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MaßnahmenVerordnung

) في برلين (مرسوم تدابير احتواءSARS-CoV-2مرسوم بشأن اإلجراءات الالزمة الحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (
")SARS-CoV-2-EindmaßnVفيروس كورونا المستجد - "

فهرس المحتويات

"SARS-CoV-2-EindmaßnVالمرسوم السادس لتعديل مرسوم تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد - "

"SARS-CoV-2-EindmaßnV تعديل مرسوم تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد - "1المادة 

الجزء األول قواعد السلوك العامة

الجزء الثاني منشآت األنشطة التجارية والتبادل التجاري وغيرها من منشآت الحياة االجتماعية

)SGB XII من الكتاب الثاني عشر للقانون االجتماعي - المساعدة االجتماعية - (8الجزء الثالث األحكام الخاصة بالمستشفيات ودور رعاية المسنين والحصول على خدمات التأهيل والخدمات األخرى وفق الفصل 
والمنشآت المماثلة

الجزء الرابع األحكام الخاصة بالمدارس والمنشآت التعليمية وفقاً لقانون المدارس وأحكام المنشآت النهارية وخدمات الرعاية النهارية لألطفال وفق قانون دعم الرعاية النهارية لألطفال

الجزء الخامس أحكام المنشآت الخاصة بالعلم والبحث العلمي

الجزء السادس إجراءات العزل الصحي

الجزء السابع أحكام نهائية

 الدخول حيز التنفيذ2المادة 

تهدف هذه الترجمة إلى إطالعكم على المعلومات حصراً. النص األلماني هو النص الوحيد الملزم قانونياً.

"SARS-CoV-2-EindmaßnVالمرسوم السادس لتعديل مرسوم تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد - "

2020 مايو/ أيار 7بتاريخ 

 مارس/ آذار27 من القانون بتاريخ 3)، والذي تم تعديله مؤخرا بالمادة BGBl. I S. 1045 (2000 يوليو/تموز 20 من قانون الحماية من العدوى الصادر بتاريخ 1 الجملة 32بناًء على أحكام الفقرة 
2020) BGBl. I S. 587:قرر مجلس حكومة برلين ما يلي (

"SARS-CoV-2-EindmaßnV تعديل مرسوم تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد - "1المادة 

2 بموجب الفقرة 2020 مارس/ آذار 22، والذي تم اإلعالن عنه بتاريخ 2020 مارس/ آذار 22) الصادر بتاريخ SARS-CoV-2-EindmaßnVمرسوم تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد (
 نوفمبر/تشرين الثاني9)، وتم تعديله من خالل القانون الصادر بتاريخ GVBl. S. 106 (1953 يناير/كانون الثاني 29 من القانون الخاص بإعالن القوانين والمراسيم القانونية الصادر بتاريخ 1البند 

1955) GVBl. S. 764 1 البند 2 بموجب الفقرة 2020 أبريل/ نيسان 28، الذي تم اإلعالن عنه أيضاً بتاريخ 2020 أبريل/نيسان 28)، والذي تم تعديله مؤخراً من خالل المرسوم الصادر بتاريخ
)، يتم تعديل هذا المرسوم على النحو التالي:GVBl. S. 286 (2020 مايو/أيار 5من القانون الخاص بإعالن القوانين والمراسيم القانونية وتم تعميمه بتاريخ 

الجزء األول قواعد السلوك العامة

 الواجبات األساسية1الفقرة 

 يجب المحافظة على مسافة تباعد ال تقل عن١يجب على كل شخص تقليل التواصل الجسدي االجتماعي مع األشخاص اآلخرين إلى الحد األدنى الضروري. وعند التواصل وفق المفهوم الوارد في الجملة 
 على الزوجة/الزوج أو شريكة/ شريك الحياة، وأفراد األسرة المعيشية الواحدة وكذلك على األشخاص المخول بحق حضانتهم ورؤيتهم.٢ والجملة ١ متر، بقدر ما تسمح به الظروف. ال تنطبق الجملة 1.5

 االلتزام بالقواعد الصحية2الفقرة 

 من هذا المرسوم وااللتزام٥ لغاية ١) يجب مراعاة التوصيات ذات الصلة الصادرة عن معهد روبرت كوخ والمتعلقة بالحماية من العدوى في أماكن العمل والمنشآت والخدمات الواردة في األجزاء 1(
بتعليمات الجهات المختصة بسالمة العمل وتعليمات الوقاية الخاصة بكادر العاملين، والزوار وكذلك الزبونات والزبائن لضمان النظافة الصحية. ال يتم المساس بالتعليمات المتعلقة بسالمة العمل. على

أصحاب األعمال التجارية االلتزام بالتعليمات السارية لجمعية تأمين الحوادث المهنية المختصة بمجال عملهم. تهدف تدابير الوقاية الواجب اتباعها إلى تقليل التواصل، وحماية الموظفين من العدوى وكذلك
 متر عن األشخاص اآلخرين كمسافة تباعد دنيا وتشديد إجراءات1.5تجنب قدر اإلمكان حصول انتقال للعدوى عن طريق األسطح واألشياء. يتم ضمان هذا األمر بشكل خاص من خالل االلتزام بمسافة 
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التنظيف والتعقيم. كذلك يتم، إذا لزم األمر، اتخاذ تدابير لتنظيم الدخول، ولتجنب طوابير االنتظار والمحافظة على المسافة الدنيا عند تجمع الناس في أماكن االنتظار. يمكن للسلطة المسؤولة التأكد من توفر
.6 لغاية الجملة 1شروط النظافة الصحية وااللتزام بتعليمات النظافة الصحية وفقاً ما ورد في الجملة 

) يوصى بشدة بارتداء غطاء للفم واألنف، خصوصاً عند التواصل مع األشخاص األكثر عرضة للخطر، لتقليل خطر إصابة اآلخرين بالعدوى في المقام األول.2(

) يتعين استخدام غطاء الفم واألنف:3(

1. داخل وسائل النقل العامة من قبل الركاب، ومفتشات ومفتشي التذاكر وعمال النظافة أيضاً،

2. داخل المركبات اآللية التي يتم بواسطتها نقل أشخاص متبدلين مقابل آجر أو ألسباب متعلقة بالعمل، وذلك من قبل الركاب،

،1البند 3داخل المركبات اآللية عند قيادتها ألهداف شخصية وذلك من قبل األشخاص الذين ال ينتمون إلى أفراد االسرة المعيشية كما نصت عليهم الفقرة   .3

4. في المحطات، وفي المواقف، وفي المطارات وفي محطات العبارات وذلك من قبل الركاب، ومفتشات ومفتشي التذاكر وعمال النظافة أيضاً،

5. في منشآت األعمال التجارية المفتوحة للعموم وذلك من قبل الزبونات والزبائن،

6.  وذلك من قبل الزبونات والزبائن،1 الجملة 3 البند 6a وكذلك في مراكز التسوق (الموالت) بمفهوم الفقرة 1 البند 6aفي منافذ البيع بمفهوم الفقرة 

7.  من قبل طاقم العمل،2 البند 6في المطاعم وفق الفقرة 

8. في عيادات األطباء وغيرها من منشآت الرعاية الصحية بشرط أن ال يشكل ذلك عائقاً أمام العالج الطبي، و

9. في محالت الحالقة تصفيف الشعر، ومراكز تقديم الخدمات في مجال العناية بالجسم وخاصة صالونات التجميل، ومراكز التدليك، ومحالت الوشم وأيضاً غيرها من المراكز وذلك من قبل الزبونات والزبائن وطاقم العمل.

 األطفال الذين لم يتموا عامهم السادس أو األشخاص، الذين ال يمكنهم ارتداء غطاء للفم واألنف بسبب اعتالل صحي أو إعاقة أو لألشخاص الذين٣) ال يشمل االلزام بارتداء غطاء للفم واألنف وفق البند 4(
يستخدمون تجهيزات أخرى تعمل على الحد من انتشار القطرات الرذاذية القابلة لنقل الفيروس.

