
 إجراءاٌت ع� مستوى الوال�ة ل�بح انتشار و�اء كورونا
 
 

غ من  ي  30إ�  2تنطبق اإلجراءات التال�ة ع� وال�ة بادن فورتمب�ي
�ن الثايف /��ش . هذا الملخص 2020نوفم�ب

�عات للح�اة اليوم�ة.  ل مقتطفاٍت و�شمل أهم الت�ش  �مثِّ
 
 

 ّ  اإلبقاء ع� التباعد االجتما�ي
 الشخص�ة تطبيق قواعد النظافة

 ارتداء كمامة الح�اة اليوم�ة
 استخدام تطبيق كورونا

 الته��ة بانتظام
 
 

 التواصل
ّ إ� أقل قدر ممكن.  •  تقل�ل التواصل الشخ�ي
ف بحد أق� أو إذا كان جميُع الحضور  • ي النطاق الخاص أو العام مع مسكنني

االلتقاء أو االحتفال �ف
 بحٍد أق�. أشخاص  10أق��اء*. ينطبق ع� كل الحاالت: 

كاء  ي هنا: األشخاص األق��اء من الدرجة األو�: األجداد واآلباء واألطفال وكذلك أزواجهم أو �ش *أق��اء تعىف
كاء الحاليون.   الح�اة أو ال�ش

 
 

 الصحة & الشؤون االجتماع�ة
ف وذوي االحت�اجات الخاصة.  • ي المستشف�ات ودور الرعا�ة ومنشآت رعا�ة المسنني

 احت�اطاٌت وقائ�ة �ف
•  . ف  ال عزل للُمصابني
ل تكال�ف اختبارات سارس •  ال��عة المنتظمة للمر�ف والزوار.  2-كوف-تحمُّ

 
 

 تجارة التجزئة
ي االعتبار.  •

 مع أخذ إجراءات النظافة الصح�ة �ف
ً
 تظُل مفتوحة

ي ال تتجاوز  2م 10عم�ل واحد بحد أق� ل�ل  • ي حالة مساحة البيع اإلجمال�ة الىت
من مساحة البيع، و�ف

 كذلك عم�ل واحد بحد أق�.   2م 10
ه ومحكوم.  •  دخول ُموجَّ
ب طواب�ي االنتظار.  •  تجنُّ

 
 

 التعل�م & الرعا�ة
•  .

ً
 تب�ت كُل المنشآت التعل�م�ة ور�اض األطفال مفتوحة

، وُتل�فَ الدورات ال��اض�ة وما شابهها.  •
ً
 منشآت التأه�ل للندوات النظ��ة تب�ت مفتوحة

 
 

 & حاالت الوفاة المراسم الدين�ة
ي ظل إجراءات نظافة صح�ة.  •

 الصلوات ومراسم الدفن ُ�سمح بها �ف



 
 الض�افة
ف والنوادي و�ارات الخمور بجميع  • ُتغلق الحانات والمطاعم والبارات ومحال الش�شة وحانات التدخني

 أنواعها. 
رة لالستالم من الف�ع أو للتوص�ل.  •

ِّ
 ُ�ستثىف األطعمة المتوف

ي ظل اتخ •
 �ف

ً
كات مفتوحة  اذ اإلجراءات الصح�ة المناسبة. تظل مقاصف ال�ش

 
 

 الخدمات
ق صالونات التجم�ل والوشم وثقب الجسد.  •

�
 ُتغل

ّ أو العالج بالحركة، أو عالج النطق، أو عالج األرجل، أو الرعا�ة  • العالجات الطب�ة (مثل العالج الطب��ي
ف وكذلك التدل�ك) ممكنة.   الطب�ة للقدمني

•  
ً
س مفتوحة ي ظل اتخاذ اإلجراءات الصح�ة المناسبة. تظل صالونات الحالقة والتشمُّ

 �ف
 منشآت البغاء �جب أن تغلق أبوابها.  •

 
 

 الثقافة
فيه�ة.  • ي تخدم األغراض ال�ت ال�ات، الىت  ال ُ�سمح بالفعَّ
ق أمام الجمهور. مثل:  •

�
 المنشآت الثقاف�ة ومنشآت التسل�ة ُتغل

o الم�ح 
o األو�را 
o المتاحف 
o دور الحفالت 
o النوادي وصاالت الرقص 
o ينمادور الس 
o ي الداخل والخارج

فيه�ة �ف  نقاط الجذب ال�ت
o صاالت القمار أو ال�از�نوهات أو مكاتب المراهنات 

ي الفضاء الطلق.  •
 ُ�سمح باستخدام ساحات اللعب الموجودة �ف

 
 

 ال��اضة
ق أمام الجمهور. مثل:  •

�
 المنشآت ال��اض�ة العامة والخاصة ُتغل

o صاالت الل�اقة البدن�ة واليوجا 
o حمامات السباحة  ّ ّ والدرا�ي  من أجل الدوام المدر�ي

ً
فيه�ة تظل مفتوحة  العاد�ة وال�ت

o العيون الحرار�ة والساونا 
o مدارس الرقص 
o المنشآت ال��اض�ة للنوادي بكافة أنواعها 

ي المنشآت ال��اض�ة العامة  •
ي أزواج أو مع أق��اء من المسكن نفسه �ف

ا أو �ف ُ�سمح بمزاولة ال��اضة منفرد�
 أو الخاصة. 

. ُ�سمح ب • ف ف دون حضور المتفرجني فني ّ الدرجات المتقدمة والمح�ت ي
ال�ات ل��ا�ف ب والفعَّ  التدرُّ

 ُ�سمح بمزاولة ال��اضة ع� المالعب الشاسعة مثل مالعب الجولف أو التنس أو حلبات الخيول.  •
 ر�اضة إعادة التأه�ل مسم�ٌح بها.  •



 
 السف��ات & اإلقامة

 ألقارب. التنازل عن السف��ات الخاصة وكذلك ز�ارات ا •
 ال رحالت س�اح�ة خارج الوال�ة.  •
 ال رحالت بالحافالت لألغراض الس�اح�ة.  •
الت الجماع�ة إ� المدرسة أو العمل.  •  ُ�سمح بالتنقُّ
ا ع� مقاعد التخي�م.  •  ال ُ�سمح بعروض المب�ت واإلقامة ألغراض� س�اح�ة. و�نطبق ذلك أ�ض�
ور�ة جائزة.  •  تظل الرحالت واإلقامات التجار�ة ال�ف

 
 

 العمل
ل حيثما أمكن.  • ف  العمل من الم�ف
ي إطار إدارة العمل والخدمات والعمل�ات التجار�ة ممكنة.  •

ور�ة �ف  اجتماعات العمل ال�ف
كة.  • ي ال�ش

 ُتتخذ إجراءات مواءمة للنظافة الشخص�ة �ف
 
 

 إجراءات اإلغاثة
رة من جانب االتحاد.  • كات والمؤسسات المت�ف ز المساعدة العاجلة لل�ش  ُتجهَّ
كات ذات أقل من قروض  • .  10عاجلة من بنك االئتمان إلعادة اإلعمار لل�ش ف فني  موظ�


