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SARS-CoV-2-EindmaßnV ـــ ٢المرسوم الحادي عشر حول تعديل مرسوم إجراءات احتواء سارس-كوف-

.٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ١٧يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في 

٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٩الصادر بتاريخ 

 من القانون٢)، والذي تمَّ تعديله مؤخًرا بموجب المادة ١٠٤٥، الصفحة ١ (جريدة القوانين االتحادية، المجلد ٢٠٠٠ تموز/ يوليو ٢٠ من قانون الحماية من العدوى الصادر بتاريخ ١ الجملة ٣٢استناًدا إلى البند 
م مجلس حكومة برلين بما هو آت:١٠١٨، الصفحة ١ (جريدة القوانين االتحادية، المجلد ٢٠٢٠ أيار/ مايو ١٩بتاريخ  )، يُرّسِ

٢المادة األولى تعديل مرسوم إجراءات احتواء سارس ـ كوف ـ 

 من قانون اإلعالن عن القوانين والمراسيم القانونية٢ من البند ١ وفقًا للفقرة ٢٠٢٠ آذار/ مارس ٢٢ والُمعلَن عنه في ٢٠٢٠ آذار/ مارس ٢٢ الصادر في ٢تُعاد صياغة مرسوم إجراءات احتواء سارس ـ كوف ـ 
 (جريدة القوانين والمراسيم،١٩٩٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ٩) والُمعدَّل مؤخًرا بموجب المادة الخامسة من القانون الصادر في ١٠٦ (جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة ١٩٥٣ كانون الثاني/ يناير ٢٩الصادر في 

 من قانون اإلعالن عن القوانين والمراسيم٢ من البند ١ أيًضا وفقًا للفقرة ٢٠٢٠ أيار/ مايو ٢٩ والُمعلَن عنه في ٢٠٢٠ أيار/ مايو ٢٨)، والذي تمَّ تعديله مؤخًرا بواسطة المرسوم الصادر في ٧٦٤الصفحة 
القانونية، وذلك على النحو التالي:

الجزء األول القواعد العامة للسلوك

البند األول الواجبات األساسية

، يجب االلتزام بحٍد أدنى للمسافة يبلغ متًرا ونصف حيثما١يجب على كّلِ شخٍص تقليل االتصال الجسدي االجتماعي باألشخاص اآلخرين إلى الحد األدنى الضروري. عند االتصال وفق المفهوم الوارد في الجملة 
تسمح الظروف بذلك، ما ال يتحقق في حال أن كان القرب الجسدي بما يقل عن متٍر ونصف أمًرا ال مفر منه، السيما لدى مباشرة األعمال الطبية في سياق تقديم الخدمات الصحية والرعاية، بما في ذلك التزويد

بالعالج الطبي ووسائل المساعدة العالجية والتمريضية وكذلك تقديم الخدمات التي تتطلب القرب الجسدي، أو بسبب ضيق المكان ألسباٍب هندسية بداخل الغرف أو المرافق التي يستخدمها بحكم الضرورة أشخاٌص
 على الزوجة والزوج أو شريكة وشريك الحياة، وأفراد األسرة المعيشية الواحدة القاطنين بنفس السكن،٢ و١عدة في نفس الوقت، على سبيل المثال في وسائل النقل العام أو بداخل المركبات. ال تنطبق الجملتان 

ل بحق حضانتهم ورؤيتهم. وكذلك على األشخاص الُمخوَّ

البند الثاني االلتزام بقواعد النظافة الصحية

 من هذا المرسوم، فيسري عليها الحد األدنى التالي من المتطلبات فيما يخص قواعد النظافة العامة الواجب االلتزام بها:٥ إلى ٢) بالنسبة للمنشآت التجارية، والمؤسسات، والعروض الواردة في األجزاء من ١(

. يجب مراعاة توصيات معهد روبرت كوخ ذات الصلة بصيغتها السارية فيما يخص الحماية من العدوى وكذلك تعليمات الجهات الحكومية المعنية بالصحة والسالمة المهنية،١

. يتعيَّن االلتزام بتعليمات الوقاية الخاصة بكادر العاملين، والزائرات والزائرين، والزبونات والزبائن، وذلك فيما يخص النظافة الصحية. ال يتّم المساس باألحكام القانونية المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية،٢
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. على أصحاب األعمال التجارية االلتزام بالتعليمات السارية لجمعية تأمين الحوادث المهنية المتخصصة في مجال عملهم،٣