 التواجد في األماكن العامة3الفقرة 

) يسمح للشخص بالتواجد في األماكن العامة عندما يكون بمفرده أو بصحبة الزوجة/ الزوج أو شريكة/ شريك الحياة، وأفراد األسرة المعيشية وبصحبة األشخاص، المخول بحق حضانتهم ورؤيتهم،1(
 متر عن األشخاص الذين ينتمون إلى أسرة معيشية أخرى كمسافة تباعد دنيا، بقدر ما تسمح به الظروف.1.5وكذلك بصحبة أشخاص ينتمون إلى أسرة معيشية أخرى. يتعين االلتزام باالبتعاد 

1) ال يسري البند 2(

1. عند التواجد في األماكن العامة بغرض التغطية اإلخبارية وإعداد التقارير من قبل ممثالت وممثلي الصحافة واإلذاعة والتلفزة والسينما أو وسائل إعالمية أخرى،

عند ممارسة األنشطة المهنية، أواألنشطة المخول بها بتكليف رسمي أو األنشطة التطوعية، التي يجب القيام بها في الهواء الطلق، بما في ذلك القيام باألعمال الزراعية الموسمية الضرورية في المساحات الزراعية،

 من أجل دعم أحزاب وروابط انتخابية شعبية وكذلك من أجل دعم التماسات1 الجملة 1والبساتين والغابات وكذلك عند ممارسة الدعاية السياسية من قبل شخصين كحد أقصى تجاه أفراد أو مجموعات فردية بمفهوم البند 

ومبادرات شعبية على مستوى االتحاد والتماسات شعبية وطلبات سكانية على المستوى المحلي،

 .2

3. عند استخدام وسائل النقل العامة والمركبات اآللية، التي تستخدم للنقل مقابل آجر أو ألسباب متعلقة بالعمل أو التي يتعين على العاملين استقاللها معاً ألغراض مهنية و

، وخدمات رعاية الشباب التي تقدم على نحو جزئي أو كلي ضمن المنشأة وكذلك في حالة األنشطة الخارجية عند المساعدة برعاية11عند تنفيذ أنشطة خارجية مرافقة للعملية التربوية في المنشآت المحددة في الفقرة 

.10 البند 12األطفال المنظمة ضمن إطار خاص (غير رسمي) وعلى وجه الخصوص تلك التي تنظم ضمن عالقات الجوار بمفهوم الفقرة 

 .4

 قاعدة االلتزام بمسافة التباعد الدنيا، طالما كان ذلك ممكناً ومنطقياً ضمن نطاق االستخدام الصحيح والعمل الصحيح.1تسري في الحاالت المحددة وفق الجملة 

) يتعين عند التواجد في الهواء الطلق اتباع القواعد التالية:3(

 متر كحد1.5 وكذلك مع أشخاص أخرين ينتمون إلى أسرة معيشية أخرى مع االلتزام بالتباعد عنهم بمسافة 3 الجملة 1يسمح للشخص بالمكوث على تجهيزات الجلوس الثابتة بمفرده ومع األشخاص المذكورين في الفقرة 

أدنى.

 .1

 وكذلك مع أشخاص أخرين ينتمون إلى أسرة معيشية أخرى، مع االلتزام بالتباعد عنهم3 الجملة 1يسمح للشخص بالجلوس أو االستلقاء على المروج والمساحات المفتوحة بمفرده ومع األشخاص المذكورين في الفقرة 

 أمتار كحد أدنى. ال يسمح بالشواء وتحضير وكذلك تقديم األطعمة بصفة تجارية.5 متر كحد أدنى. يجب المحافظة على التباعد عن األشخاص األخرين بمسافة 1.5بمسافة 

 .2

يمكن وضع قيود على دخول المنتزهات والمناطق الخضراء لتجنب ازدحامها بالناس.
.

 الفعاليات، واالجتماعات، والتجمعات واللقاءات4الفقرة 

 االجتماع مع الزوج/ الزوجة، أو1) تُمنع إقامة الفعاليات واالجتماعات والتجمعات واللقاءات العامة وغير العامة، طالما لم ينص هذا المرسوم على خالف ذلك. يستثنى من المنع الوارد في الجملة 1(
شريكة/ شريك الحياة، وأفراد االسرة المعيشية الواحدة وكذلك مع األشخاص المخول بحق حضانتهم ورؤيتهم.، باإلضافة إلى أشخاص ينتمون إلى أسرة معيشية أخرى مع االلتزام باالبتعاد عنهم بمسافة

 متر كمسافة تباعد دنيا.1,5

1الجملة 1) يستثنى من المنع الوارد في البند 2(

الفعاليات واالجتماعات، بما فيها جلسات كل من، البرلمان االتحاد األوربي وكتله البرلمانية واللجان التابعة له، والبرلمان األلماني االتحادي وكتله البرلمانية واللجان التابعة له، والمجلس االتحادي األلماني واللجان التابعة

له، ومجلس نواب الوالية وكتله البرلمانية واللجان التابعة له، والحكومة االتحادية، وحكومة والية برلين، ومجلس عمدة برلين واللجان التابعة له، ومحكمة برلين الدستورية، ومجالس ممثلي المناطق وكتلها البرلمانية

واللجان التابعة لها، وكذلك البعثات الدبلوماسية، والمحاكم، واللجان والهيئات التابعة لالتحاد األوربي، وللمنظمات العالمية، ولالتحاد، وللواليات، ولجهات أخرى وكذلك للمؤسسات التي تقوم بمهام قانونية عامة.

 .1

األنشطة والتجمعات التي تخدم ضمان األمن العام والنظام العام، وأداء الخدمات العمومية، وتوفير اإلمدادات، وعمل الصحافة، واإلذاعة وغيرها من وسائل اإلعالم، والعناية الصحية بالسكان، وعمل منشآت األنشطة

التجارية والشركات المسموح بتشغيلها وفق هذا المرسوم، وعمل النقابات واالتحادات، وتنفيذ المهام المتعلقة بتمثيل الموظفين أو عمل مجالس العمال والموظفين، أو التي ال يمكن االستغناء عنها لتنفيذ األنشطة المهنية

والتطوعية واالستفادة منها و

 .2

 شخصاً، شريطة أن تكون هذه التجمعات ألسباب اضطرارية. وهذا يشمل على وجه الخصوص التمريض ورعاية األشخاص الذي يحتاجون مساعدة،20األنشطة والتجمعات ضمن النطاق الخاص أو العائلي حتى 

ومرافقة المحتضرين وحضور الجنازات واحتفاالت المعمودية والزفاف.

 .3

 يجب على األشخاص الحاضرين تسجيل أنفسهم في قائمة حضور تتضمن على األقل المعلومات التالية: االسم األول واسم العائلة،3الرقم 2في حالة األنشطة والتجمعات المستثناة من الحظر وفق البند 
 أسابيع على األقل بعد انتهاء الفعالية وتسليمها إلى السلطات المختصة عند الطلب. يجب حذف أو إتالف قائمة الحضور بعد4عنوان السكن الكامل ورقم الهاتف. يجب االحتفاظ بقائمة الحضور هذه لمدة 

انقضاء المدة المحددة لالحتفاظ بها.

 من دستور برلين26 من القانون األساسي والمادة 8 بإقامة التجمعات العامة في الهواء الطلق وفقاً للمفهوم الوارد في المادة 3 يُسمح رهناً بما ورد في الجملة 1 الجملة 1) خالفاً للمنع الوارد في البند 3(
 شخصاً كحد أقصى دون المساس باللوائح القانونية لالجتماعات، طالما تمت تنفيذها كمظاهرة في مكان محدد أو كمسيرة باستخدام المركبات حصراً و تم ضمان المحافظة50وذلك للتجمعات التي تضم 

 أيضاً بإقامة التجمعات في1 الجملة 1 يسمح خالفاً للمنع الوارد في البند 2020 مايو/ أيار18. اعتبارا من 1 البند 2 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 1.5على مسافة الـ 
 شخصاً كحد أقصى دون المساس باللوائح القانونية لالجتماعات، في حال50 من دستور برلين وذلك للتجمعات التي تضم 26 من القانون األساسي والمادة 8األماكن المغلفة وفقاً للمفهوم الوارد في المادة 
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 بصورة4 لغاية الجملة 2 الجملة 2؛ يسري البند 1 البند 2 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 1.5كانت الشروط المكانية تسمح بذلك و تم ضمان المحافظة على مسافة الـ 
 بإقامة التجمعات في الهواء الطلق وفقاً للمفهوم الوارد في1 الجملة 1 يسمح خالفاً للمنع الوارد في البند 2020 مايو/ أيار 25. اعتبارا من 4 لغاية الجملة 2 الجملة 2مماثلة؛ تبعاً لذلك تسري أحكام البند 

 شخصاً كحد أقصى دون المساس باللوائح القانونية لالجتماعات، في حال تم ضمان المحافظة على مسافة الـ100 من دستور برلين وذلك للتجمعات التي تضم 26 من القانون األساسي والمادة 8المادة 
 ،يجب على اإلدارة المسؤولة عن التجمع ضمان3 حتى الجملة 1. عند إقامة التجمعات المسموح بها الواردة في الجملة 1 البند 2 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 1.5

 وبعدد المشاركين المسموح به.1 البند 2 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 1.5المحافظة على مسافة الـ 

