریخ ب

لت مؤخًرا بموجب المادة  الُمعلن بشكٍل طارئ حسب ( 2021یونیو/حزیران  18من مرسوم  1ُعدِّ
من قانون اإلعالن ویمكن االطالع علیھ في شبكة اإلنترنت تحت الرابط  4من المادة  1الجملة 

verordnung-wuerttemberg.de/corona-https://www.baden 1بالمواد ). ویبدأ العمل 
تنطبق األحكام القانونیة الصادرة استنادًا إلى . و1في یوم اإلعالن بالمخالفة للجملة  22و 18و

من الجریدة الرسمیة)،  483(الصفحة  2020یونیو/حزیران  23الئحة كورونا الصادرة بتاریخ 
لت مؤخًرا بموجب المادة   2020نوفمبر/تشرین الثاني  17من الالئحة الصادرة بتاریخ  1والتي ُعدِّ

 30من الجریدة الرسمیة) أو الصادرةً استنادًا إلى الئحة كورونا الصادرة بتاریخ  1052(الصفحة 
من الجریدة الرسمیة) والتي ُغیِّرت مؤخًرا بموجب  1067(الصفحة  2020نوفمبر/تشرین الثاني 

لت من الجریدة الرسمیة)، أو التي عُ  249(الصفحة  2021فبرایر/شباط  26من الئحة  1المادة  دِّ
من الجریدة الرسمیة)  273(الصفحة  2021مارس/آذار  7بسبب الئحة كورونا الصادرة بتاریخ 
لت مؤخًرا بموجب المادة  أو  2021مارس/آذار  19من الالئحة الصادرة بتاریخ  1والتي ُعدِّ

 2021مارس/آذار  27بموجب األحكام الصادرة استنادًا إلى الئحة كورونا الصادرة بتاریخ 
لت مؤخًرا بموجب الفقرة  ،من الجریدة الرسمیة) 343فحة (الص  1من مرسوم یوم  1والتي ُعدِّ

من الجریدة الرسمیة)، أو المراسیم الصادرة استنادًا على الئحة  417(الصفحة  2021مایو/أیار 
لت مؤخًرا  431(الصفحة  2021مایو/أیار  13كورونا بتاریخ  من الجریدة الرسمیة)، والتي ُعدِّ
 1(الُمعلن بشكٍل طارئ حسب الجملة  2021یونیو/حزیران  18من مرسوم یوم  1بموجب المادة 

من قانون اإلعالن ویمكن االطالع علیھ في شبكة اإلنترنت تحت الرابط  4من المادة 
verordnung-wuerttemberg.de/corona-https://www.baden(،  من  ھاجخروحتى

 .2من الفقرة  2حیز التنفیذ حسب الجملة 
 
وفي الوقت نفسھ، ینتھي . 2021 أغسطس/آب 23بانقضاء یوم  بھذه الالئحةینتھي العمل  )2(

أو  2020یونیو/حزیران  23، التي صدرت استنادًا إلى ھذه الالئحة أو الئحة یوم العمل بكل اللوائح
 27أو الئحة یوم  ،2021مارس/آذار  7أو الئحة  2020 نوفمبر/تشرین األول 30الئحة یوم 
 .طالما لم یُلَغ العمل بھا من قبل 2021مایو/أیار  13، أو الئحة 2021مارس/آذار 

 

https://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung
https://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung
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