، ولضمان االلتزام بالعدد األقصى لألفراد المسموح٣ الجملة ١. يتمُّ اتخاذ إجراءاٍت مناسبة لضمان االلتزام بالحد األدنى للمسافة الذي يبلغ متًرا ونصف فيما بين الحاضرين باستثناء فئة األفراد المذكورة في البند ٤
به للمساحة المعنية،

ع األفراد في فضاءات االنتظار،٥ . يتمُّ وضع مخطٍط مناسب بغرض تنظيم الدخول، وتجنُّب طوابير االنتظار، والمحافظة على الحد األدنى للمسافة لدى تجمُّ

. الملصقات حول تعليمات التباعد وإجراءات النظافة الصحية الُمتَّخذة تُعلَّق في أماكن ظاهرةٍ جيًدا،٦

. تُوفَّر التهوية الكافية في األحياز الداخلية،٧

ن من تتبُّع اتصاالت الضيوف ومتلقي الخدمات، على أال ينطبق٢. بالنسبة للمنشآت التجارية والمؤسسات والعروض التي ينظمها الجزء ٨ ، يسري واجب توثيق بيانات الحضور مع تزويدها بالمعلومات التي تُمّكِ
.١٥، و١٤، و٩ إلى ٦ الفقرات ٥-أ وعلى العروض وفقًا للبند ٦هذا الواجب على محالت البيع بالتجزئة بالمعنى الوارد في البند 

 وضع مخطٍط خاص ألجل الوقاية والمحافظة على النظافة الصحية تبعًا للمتطلبات الخاصة للعرض المعني وتقديمه إلى الجهة الحكومية المسؤولة عند الطلب. تهدف إجراءات١يجب على المسؤولين وفقًا للجملة 
الوقاية الواجب اتخاذها إلى تقليل االتصاالت وحماية كادر العاملين من العدوى، وكذلك إلى تجنُّب انتقال للعدوى عبر لمس األسطح واألشياء قدر الُمستَطاع عن طريق اتِّباع نظاٍم ُمشدَّد للتنظيف والتعقيم. يمكن

د المزيد من التفاصيل في شأن المتطلبات التي يتعين على مخطط الوقاية والنظافة الصحية االستيفاء بها، وذلك ضمن خطٍة لإلدارة المسؤولة في حكومة برلين وبالتنسيق مع اإلدارة المعنية بالشؤون الصحية أن تُحّدِ
إطارية خاصة بالنظافة الصحية في مجاٍل بعينه.

 على األقل على البيانات اآلتية: االسم واللقب وعنوان السكن الكامل ورقم الهاتف، وأوقات الحضور ومدته، وكذلك رقم المكان أو الطاولة عند٨ رقم ١ الجملة ١) يجب أن يشتمل توثيق الحضور بموجب الفقرة ٢(
 أو حفظها لمدة أربعة أسابيع بعد نهاية الفعالية أو تلقِّي الخدمة المعنية بما يضمن حمايتها من إطالع أّيِ طرٍف ثالث عليها، كما ويجب تسليمها إلى الجهة١االقتضاء. وينبغي تخزين توثيقات الحضور وفق الجملة 

المسؤولة عند الطلب في حال تبيََّن أنَّ أحد األفراد قد كان مشتبًها في إصابتها أو إصابته بالعدوى بمفهوم قانون الحماية من العدوى وقت انعقاد الفعالية، أو الزيارة، أو تلّقِيها أو تلقِّيه للخدمة المقدَّمة. بعد انقضاء مدة
التخزين، يتعيَّن محو بيانات توثيق الحضور أو إتالفها.