1.5ً شخصاً كحد أعلى، إذا كانت الشروط المكانية تسمح بذلك وتم ضمان االلتزام بمسافة الـ 50) يسمح بإقامة فعاليات الشعائر الدينية بمشاركة 4(  متر كمسافة تباعد دنيا وقواعد النظافة الصحية وفقا
. عند حساب العدد األقصى للمشاركين يتم استبعاد األشخاص الضروريين للقيام بالشعائر الدينية (القائم بالصالة، إدارة الموسيقى، الخدمات المساعدة، الخ). يجب تجنب التالمس الجسدي1 البند 2للفقرة 

.4 لغاية الجملة 2 الجملة 2بصرامة. وهذا يتضمن التالمس أثناء أداء الشعائر. ال يجوز تناقل وتمرير أي شيء بين عدة أشخاص أثناء الفعالية. وتبعاً لذلك تسري أحكام البند 

 ديسمبر/ كانون8 من القانون بتاريخ 2)، والذي تم تعديله من خالل المادة BGBl. I S. 1789 (1978 نوفمبر/تشرين الثاني 15 من قانون التجمع بصيغته المعلنة بتاريخ 2 البند 17a) وفقاً للفقرة 5(
)، ال يوجد ما يمنع ارتداء غطاء الفم واألنف للوقاية من العدوى.BGBl. I S. 2366 (2008األول 

الجزء الثاني منشآت األنشطة التجارية والتبادل التجاري وغيرها من منشآت الحياة االجتماعية

 أنواع خاصة من األعمال التجارية والثقافية وقواعد خاصة للنظافة الصحية5الفقرة 

2019 نوفمبر/ تشرين الثاني 22 من قانون 15)، والذي تم تعديله من خالل المادة BGBl. I S. 202 (1999 فبراير/ شباط 22) وفقاً لمعناها المحدد في قانون األعمال التجارية بصيغته المعلنة في 1(
)BGBl. I S. 1746،ال يسمح بفتح األعمال التالية أمام الجمهور: أماكن الرقص، والمعارض االقتصادية، والفعاليات المشابهة للمعارض، واألسواق الخاصة، وصاالت األلعاب، والكازينوهات ،(

ومحالت المراهنات واألعمال المماثلة.

)، يمنع فتح أماكن التسلية أمام الجمهور.BGBl. I S. 3786 (2017 نوفمبر/تشرين الثاني 21) وفقاً لمعناها المحدد في قانون استخدام المباني بصيغته المعلنة في 2(

) يمنع فتح دور السينما والمسارح ودور الحفالت الموسيقية أمام الجمهور.3(

 متر وأن يتم شراء البطاقات1.5) يسمح بتشغيل سينما السيارات، في حال ضمان بقاء المشاهدات والمشاهدين في مركباتهم اآللية المغلقة األسقف وأن تكون مسافة التباعد بين المركبات األلية كحد أدنى 4(
 على األشخاص الجالسين في المركبات اآللية.2 الجملة 1 البند 4 ؛ تسري أحكام الفقرة 2 البند 6aواستخدام المرافق الصحية وفق التعليمات المتعلقة بتجارة التجزئة كما حددتها الفقرة 

 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية1.5) يسمح بفتح المتاحف والنصب التذكارية والمنشآت الثقافية والتعليمية الخاضعة لملكية خاصة وعامة أمام الجمهور مع االلتزام بمسافة الـ 5(
. يسمح بفتح مراكز األرشيف1 البند2 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 1.5. يسمح بفتح المكتبات العامة ألغراض اإلعارة مع االلتزام بمسافة الـ 1 البند 2وفقاً للفقرة 

. لتنظيم الدخول ولضمان مسافة التباعد الدنيا1 البند 2 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 1.5مع االلتزام بمسافة الـ 2020 مايو/ أيار 11وقاعات المطالعة اعتباراً من 
 أمتار مربعة من المساحة الصافية المخصصة للعرض كقيمة مرجعية.١٠ينطبق معيار شخص واحد ضمن 

) للعمومTierpark-Berlin Friedrichsfelde GmbH) وشركة منتزه تيربارك (Zoologischer Garten Berlin AG) يسمح بفتح المناطق الخارجية التابعة لشركة حديقة حيوان برلين (6(
 على منافذ البيع والمطاعم6a و 6، باستثناء بيوت الحيوانات. تبعاً لذلك تسري أحكام الفقرتين 1 البند 2 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 1.5مع االلتزام بمسافة الـ 

الموجودة في حديقة الحيوانات ومنتزه تيربارك.

 نوفمبر/ تشرين الثاني20 لقانون 57)، والذي تم تعديله من خالل المادة BGBl. I S. 2372 (2016 أكتوبر/ تشرين األول 21) وفقاً لمعناها المحدد في قانون حماية العاهرات الصادر بتاريخ 7(
2019) BGBl. I S. 1626.ال يسمح بفتح أماكن الدعارة أمام الجمهور، وكذلك ال يسمح لها بتقديم خدماتها خارج منشآتها. يحظر تقديم خدمات جنسية تتضمن التالمس الجسدي ،(

) يسمح لمحالت الحالقة وتصفيف الشعر بتقديم خدماتها.8(

) يسمح بفتح أماكن تقديم خدمات العناية بالجسد ( خدمات تتطلب القرب الجسدي) كصالونات التجميل، ومراكز التدليك، ومحالت الوشم وغيرها من األعمال المماثلة. بما يخص تقديم الخدمات التي9(
 متر كمسافة تباعد دنيا.1.5تتطلب القرب الجسدي، على وجه الخصوص خدمات صالونات الحالقة وتصفيف الشعر، وصالونات التجميل، ومراكز التدليك، ومحالت الوشم، ال يتعين االلتزام بمسافة الـ 

) يسمح بفتح صالونات التشميس ومراكز أجهزة تشميس البشرة.10(

 بفتح مدارس تعليم القيادة وغيرها من المنشآت، التي تقدم ندوات أو برامج تدريب تعليمية وتكميلية وفق قانون مدرسي القيادة والسائقين المحترفين. يجب2020 مايو/ أيار11) يسمح اعتباراً من 11(
 على جميع مرافقي السائق. يسمح خالل امتحانات القيادة فقط للشخص الذي يجتاز االمتحان، والشخص الذي يتولى3 البند 2. يطبق مضمون الفقرة 1 البند 2االلتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 

تدريسه وكذلك األشخاص التي البد من وجودها إلجراء فحص القيادة بالتواجد داخل المركبة.

 بتقديم خدمات الرحالت والجوالت السياحية داخل المدنية باستخدام الحافالت أو سيراً على األقدام أو الجوالت التي يرافقها مرشدون مع االلتزام بمسافة الـ2020 مايو/ أيار25) يسمح اعتباراً من 12(
.1 البند 2 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 1.5

 التالي.14 والبند 4 وكذلك البند8 و5 رقم 3 والبند 1 البند 2) عند فتح منشآت األنشطة التجارية تسري قواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 13(

 متر مربع من المساحة المخصصة للبيع٢٠) عند فتح منشآت األنشطة التجارية التي يرتادها العموم يسري معيار شخص واحد (زبونات وزبائن وكذلك أفراد عائلة الطاقم العامل) كحد أقصى ضمن 14(
 متر مربع، يسمح بدخول زبون واحد أو زبونة واحدة20ومساحة المحل التجاري كقيمة مرجعية وذلك لتنظيم عملية الدخول ولضمان مسافة التباعد الدنيا. في حال كانت مساحة المحل التجاري أقل من 

كحد أقصى. ال يجوز خلق المحفزات للتشجيع على البقاء. يجب إزالة عروض الخدمات التي تتطلب المكوث في المحل وإمكانيات الجلوس المتواجدة أو وضع حواجز لمنع استخدامها.

 المطاعم والفنادق6الفقرة 

)،BGBl. I S. 420 (2017 مارس/آذار 10 لقانون 14)، والذي تم تعديله من خالل المادة BGBl. I S. 3418 (1998 نوفمبر/ تشرين الثاني 20) وفقاً لمعناها المحدد في قانون المطاعم بنسخة 1(
ال يسمح بفتح المطاعم ، بما فيها مقاهي النرجيلة (الشيشة)، للعموم. يسمح لهذه المرافق بتقديم األطعمة والمشروبات على شكل طلبيات يمر الزبائن الستالمها بأنفسهم أو يتم توصيلها لهم مع االلتزام بمسافة

.1 البند2 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 1.5الـ 

 مساًء للعموم مع االلتزام بقواعد النظافة الصحية وفقا22ً صباحاً حتى الساعة 6 فتح المطاعم التي تعتمد على ذاتها بتحضير األطعمة التي تقدمها من الساعة 2020 مايو/ أيار 15) يسمح اعتبارا من 2(
 متر كمسافة تباعد دنيا بين الطاوالت بما فيها المقاعد1.5. يسمح بتقديم وبتناول األطعمة والمشروبات على الطاوالت فقط. ال يسمح بعرض بوفيهات الخدمة الذاتية. يحب االلتزام بمسافة 1 البند 2للفقرة 

.1، والبند 3 و1 البند 2 ، 1والكراسي؛ ال يسمح بتواجد أي شخص ضمن نطاق مسافة التباعد. ال يتم المساس باألحكام المتعلقة بتقييد التواصل وفق الفقرتين 

) وكذلك محالت تقديم األطعمة ذات أنماط التشغيل الخاصة كمطاعمGastG من قانون المطاعم (1 الرقم 1 البند 1 محالت تقديم المشروبات فقط وفق المفهوم الوارد في الفقرة 2) يستثنى من البند 3(
المدخنين، ومطاعم النرجيلة (الشيشة)، وبارات النرجيلة (الشيشة)، وتلك التي تقدم عروض الموسيقى والرقص، والعروض الفنية، ومراقص الديسكو و محالت األنشطة التجارية المشابهة.