) يُوَصى بشدة بارتداء غطاٍء للفم واألنف، خصوًصا عند االتصال باألشخاص األكثر عرضةً للخطر، وذلك لتقليل خطر إصابة اآلخرين بالعدوى.٣(

) يجب استخدام غطاء الفم واألنف:٤(

ال النظافة،١ كاب ومفتشات ومفتشي التذاكر وعمَّ . في وسائل النقل العامة لألفراد، وفي السكك الحديدية، ولدى المالحة الجوية، وأيًضا بالعبَّارات، وذلك من ِقبَِل الرُّ

كاب والمرافقين الذين ال يقودون بأنفسهم المركبات،٢ . في المركبات التي يتمُّ بواسطتها نقل أشخاٍص متغيِّرين مقابل أجٍر ما أو بصفٍة تجارية، وذلك من قِبَِل الرُّ

،١ الفقرة ٣. في المركبات لدى التنقُّل ألغراٍض شخصية، وذلك من قِبَِل األشخاص الذين ال ينتمون إلى أفراد األسرة المعيشية كما نصَّ عليهم البند ٣

ال النظافة،٤ كاب ومفتشات ومفتشي التذاكر وعمَّ . في محطات السكك الحديدية والحافالت، والمواقف، والمطارات، ومحطات العبَّارات، وذلك من قِبَِل الرُّ

. في منشآت األعمال التجارية المفتوحة للعموم من قبل الزبونات والزبائن،٥

 من قِبَِل الزائرات والزائرين عند ترك أماكن جلوسهم،٥ الفقرة ٥. لدى زيارة السنيمات وفقًا للبند ٦
 من قِبَِل الزائرات والزائرين،٨ الفقرة ٥. في المتاحف وعند النُُصب التذكارية وما يضاهيها من المؤسسات الثقافية والتعليمية بحسب البند ٧

، وذلك من قِبَِل الزبونات والزبائن،١ الجملة ٣-أ الفقرة ٦ وفي مراكز التسوق (الموالت) بمفهوم البند ١-أ الفقرة ٦. في منافذ البيع بمفهوم البند ٨

 من قِبَِل العاملين الذين يتصلون بالضيوف، وكذلك من قِبَِل الضيوف المتواجدين في الحيز الداخلي للمطعم لدى تركهم للطاولة،٢ الفقرة ٦. في المطاعم وفق البند ٩

ل ذلك عائقًا أمام العالج الطبي المعني،١٠ . في عيادات األطباء وغيرها من مؤسسات المهن الصحية االختصاصية من ِقبَِل المريضات والمرضى وكادر العاملين، بشرط أال يُشّكِ

. في صالونات الحالقة وتصفيف الشعر ومراكز تقديم الخدمات في مجال العناية بالجسم، وخاصةً صالونات التجميل، وعيادات التدليك، وصالونات الوشم، والمنشآت المشابهة، وذلك من قَِبل الزبونات والزبائن١١
وطاقم العمل.

وا عامهم السادس، أو األشخاص الذين ال يمكنهم ارتداء غطاٍء للفم واألنف بسبب اعتالٍل صحّيٍ أو إعاقة، أو األشخاص الذين٤) ال يشمل واجب ارتداء غطاء الفم واألنف وفق الفقرة ٥(  األطفال الذين لم يتمُّ
يستخدمون أدواٍت أخرى تعمل على الحّدِ من انتشار القطرات الرذاذية القابلة لنقل الفيروس.

البند الثالث التواجد في األماكن العامة

ل بحق حضانتهم ورؤيتهم، كما يُسَمح بذلك١( ) يُسَمح بالتواجد في األماكن العامة إن كان الشخص بمفرده، أو بصحبة الزوجة أو الزوج وشريكة أو شريك الحياة، وأفراد أسرته المعيشية، واألشخاص الُمخوَّ
ن ينتمون إلى أسٍر معيشيٍة عدة أو إن شملت أفراًدا من أسرتَين معيشيتَين فقط ال غير. يتعين االلتزام بالحد األدنى للمسافة الذي يبلغ متًرا ونصف في للمجموعات التي يصل عدد أفرادها إلى خمسة أشخاص ممَّ

التباعد عن األشخاص الُمنتَمين إلى أسرةٍ معيشيٍة أخرى إن سمحت الظروف بذلك.

١) ال تسري الفقرة ٢(

. عند التواجد في األماكن العامة بغرض التغطية اإلخبارية وإعداد التقارير من قِبَِل ممثالت وممثلي الصحافة، واإلذاعة، والتلفزة، والسينما، أو أية وسائل إعالمية أخرى،١

ل بها بتكليٍف رسمي، أو األنشطة التطوعية، والتي يجب القيام بها في الهواء الطلق، بما في ذلك القيام باألعمال الزراعية الموسمية الضرورية في المساحات٢ . عند ممارسة األنشطة المهنية، أو األنشطة الُمخوَّ
 لدعم األحزاب والروابط االنتخابية، وكذلك االلتماسات١ الجملة ١الزراعية والبساتين والغابات، وكذلك عند ممارسة الدعاية السياسية من قَِبِل شخَصين كحٍد أقصى نحو أفراٍد أو مجموعاٍت منفردة بمفهوم الفقرة 

والمبادرات الشعبية على مستوى االتحاد، وااللتماسات الشعبية والطلبات السكانية على المستوى المحلي،

كاب، والمركبات، والتي تُستخَدم للنقل مقابل أجٍر ما أو بصفٍة تجارية أو التي يتعيَّن على العاملين استقاللها بصفٍة٣ . عند استخدام وسائل النقل العامة، وقطارات السكك الحديدية، والطائرات، والعبَّارات، وُسفُن الرُّ
جماعية ألغراٍض مهنية،

 وفي عروض رعاية الشباب التي تُقدَّم على نحٍو جزئّيٍ أو كلّي ضمن المؤسسة، وكذلك في حال األنشطة الخارجية لدى رعاية األطفال١٢. عند مزاولة أنشطٍة خارجيٍة مرافَفة تربويًا للمؤسسات المحددة في البند ٤
.١٠ الفقرة ١٢على الصعيد الشخصّي، وتحديًدا تلك التي يُنسَّق لها بين الجوار بالمعنى المقصود في البند 

ل في إطار االستخدام السليم أو األداء الصحيح للعمل.١تسري في الحاالت الُمحدَّدة وفق الجملة   قاعدة االلتزام بالحد األدنى للمسافة حيثما كان ذلك ممكنًا وفي حدود ما هو ُمتحمَّ

) يتعين عند التواجد في الهواء الطلق اتباع القواعد التالية:٣(

، ويجب االلتزام بالحد األدنى للمسافة الذي يبلغ متًرا ونصف في التباعد عن أي أشخاٍص٣ الجملة ١. يُسَمح بالجلوس على المرافق الثابتة المخصصة لذلك للشخص بمفرده ومع األشخاص المذكورين في البند ١
آخرين.

 مع االلتزام بالحد األدنى للمسافة١، وكذلك مع األشخاص المذكورين في الفقرة ٣ الجملة ١. يُسَمح بالجلوس أو االستلقاء على المروج وفي المساحات الخالية للشخص بمفرده ومع األشخاص المذكورين في البند ٢
الذي يبلغ متًرا ونصف في التباعد عنهم. يجب االلتزام بحٍد أدنى للمسافة قدره خمسة أمتار في التباعد عن أي أشخاٍص آخرين. ال يُسَمح بالشواء، أو بتحضير األطعمة، أو بتقديمها بصفٍة تجارية.

يجوز فرض القيود على دخول المنتزهات واجتياز المساحات الخضراء لتجنُّب ازدحامها بالناس.
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البند الرابع الفعاليات، واالجتماعات، والتجمعات

 اللقاءات بالزوجة أو الزوج وبشريكة أو شريك الحياة،١) تُحَظر إقامة الفعاليات واالجتماعات والتجمعات العامة وغير العامة إن لم ينص هذا المرسوم على خالف ذلك. تُستَثنى من الحظر الوارد في الجملة ١(
ل بحق حضانتهم ورؤيتهم، وكذلك لقاءات المجموعات التي ال تتعدى الخمسة أشخاص من أسٍر معيشيٍة عدة أو التي تشمل أشخاًصا ُمنتَمين إلى أسرتَين وبين أفراد األسرة المعيشية الواحدة، وباألشخاص الُمخوَّ

معيشيتَين فقط ال غير مع االلتزام بالحد األدنى للمسافة الذي يبلغ متًرا ونصف.