. ال يُسمح1 البند2 تقديم أماكن مبيت سياحية مع االلتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 2020 مايو/ أيار 25) يُسمح للفنادق وأماكن المبيت األخرى ومؤجري منازل قضاء العطالت اعتبارا من 4(
.2بفتح مرافق االستجمام والسبا. وتبعاً لذك تنطبق أحكام البند 

 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة1.5) يُسمح بتشغيل المطاعم المخصصة للعاملين وكذلك المطاعم المخصصة ألفراد الجيش االتحادي والشرطة مع االلتزام بمسافة الـ 5(

إلى بداية الصفحة

...-SARS-CoV) مرسوم بشأن اإلجراءات الالزمة الحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/artikel.910023....
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 يسمح لمطاعم مؤسسات العمل استقبال الضيوف من غير العاملين فيها.2020 مايو/ أيار 15. اعتبارا من 1 البند 2

) ينصح بشدة أن تقوم منشآت األكل والضيافة باستخدام أنظمة حجز أو غيرها من الوسائل المالئمة لالحتفاظ بالمعلومات الهادفة لتعقب التواصل. يجب على مشغلي هذه المنشآت االحتفاظ بهذه5(
المعلومات لمدة أربعة أسابيع بعد انتهاء اإلقامة وأن تقوم بتسليمها عند الطلب للسلطات المختصة. يتعين حذف أو إتالف هذه المعلومات بعد انتهاء الفترة المحددة لالحتفاظ بها.

 تجارة التجزئة6aالفقرة 

2010 أكتوبر/تشرين األول 13)، والذي تم تعديله من خالل قانون GVBl. S. 1045 (2006 نوفمبر/ تشرين الثاني 14) وفقاً لمعناها المحدد في قانون افتتاح المتاجر في برلين الصادر بتاريخ 1(
)GVBl. S. 467 التالية.4 حتى 2 وكذلك البنود 4 والبند6 رقم 3، البند 1 البند 2)، تسري على منافذ البيع قواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 

 متر مربع من المساحة المخصصة للبيع ومساحة المحل التجاري كقيمة٢٠) عند فتح منافذ البيع يسري معيار شخص واحد كحد أقصى (زبونات وزبائن وكذلك أفراد عائلة الطاقم العامل) ضمن 2(
 متر مربع، يسمح بدخول زبون واحد أو زبونة واحدة كحد أقصى. ال يجوز خلق20مرجعية وذلك لتنظيم عملية الدخول ولضمان مسافة التباعد الدنيا. في حال كانت مساحة المحل التجاري أقل من 

المحفزات للتشجيع على البقاء. يجب إزالة عروض الخدمات التي تتطلب المكوث وإمكانيات الجلوس المتواجدة أو وضع حواجز لمنع استخدامها.

الجملة2) يجب أن يقوم مشغلي مراكز التسوق (الموالت) باتخاذ إجراءات خاصة لضبط عملية الدخول. يتم عند القيام بذلك اعتماد مجموع أعداد األشخاص المسموح بهم كحد أقصى وفقاً لما حدده البند 3(
 كقيمة مرجعية وذلك لجميع مساحات البيع الموجودة هناك. لضمان تحديد وضبط عدد األشخاص يسمح بالدخول من مدخل واحد فقط، طالما ال توجد هناك تدابير أخرى مناسبة لضمان عدم تجاوز عدد1

األشخاص في أي لحظة العدد األقصى المسموح به. ال يسمح بتواجد أكثر من عشرة أشخاص في وقت واحد في أماكن االنتظار. ال يجوز خلق المحفزات للتشجيع على البقاء في المداخل وفضاءات التجول
المركزية، كما يجب أن تبقى هذه الفضاءات بشكل خاص خالية من منصات البيع. يجب إبعاد الكراسي والمقاعد الموجودة أو منع استخدامها. يجب إزالة عروض الخدمات التي تتطلب المكوث وإمكانيات

الجلوس المتواجدة أو وضع حواجز لمنع استخدامها.

.6 لغاية الجملة 3 الجملة 3) تبعاً لذلك تسري على متاجر التسوق و تنظيم عملية الدخول إليها أحكام البند 4(

 المسابح والمنشآت الرياضية واألنشطة الرياضية7الفقرة 

) تُمنع األنشطة الرياضية في جميع المنشآت الرياضية العامة والخاصة والمسابح المغلقة، والمسابح المفتوحة والمسابح الشاطئية، وصاالت اللياقة البدنية وحمامات الساونا، وحمامات البخار ومايشابها1(
.10 لغاية 2من منشآت، ما لم يذكر خالف ذلك في البند 

 نشاطات التدريب و التعليم للمنظمات الرياضية التي تم ممارستها في الهواء الطلق في المنشآت الرياضية، عندما تتحقق2020 أيار/ مايو 15 اعتباراً من 1) يستثنى من المنع المنصوص عليه في البند 2(
الشروط التالية:

1.  متر كحد أدنى بين الرياضيات والرياضيين وكذلك عن األشخاص األخرين.1.5ممارسة التمارين الرياضية دون احتكاك بدني مع وجوب المحافظة باستمرار على التباعد بمسافة 

2.  أشخاص كحد أقصى (بما فيهم المدربة أو المدرب أو أي شخص مشرف أخر)،8ممارسة التمارين حصراً من قبل شخص بمفرده، أو بصحبة شخص أخر، أو ضمن مجموعات صغيرة تضم 

3. عدم ممارسة تدريبات األلعاب، التي يكون فيها االحتكاك البدني المباشر ضرورياً أو محتمالً، وخاصة رياضات االحتكاك الجسدي والرياضات الجماعية،

4. ال تقام البطوالت،

، وخاصة عند االستخدام المشترك لألجهزة الرياضية،1 البند 2يتم اإللتزام بالقواعد الهامة للنظافة الصحية والتعقيم الواردة في الفقرة   .5

6. أماكن تبديل المالبس واالستحمام وغيرها من الغرف تبقى مغلقة؛ يجب فتح مراحيض خاصة منفصلة،

7. ال يتم تبديل المالبس والعناية بالجسم في المرفق الرياضي،

8. لتجنب التجمع، وبشكل خاص طوابير االنتظار، يتم تنظيم الدخول إلى المنشأة الرياضية من قبل المنظمة الرياضية التي تستخدمها،

9. ال يتم تعريض الفئات المهددة بالخطر لما قد يشكل خطراً عليها.

10. ال يسمح بدخول المشاهدات والمشاهدين.

من أجل توزيع أوقات استخدام المنشآة على المنظمات الرياضية التي تستحق الدعم تسري قرارات المنح التي كانت سارية حتى اآلن. يمكن للجهات المانحة أن تتخذ قرارات محايدة في حاالت فردية ،
 خالل استخدام المنشاة على عاتق المنظمة الرياضية التي تستخدمها. بغض1. تقع مسؤولية االلتزام بالتعليمات المذكورة في الجملة 1وخاصة عندما يكون ذلك ضرورياً لتطبيق القيود المذكورة في الجملة 

 السماح باستخدام المنشاة من قبل أكثر من مجموعة صغيرة في آن واحد، إذا تم أثناء التطبيق العملي ضمان2 رقم 1النظر عن حجم الميدان أو الملعب يمكن للمنظمات الرياضية طبقاً لمضمون الجملة 
، وخاصة المتعلقة بضوابط مسافة التباعد.1االلتزام بالشروط األخرى المذكورة في الجملة 

 الرياضات التي ال تتطلب االحتكاك الجسدي التي تمارس في الهواء الطلق ضمن المنشآت الرياضية، طالما يمارسها الشخص بشكل منفرد، مع الزوجة/1) تستثنى من المنع المنصوص عليه في البند 3(
الزوج أو شريكة/ شريك الحياة، مع أفراد األسرة المعيشية، مع األشخاص المخول بحق حضانتهم ورؤيتهم، وكذلك مع أشخاص ينتمون إلى أسرة معيشية أخرى بدون تشكيل أي مجموعات أخرى. يجب

 متر. يسمح بدخول األبنية لغرض وحيد، وهو إخراج األجهزة الرياضية الضرورية لممارسة الرياضة أو إعادتها إلى مكانها. تبقى غرف تبديل المالبس واالستحمام1.5االلتزام بمسافة تباعد ال تقل عن 
والمراحيض والغرف األخرى الملحقة بها مغلقة. يمكن فتح مراحيض خاصة منفصلة. يسمح باستخدام المروج والمساحات المفتوحة للمنشأة الرياضية لألنشطة الرياضية حصراً.

.2 فقط، في حال لم تكن المنشأة موضوعة تحت تصرف جهة أخرى وفق البند 3) يُسمح باستخدام المنشأة الرياضية وفق ما ورد في البند 4(

 بسبب طبيعة المنشأة الرياضية أو لم يقم مستخدموا المنشأة بااللتزام بهذه القيود بالفعل، يمكن للجهة المسؤولة أن تقوم بإغالق المنشأة3 والبند 2) إذا لم يكن ممكناً االلتزام بالقيود الواردة في البند 5(
الرياضية بشكل كامل أو مؤقت.

. يجب قبل فتح المنشاة أن تتقدم كل جهة تشغيل بخطة استخدام ونظافة صحية للحصول على موافقة اإلدارة المسؤولة2020 مايو/ أيار 25) يمكن فتح المسابح المفتوحة والمسابح الشاطئية اعتبارا من 6(
عن الرياضة في حكومة والية برلين، التي تشرك بدورها دائرة الصحة المحلية المعنية بعملية اتخاذ القرار. في حال كانت المسابح مؤجرة لطرف ثالث أو تم السماح له بأولوية استخدامها، يعتبر هذا

الطرف الثالث الجهة المشغلة وفق مفهوم القاعدة المذكورة أعاله.

، طالماً تقام في إطار خطة استخدام ونظافة صحية موضوعة من قبل2020 مايو/ أيار 25) يُسمح بإجراء البطوالت ألنواع الرياضة التي ال تتطلب االحتكاك الجسدي في الهواء الطلق اعتباراً من 7(
االتحاد الرياضي المختص المعني بذلك وموافق عليها من قبل اإلدارة المسؤولة عن الرياضة في حكومة برلين.

 الفعاليات الرياضية في الرياضات االحترافية، في حال كان مكان إقامتها محدد المساحة وكان التحكم بالدخول إلى مكان إقامة الفعالية مضموناً ولم يُسمح بدخول1) يستثنى من الحظر الوارد في البند 8(
 موافقة خطية من إدارة حكومة والية برلين المسؤولة عن الرياضة، التي تشرك بدورها دائرة الصحة المحلية المعنية بعملية اتخاذ1المشاهدات والمشاهدين. تتطلب الفعاليات المنصوص عليها في الجملة 

 على عاتق الجهات المسؤولة عن منح الموافقة. ال يتم المساس بأحكام مرسوم حظر الفعاليات2 والجملة 1القرار. يقع قرار منح الموافقة على استخدام المنشاة الرياضية إلقامة الفعاليات وفق أحكام الجملة 
 على الفعاليات الرياضية في مجال الرياضات االحترافية4 حتى 1. تبعاً لذلك تسري أحكام الجمل 2020 أبريل/ نيسان 28 في صيغته الصادرة بتاريخ 2020 أبريل/ نيسان 21الكبيرة الصادر بتاريخ 

.1التي ال تقام في المنشآت الرياضية وفق مفهوم البند 

 شريطة االلتزام بالتعليمات، ويتم هذا حصرياً من خالل موافقة كتابية من اإلدارة المسؤولة عن1) يمكن في حاالت فردية مبررة الحصول على استثناءات أخرى من الحظر المنصوص عليه في البند 9(
الرياضة في حكومة والية برلين. وهذا ينطبق بشكل خاص على:

...-SARS-CoV) مرسوم بشأن اإلجراءات الالزمة الحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/artikel.910023....
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1. التدريب الرياضي للرياضيات والرياضيين المتميزين في قواعد التدريب االتحادية أو البارالمبية استعداداً لمسابقات قومية ودولية، وذلك في حال كانت حصص التدريب المطلوب الموافقة عليها ضرورية جداً للتحضيرات.

2. األنشطة الرياضية مع الحيوانات، في حال كانت ضرورية من أجل صحة ورعاية الحيوانات.

3. أنشطة تدريب فرق الدوري األلماني والرياضيين المحترفين والرياضيات المحترفات.

إذا كانت هناك جهة أخرى في والية برلين مسؤولة عن منح تراخيص استخدام المنشآت الرياضية العامة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، تقوم اإلدارة المسؤولة عن الرياضة في حكومة والية برلين
بالتشاور معها عند اتخاذ قرار بشأن االستثناءات.

) اللوائح التي تحكم الرياضة كمادة تدريس في المدارس الحكومية والخاصة، وفي منشآت التعليم المهني وأيضاً كاختصاص تعليمي في الجامعات تكون لها األولوية على هذه القاعدة.10(

 من الكتاب الثاني عشر للقانون8الجزء الثالث األحكام الخاصة بالمستشفيات ودور رعاية المسنين والحصول على خدمات التأهيل والخدمات األخرى وفق الفصل 
) والمنشآت المماثلةSGB XIIاالجتماعي - المساعدة االجتماعية - (

 أحكام عامة8الفقرة 

 وتطبيقها، ما لم ينص المرسوم3 في صيغتها السارية حالياً في المنشآت المذكورة في هذا الجزء ١٩يجب االلتزام بالتوصيات ذات الصلة الصادرة عن معهد روبرت كوخ لكيفية التعامل مع جائحة كوفيد 
هذا على خالف ذلك. يتعين على هذه المنشآت أن توفر لمرضاها أغطية للفم واألنف. تسري هذه األحكام أيضاً على خدمات الرعاية الطبية خارج المنشآت الطبية.

 المستشفيات9الفقرة 

)،GVBl. S. 160 (2018 فبراير/شباط 2 لقانون 15)، والذي تم تعديله من خالل المادة GVBl. S. 483 (2011 سبتمبر/أيلول 18) وفقاً لمعناها المحدد في قانون المستشفيات الصادر بتاريخ 1(
ينبغي على المستشفيات المشاركة في خدمات الطوارئ، بالقدر المقبول طبياً، أن تقوم بصفة عامة بتعليق عمليات قبول المرضى والعمليات الجراحية طالما سيؤدي هذا إلى توفير المزيد من الطواقم

) أو المشتبه بإصابتهم به. الواجب نفسه يقع على عاتق المستشفيات األخرى المرخص لها التي تتضمنها خطة المشافي الخاصةCOVID-19واإلمكانيات لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا (
بوالية برلين. تحدد التفاصيل المتعلقة بذلك من قبل إدارة حكومة برلين المعنية بشؤون الصحة.

 باتخاذ اإلجراءات الضرورية لتدريب طواقمها الطبية والتمريضية على العناية المركزة باستخدام وحدات التنفس ومعالجة المرضى المصابين بفيروس1) يجب على المستشفيات المحددة في البند 2(
) أو المشتبه بإصابتهم به.COVID-19كورونا (

) أو المشتبه بإصابتهمCOVID-19 بالقدر المقبول طبياً، تركيز مورادها البشرية وغيرها من الموارد على معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا (1) يجب على المستشفيات المحددة في البند 3(
به.

 قواعد الزيارة10الفقرة 

)يسمح للمرضى في المستشفيات وكذلك لنزالء دور رعاية المسنين (منشآت الرعاية الطبية الطويلة والقصيرة األمد التي يتم تقديمها داخل المنشأة) وأماكن السكن الخاصة، وفقاً للمعنى الوارد في الكتاب التاسع للقانون1(

)، باستقبال زيارة من شخص واحدBGBl. I S. 2789 (2019 ديسمبر/كانون األول 14 لقانون 8)، والذي تم تعديله من خالل المادة BGBl. I S. 3234 (2016 ديسمبر/ كانون األول 23االجتماعي الصادر بتاريخ 

 أو حظر الزيارة وذلك في إطار1 داخل المنشاة يمكن إلدارة المنشاة تشديد قواعد الزيارة بحسب البند 19يومياً ؛ يستثنى من ذلك األشخاص المصابين بعدوى في الجهاز التنفسي. في حال وجود إصابة مؤكدة بمرض كوفيد 

 مع التوصيات الهامة لمعهد روبرت كوخ ويسمح باتخاذها لمهلة زمنية محدودة فقط. يجب2عملية تقييم المخاطر للنزالء، على أن يتم إشراك دائرة الصحة المعنية بهذه العملية. يجب أن تتماشى اإلجراءات الواردة في الجملة 

.2إخطار السلطات المشرفة المسؤولة باتخاذ اإلجراءات الواردة في الجملة 

) األشخاص الذين يعانون من أمراض شديدة والمحتضرون ال يخضعون ألي قيود فيما يخص استقبال الزيارات.2(

) يُسمح دائماً بزيارات األشخاص المكلفين بالرعاية الروحية، مع فرض قواعد السلوك الضرورية وفقاً للظروف.3(

 منشآت الرعاية النهارية والليلية11الفقرة 

)”، والذيBGBl. I S. 1014, 1015 (1994 مايو/أيار 26 من القانون الصادر بتاريخ 1) وفقاً للتعريف الوارد في الكتاب الحادي عشر للقانون االجتماعي – تأمين الرعاية االجتماعية – “المادة 1(
.2)، ال يسمح بفتح منشآت الرعاية النهارية والليلية للقيام بأعمال الرعاية، مع مراعاة حاالت البند BGBl. I S. 604 (2020 مارس/أذار 22 من القانون بتاريخ 10تم تعديله أخيرا من خالل المادة 

 أن تعمل بشكل محدود لتقديم الرعاية الضرورية االضطرارية للمحتاجين إلى الرعاية والذين يمارس أفراد عائلتهم نشاطاً مهنياً ضرورياً للمحافظة على سير الحياة1) يجوز للمنشآت المحددة في البند 2(
العامة، وعلى األخص في مجاالت الصحة والرعاية واألمن العام واإلمدادات العامة أو للحاالت التي تتطلب رعاية متخصصة ال يمكن تأمينها بطرق أخرى.

)SGB XII من الكتاب الثاني عشر للقانون االجتماعي - المساعدة االجتماعية - (8 أحكام الحصول على خدمات التأهيل وخدمات أخرى وفق الفصل 11aالفقرة 

) وعروض الجهات الخدمية األخرى وفق الفقرةBFBTS، TSHIV، TBTSB) ال يسمح بفتح ورشات العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة ومراكز الرعاية النهارية للمعاقين (يشمل هذا أنماط الخدمات 1(
 من الكتاب التاسع للقانون االجتماعي، إال إذا كان األمر يتعلق برعاية طارئة ألشخاص معاقين،60

1. ال تتوفر لديهم أي إمكانيات رعاية أخرى (مثالً من خالل أفراد العائلة، في أماكن سكن خارجية أو خاصة)،

2. يمارس أفراد عائلتهم نشاطاً مهنياً ضرورياً للمحافظة على سير الحياة العامة، وعلى األخص في مجاالت الصحة والرعاية واألمن العام واالمدادات العامة أو

3. يحتاجون بشكل ملح إلى الرعاية الفردية من أجل استقرار الحالة الصحية لديهم.

 الورشات الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة التي توفر أو تؤدي خدمات طبية أو خدمات متعلقة بالرعاية أو التمريض؛ وهذا يشمل مغاسل1تستثنى من حظر الفتح الوارد في النصف األول من الجملة 
المالبس. ويسري األمر ذاته على مجاالت العمل للورشات الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة التي تخدم توفير الغذاء في المنشآت الطبية أو منشآت الرعاية والتمريض. يجب على الجهات التي تقوم بهذه

، أن1 من حظر الفتح الوارد في النصف األول من الجملة 3 و2 والجهات المسؤولة عن ورشات األشخاص ذوي اإلعاقة المستثناة وفق الجملتين 1الرعاية الضرورية وفق النصف الثاني من الجملة 
 ومنع االتصال عن قرب قدر اإلمكان.1 البند 2تضمن في جميع األحوال من خالل اتخاذ التدابير المناسبة االلتزام بقواعد النظافة الصحية ومسافة التباعد وفق الفقرة 

،1، بما يتجاوز البند 1 البند 2 متر و قواعد النظافة الصحية وفق الفقرة 1.5 مع االلتزام بمسافة 2020 مايو/ أيار 18) يسمح بتشغيل ورعاية مستحقي الخدمات في الورشات الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة اعتبارا من 2(

في حال

 مارس/ آذار17 بالمائة من األماكن التي كانت متوفرة لدى الورشة بتاريخ 35 على 1تقيد عدد فرص العمل وأماكن الرعاية التي يتم االستفادة منها في آن واحد ومن ضمنها الفرص واألماكن المستفاد منها وفق البند

2020،

 .1

2. موافقة األشخاص ذوي اإلعاقة على االلتحاق بالعمل وتلقي الرعاية و

3. وجود خطة حماية من العدوى خاصة بعمل الورشة موضوعة من قبل مشغلي الورشة باالتفاق مع طبيبة أو طبيب مؤسسة العمل.

27 لقانون 1 من الكتاب الثاني عشر للقانون االجتماعي – المساعدة االجتماعية – “المادة 75 من الكتاب التاسع للقانون االجتماعي أو الفقرة 123) مقدمو الخدمات الذين لديهم تعاقدات وفق الفقرة 3(
)، مخولون بتشغيل الموظفين بشكلBGBl. I S 575 (2020 مارس/ أذار 27 لقانون 11)”، والذي تم تعديله مؤخرا من خالل المادة BGBl. I S. 3022, 3023 (2003ديسمبر/ كانون األول 

إلى بداية الصفحة

...-SARS-CoV) مرسوم بشأن اإلجراءات الالزمة الحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/artikel.910023....
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مختلف عن اتفاقيات الخدمة وذلك من أجل درء األخطار عن العاملين والمستفيدين من الخدمات. يجب ضمان الرعاية األساسية لمستحقي الخدمات. من خالل التقليص الكبير لنطاق الرعاية في بعض
المجاالت، يجب على مقدمي الخدمات استخدام الموظفين الذين أصبحوا بال عمل في مجاالت أخرى لتأمين الرعاية الكاملة في تلك المجاالت.

الجزء الرابع األحكام الخاصة بالمدارس والمنشآت التعليمية وفقاً لقانون المدارس وأحكام المنشآت النهارية وخدمات الرعاية النهارية لألطفال وفق قانون دعم الرعاية
النهارية لألطفال

 المدارس والمنشآت التعليمية بحسب قانون المدارس، والمنشآت النهارية وخدمات الرعاية النهارية لألطفال وفق قانون دعم الرعاية النهارية لألطفال12الفقرة 

)، والذي تمGVBl. S. 26 (2004 يناير/ كانون الثاني 26) يسمح بفتح المدارس العامة ومدارس القطاع الخاص، بما في ذلك مؤسسات التعليم الثاني وفقاً لتعريف قانون المدارس الصادر بتاريخ 1(
 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة1.5)، ألغراض النشاط التعليمي بشرط االلتزام بمسافة الـ GVBl. S. 255 (2019 أبريل/ نيسان 9 لقانون 1تعديله من خالل المادة 

. يحدد المكتب الحكومي المسؤول عن النظام المدرسي التفاصيل لهذا األمر مع مراعاة نتائج تصويت شامل على مستوى الواليات، وال سيما االفتتاح المتدرج وفقاً ألنواع المدارس ومستوياتها1 البند 2
والصفوف والدورات التعليمية وكذلك السماح بالفعاليات المدرسية التي تقام خارج المدارس. ال تقدم العروض التكميلية للدعم الدراسي والرعاية. الرحالت المدرسية ممنوعة.

.1 البند 2 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 1.5) يسمح بإجراء االمتحانات بشرط االلتزام بمسافة الـ 2(

 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة1.5 للنشاط التدريسي والتربوي بشرط االلتزام بمسافة الـ 2020 مايو/ أيار 11) يسمح بفتح المنشآت الحرة وفق تعريف قانون المدارس اعتباراً من 3(
 ألغراض التدريس الفردي وضمن مجموعات تضم خمسة أشخاص كحد2020 مايو/ أيار 11. يسمح بفتح مدارس الموسيقى ومدارس فنون األطفال والشباب اعتباراً من 1 البند 2الصحية وفقاً للفقرة 

أقصى. يسمح بتقديم دروس تعليم الغناء وآالت النفخ الموسيقية كدروس فردية فقط. ويتعين للقيام بذلك ومن أجل تقديم دروس في مجال الفنون األدائية (التعبيرية) اتخاذ تدابير حماية. ال يسمح بالعروض
التعليمية التي تتضمن ممارسة الرياضة.

 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة1.5 بشرط االلتزام بمسافة الـ 2020 مايو/ أيار 11) يسمح بفتح مدارس تعليم البستنة ومدارس تعليم قواعد المرور لألطفال والشباب اعتباراً من 4(
.1 البند 2الصحية وفقاً للفقرة 

 بشرط االلتزام بمسافة2020 يونيو/ حزيران 1. يسمح بفتح إجراءات التسجيل اعتباراً من 2020 مايو/ أيار 31) مغلقة للعموم حتى Volkshochschulen) تبقى مراكز التعليم التكميلي المحلية (5(
.2020 يوليو/ تموز 1. يمكن المباشرة بالدورات التعليمية التي تتطلب الحضور الشخصي اعتباراً من 1 البند 2 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 1.5الـ 

 متر كمسافة تباعد1.5 ، بشرط االلتزام بمسافة الـ 2020 مايو/ أيار 11 بصورة فردية أو ضمن مجموعات اعتباراً من 13) يسمح بتقديم العروض األخرى لتعليم الكبار التي ال تندرج في إطار الفقرة 6(
. ال يسمح بالعروض التعليمية التي تتضمن ممارسة الرياضة وتحضير أو تناول المواد الغذائية بصورة جماعية.1 البند 2دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 

)، والذي تم تعديله مؤخرا منGVBl. S. 322 (2005 يونيو/حزيران 23) مرافق الرعاية النهارية وخدمات رعاية األطفال النهارية وفق تعريف قانون دعم الرعاية النهارية للطفل الصادر بتاريخ 7(
.8)، تفتح بشكل جزئي ومقيد وفقاً للتعليمات الواردة في البند GVBl. S. 702 (2017 ديسمبر/ كانون األول 19 لقانون 1خالل المادة 

 يمكنها أن تقدم خدمات محدودة للرعاية الطارئة لألطفال، مع أفضلية لألهالي الذين توجد حاجة لنشاطهم المهني للمحافظة على الحياة العامة وإعادتها إلى العمل، وعلى1) المنشآت المشار إليها في البند 8(
األخص في مجاالت الصحة، والرعاية، واألمن العام واإلمدادات العامة. تقرر اإلدارة المسؤولة عن النظام المدرسي في حكومة والية برلين بشأن اختيار المنشآت ومن يحق له االستفادة من الرعاية

الطارئة. يتم استئناف أعمال الرعاية في مجال منشآت الرعاية النهارية وعروض الرعاية النهارية (لدى مربي أو مربية أطفال) بشكل تدريجي. ألجل هذا الغرض، ومع مراعاة وضع الوباء في والية
برلين، سيتم توسيع مجموعة األطفال التي يمكن رعايتها لتتجاوز العرض الذي قدم حتى اآلن في إطار الرعاية الطارئة. ويشمل هذا بشكل خاص مجموعات الفئات العمرية وفئات المعيلين الوحيدين من

آباء وأمهات ؛ تتولى اإلدارة المسؤولة عن الشباب واألسرة في حكومة والية برلين تنظيم التفاصيل اإلضافية بهذا الشأن.

) يسمح بإجراء اختبارات الطعام الخاصة باختيار مزود الغداء المدرسي.9(

) يسمح برعاية األطفال ضمن إطار خاص (غير رسمي) وعلى وجه الخصوص المنظمة ضمن عالقات الجوار وذلك لرعاية أطفال من ثالث أسر معيشية مختلفة كحد أقصى. وهنا يحب اإلنتباه إلى10(
SGB من الكتاب الثامن للقانون االجتماعي (43أن يتم اللقاء دائماً بين نفس األطفال وأن يتولى رعايتهم األشخاص الذي يملكون حق الحضانة فقط. اليتم المساس بالفقرة  VIII.(

) يسمح بفتح منشآت التأهيل المهني والتكميلي في مجال رعاية األطفال والشباب وكذلك منشآت التعليم والتأهيل المهني والتكميلي الخاص بالكوادر التدريسية، بشرط االلتزام بقواعد النظافة الصحية11(
. تتولى اإلدارة المسؤولة عن الشباب واألسرة في حكومة والية برلين تنظيم التفاصيل اإلضافية المتعلقة بمنشآت رعاية األطفال والشباب، واإلدارة المسؤولة عن قطاع المدارس في حكومة2وفقاً للفقرة 

 من هذا المرسوم.5والية برلين التفاصيل المتعلقة بمنشآت مجال تأهيل الكوادر التدريسية. يسري على تأهيل الكوادر التدريسية في الجامعات الجزء 

 مدارس الصحة والتمريض ومنشآت التعليم المهني األخرى13الفقرة 

2 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 1.5) يسمح بفتح مدارس الصحة والتمريض ومنشآت التعليم المهني األخرى لممارسة أعمال التدريس بشرط االلتزام بمسافة الـ 1(
. تتولى اإلدارة المسؤولة في حكومة برلين تحديد التفاصيل اإلضافية.1البند 

.1 البند 2 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 1.5) يسمح بإجراء االمتحانات بشرط االلتزام بمسافة الـ 2(

الجزء الخامس أحكام المنشآت الخاصة بالعلم والبحث العلمي

 المعاهد العليا - الجامعات14الفقرة 

) ال يسمح بفتح الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والدينية، بما في ذلك المنشآت التابعة لها، أمام الجمهور أو من أجل التعليم الذي يتطلب الحضور.1(

 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام1.5) يمكن للمعاهد العليا والجامعات في إطار القيام بحقوقها الداخلية والتوجيهية السماح بدخولها لممارسة أعمال البحث العلمي، في حال تم ضمان االلتزام بمسافة الـ 2(
.1 البند 2بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 

) ) يمكن للمعاهد العليا والجامعات في إطار القيام بحقوقها الداخلية والتوجيهية في حاالت مبررة السماح بدخولها لممارسة األعمال اإلدارية، بالقدر الذي تستدعي فيه األعمال اإلدارية التواجد الشخصي3(
.1 البند 2في المكان مع مراعاة االلتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 

 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية1.5) يمكن السماح بإجراء االمتحانات التي تتطلب حضوراً شخصياً، من ضمنها امتحانات القبول وامتحانات اللغة، بشرط االلتزام بمسافة الـ 4(
، إذا كانت إمكانية االستعاضة عنها من خالل استخدام تقنيات الملومات واالتصاالت اإللكترونية غير متاحة.1 البند 2وفقاً للفقرة 

 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام1.5) يمكن في حاالت مبررة السماح بتنفيذ األنشطة العملية التي تتطلب بشكل خاص استخدام مختبرات وغرف عمل خاصة تابعة للجامعة بشرط االلتزام بمسافة الـ 5(
.1 البند 2بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 

إلى بداية الصفحة

إلى بداية الصفحة
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 المكتبات15الفقرة 

.1 البند 2 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 1.5يسمح بفتح المكتبات العلمية ومراكز األرشيف ألغراض اإلعارة بشرط االلتزام بمسافة الـ 

 حديقة النباتات16الفقرة 

.1 البند 2 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 1.5يسمح بفتح المرافق الخارجية لحديقة النباتات بشرط االلتزام بمسافة الـ 

 مطاعم الجامعات والمعاهد العليا17الفقرة 

 ).Studierendenwerkال يسمح بفتح مطاعم الطالب التابعة لمكتب الخدمات الطالبية ( 

 مرافق البحث غير الجامعية18الفقرة 

.1 البند 2 متر كمسافة تباعد دنيا وااللتزام بقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 1.5عند الدخول إلى المعاهد والمنشآت الخاصة بالبحث العلمي خارج الجامعة يجب ضمان االلتزام بمسافة الـ 

الجزء السادس إجراءات العزل الصحي

 الحجر المنزلي للمسافرين القادمين أو العائدين، المراقبة19الفقرة 

) على األشخاص القادمين عن طريق البر أو البحر أو الجو من دولة خارج جمهورية ألمانيا االتحادية إلى والية برلين التوجه مباشرة إلى منازلهم أو مكان إقامة أخرى مناسبة لهم وعزل أنفسهم هناك1(
 باستقبال الزيارات من أشخاص1 يوماً منذ وصولهم؛ وينطبق هذا أيضاً على األشخاص الذين دخلوا أوالً إلى والية أخرى في جمهورية ألمانيا االتحادية. ال يسمح لألشخاص المذكورين في الجملة 14لمدة 

ال ينتمون إلى أفراد أسرتهم المعيشية.

 الجملة1. األشخاص المدرجون في البند 1 الجملة 1 ملزمون باالتصال فوراً بدائرة الصحة المسؤولة عنهم واإلشارة إلى استيفاء الشروط الواردة في البند 1 الجملة 1) األشخاص المذكورون في البند 2(
 ملزمون أيضاً بإبالغ دائرة الصحة المسؤولة عنهم فور ظهور أعراض مرض لديهم.1

.1 الجملة 1) يخضع األشخاص المذكورون خالل فترة العزل للرقابة من قبل دائرة الصحة وفق البند 3(

 استثناءات من الحجر المنزلي20الفقرة 

:1 الجملة 1 البند 19) يستثنى من الفقرة 1(

1. األشخاص الذين يقومون بحكم عملهم المهني بنقل األشخاص والبضائع والمنتجات عبر الطرقات أو السكك الحديدية أو بواسطة السفن أو الطائرات

2. األشخاص الذين ال غنى عن عملهم للمحافظة على

)a،استمرار عمل النظام الصحي بما فيها منشآت الرعاية الصحية، وعمل البنى التحتية الحساسة األخرى 

)b،األمن والنظام العام 

)c،رعاية العالقات الدبلوماسية والقنصلية 

)d،استمرار عمل النظام القضائي 

)eاستمرار عمل ممثلي الشعب والحكومة وإدارة الدولة والواليات والبلديات أو 

)fاستمرار عمل مؤسسات االتحاد األوروبي والمنظمات الدولية 

يجب على مقدمي الخدمات وأصحاب العمل التأكد من وجود هذه الضرورة وإصدار شهادات خطية بهذا الخصوص؛ يجب على األشخاص حمل هذه الشهادات معهم.

3. األشخاص الذين مكثوا خارج ألمانيا ضمن إطار عملهم لدى شركات الطيران أو السفن أو القطارات أو الحافالت أو ضمن طاقم العمل في الطائرات والسفن والقطارات والحافالت

4. األشخاص الذين يقطعون حدود ألمانيا بانتظام بين مكان سكنهم ومكان عملهم أو الذين يضطرون ألسباب مهنية ضرورية ال تحتمل التأجيل إلى دخول األراضي األلمانية لمدة تصل إلى خمسة أيام كحد أقصى

 ساعة أو األشخاص الذين لديهم سبب وجيه آخر للسفر؛ ويشمل هذا على وجه الخصوص الجوانب االجتماعية مثل الحضانة المشتركة لألوالد، أو زيارة شريك الحياة الذي48األشخاص الذين كانوا في الخارج ألقل من 

ال يقيم في نفس األسرة المعيشية، أو العالجات الطبية العاجلة أو إعانة أو رعاية أشخاص يحتاجون إلى الحماية.

 .5

إضافة إلى ما سبق، يمكن لدائرة الصحة المسؤولة منح إعفاءات إضافية في حاالت فردية مبررة عند الطلب.

 يوماً)14 أسابيع على األقل (العمال الموسميون)، وذلك في حال تم في مكان اإلقامة والعمل خالل األسبوعين األوليين (3 على األشخاص الذين يدخول ألمانيا بغرض العمل لمدة 18) ال تسري الفقرة 2(
،1 الجملة 1 البند 18اتخاذ تدابير النظافة الصحية المهنية ضمن مجموعة العمل واالحتياطات الالزمة لمنع االتصال خارج مجموعة العمل، والتي يمكن مقارنتها بتدابير العزل والفصل الواردة في الفقرة 

. تقوم دائرة الصحة بالتأكد1كما أن مغادرة مكان اإلقامة مسموحة فقط لممارسة العمل. يبلغ صاحب العمل دائرة الصحة المسؤولة عن استالم العمل قبل أن يبدأ ويوثق اإلجراءات المتخذة بحسب الجملة 
.1من االلتزام بالشروط الواردة في الجملة 

 على العاملين في القوات المسلحة والشرطة، الذين يعودون من مهامهم وأعمالهم في الخارج.19) ال تسري الفقرة 3(

 على األشخاص الذين يدخلون برلين فقط لعبورها خالل السفر؛ على هؤالء مغادرة أراضي والية برلين بأسرع مايمكن. عبور أراضي والية برلين أثناء السفر في هذا الصدد أمر19) ال تسري الفقرة 4(
مسموح به.

) وفقاً للمعايير الحالية المعتمدة من قبل معهد19 فقط ، في حال لم تظهر على األشخاص المذكورين أي أعراض تشير إلى اإلصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 4 إلى 1) ) تسري البنود من 5(
روبرت كوخ.

 على األشخاص، الذين تم إيوائهم بإشراف السلطات الحكومية فور دخولهم إلى أراضي والية برلين. يجب أن يخضع اإليواء بإشراف المؤسسات الحكومية لاللتزام بمسافة2 البند 19) ال تسري الفقرة 6(
 وتعليمات إدارة والية برلين المسؤولة عن شؤون الصحة والدائرة الصحة المعنية. تسري هذه القاعدة فقط في حال تولي جهة1 البند 2 متر كمسافة تباعد دنيا وبقواعد النظافة الصحية وفقاً للفقرة 1.5الـ 

إلى بداية الصفحة

إلى بداية الصفحة
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.2 البند 19أخرى الواجبات المنصوص عليها في الفقرة 

 تقديم البيانات21الفقرة 

) بتقديم البيانات الشخصية الالزمة لألشخاص العائدين بالمعنى الواردReinickendorf تقوم دائرة الصحة المختصة في منطقة راينيكيندورف (1 الجملة 1 البند 19بغرض ضمان مراقبة الحجر الصحي المنزل وفق الفقرة 

) إلى دائرة الصحة المسؤولة عن منطقة إقامة الشخص المعني. من أجل هذا الغرض تطلب دائرة الصحة فيOtto Lilienthal، والذين دخلوا مدينة برلين عن طريق مطار برلين – تيغل (1 الجملة 1 البند 19في الفقرة 

.1) من شركات الطيران أن تقدم لها على الفور البيانات الشخصية الموجودة لديها عن األشخاص المذكورين في الجملة Reinickendorfمنطقة راينيكيندورف (

 استمرار سريان قانون الحماية من العدوى22الفقرة 

.1 الجملة 1 البند 19ال يتم المساس بلوائح قانون الحماية من العدوى. دائرة الصحة مخولة بإنهاء العزل قبل األوان في حاالت فردية وفق الفقرة 

الجزء السابع أحكام نهائية

 تقييد الحقوق األساسية23الفقرة 

 من القانون األساسي)13 من القانون األساسي)، وحرمة المنزل (المادة 1 البند 11 من القانون األساسي) وحرية التنقل (المادة 2 الجملة 2 البند 2يؤدي تطبيق هذا المرسوم إلى تقييد الحقوق األساسية لحرية الفرد (المادة 

 من القانون األساسي).1 البند 8وحرية التجمع (المادة 

 المخالفات24الفقرة 

من19 لغاية 10 و 8 لغاية 1) يعتبر مخالفاً كل من ال يلتزم بسبب التعمد أو اإلهمال باألوامر والمحظورات التي تندرج في الفقرات IfSG من قانون الحماية من العدوى (24 رقم 1a البند 73وفقاً للفقرة 
 (خمسة وعشرين ألف) يورو.25.000هذا المرسوم. يمكن معاقبة المخالفات بغرامات مالية تصل إلى 

 دخول حيز التنفيذ؛ انتهاء السريان؛ التقييم25الفقرة 

.2020 يونيو/ حزيران 5؛ ينتهي سريان المرسوم مع نهاية يوم 2020 مارس/ أذار 23) يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في 1(

) تقوم الجهة التي أصدرت المرسوم بإجراء تقييم مستمر للتأكد إن كانت الشروط التي استوجبت فرض هذه القيود على الحقوق األساسية ال تزال قائمة.2(

 مارس/17، والذي تم اإلعالن عنه في 2020 مارس/ آذار 17) الصادر بتاريخ SARS-CoV-2) مع دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ يلغى العمل بمرسوم تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد (3(
، والذي بدوره تم اإلعالن عنه في2020 مارس/ آذار 21 من القانون الخاص بإعالن القوانين والمراسيم القانونية، والذي تم تعديله من خالل المرسوم الصادر بتاريخ 1 البند 2 بموجب الفقرة 2020آذار 
 من القانون الخاص بإعالن القوانين والمراسيم القانونية.1 البند 2 بموجب الفقرة 2020 مارس/ آذار 21

 الدخول حيز التنفيذ2المادة 

.2020 مايو/أيار 9يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بتاريخ 

2020 مايو/أيار 7برلين، 

مجلس حكومة برلين

ميشائيل مولر
رئيس حكومة برلين

ديليك كااليجي
وزيرة الصحة والرعاية والمساواة

Hotline

Wer befürchtet, sich angesteckt zu haben, kann sich telefonisch beraten lassen.

Weitere Hotlines und Info-Angebote der Berliner Verwaltung

إلى بداية الصفحة

...-SARS-CoV) مرسوم بشأن اإلجراءات الالزمة الحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/artikel.910023....
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