١ الجملة ١) تُستَثنى من الحظر الوارد في الفقرة ٢(

. الفعاليات واالجتماعات بما فيها جلسات كّلٍ من برلمان االتحاد األوربي وكتله البرلمانية واللجان التابعة له، والبرلمان األلماني االتحادي (البونِدستاغ) وكتله البرلمانية واللجان التابعة له، ومجلس الواليات١
االتحادي واللجان التابعة له، ومجلس نواب والية برلين وكتله النيابية واللجان التابعة له، والمجلس األوربي، ومجلس االتحاد األوربي، والمفوضية األوربية، والحكومة االتحادية، وحكومة والية برلين، ومجلس
عمدة برلين واللجان التابعة له، ومحكمة برلين الدستورية، ومجالس ممثلي أحياء برلين وكتلها النيابية واللجان التابعة لها، وكذلك البعثات الدبلوماسية، وهيئات إقامة العدل، ومؤسسات وهيئات وسلطات االتحاد

اٍت قانونيٍة عامة، األوربي، والمنظمات العالمية، واالتحاد، والواليات، والجهات والمؤسسات األخرى التي تقوم بمهمَّ

. الفعاليات واالجتماعات التي تخدم حفظ األمن والنظام العاَمين، وتقديم الخدمات العمومية، وتوفير اإلمدادات، وتقديم الرعاية الصحية للسكان،٢

. التجمعات الحزبية وتجمعات الروابط االنتخابية، وذلك إذا نصَّت عليها لوائح قانون األحزاب أو إن كانت ضرورية ألجل اإلعداد للمشاركة في انتخاباٍت عامة،٣

ن يحتاجون للمساعدة،٤ . الفعاليات واالجتماعات في المجال الشخصي أو العائلي حتى خمسين شخًصا، شريطةً أن تكون هذه التجمعات ألسباٍب اضطرارية. يشمل ذلك على وجه الخصوص رعاية األشخاص ممَّ
ومرافقة الُمحتَضرين وحضور مراسم الدفن غير الدينية، والجنازات، والزيجات المدنية، واحتفاالت المعمودية والزفاف،

،٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٣٠ شخٍص كحٍد أقصى اعتباًرا من ٣٠٠ و٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٢ شخًصا كحٍد أقصى اعتباًرا من ١٥٠. الفعاليات واالجتماعات األخرى في الحيز الداخلي التي تضمُّ ٥

، وألف شخٍص٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ١٦ شخٍص كحٍد أقصى اعتباًرا من ٥٠٠، و٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٢ شخٍص كحٍد أقصى اعتباًرا من ٢٠٠. الفعاليات واالجتماعات األخرى في الهواء الطلق التي تضمُّ ٦
.٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٣٠كحٍد أقصى اعتباًرا من 

 فيما يخص تعليمات النظافة الصحية التي يتعيَّن االلتزام بها. بالنسبة للعروض٢ وكذلك الفقرة ٨ إلى ٤ واألرقام من ١ رقم ١ الفقرة ٢ يسري تبعًا لذلك البند ٦ إلى ٣ األرقام من ٢) بالنسبة للفعاليات وفقًا للفقرة ٣(
.٩ رقم ٤ الفقرة ٢ بصورةٍ مماثلة. بالنسبة لكادر العاملين المتصل بالزبائن يسري تبعًا لذلك البند ٦في مجال المطاعم والضيافة، فتسري تعليمات البند 

-أ فعاليات الشعائر الدينية٤البند 

 من دستور برلين يُسَمح بإقامتها في حال ضمان االلتزام بالحد األدنى للمسافة الذي يبلغ متًرا ونصف وبقواعد١ الفقرة ٢٩ من القانون األساسي والمادة ٤) فعاليات الشعائر الدينية وفقًا للمفهوم الوارد في المادة ١(
، يتمُّ استبعاد األشخاص الضروريين ألداء الشعائر الدينية (من يقود أو يِؤم الصالة،٢. عند احتساب العدد األقصى للمشاركين وفق الفقرة ٧ إلى ٤ واألرقام من ١ رقم ١ الجملة ١ الفقرة ٢النظافة الصحية وفقاً للبند 

القيادة الموسيقية، خدمات المساعدة، إلخ). يجب تجنُّب االتصال الجسدي تماًما، ويتضمن ذلك االتصال أثناء أداء الشعائر. ال يجوز تناقل وتمرير أي شيٍء بين أشخاٍص عدة أثناء الفعالية. يُمنَع الغناء الجماعي في
الكورال أو بفرق الدوائر الكنائسية، كما يُمنَع العزف على آالت النفخ. هذا ويجب وضع مخطط للوقاية والحفاظ على النظافة الصحية وتقديمه إلى الجهة المسؤولة عند الطلب. كما ينبغي وضع الملصقات التي

تحتوي على قواعد النظافة الصحية باللغة األلمانية وبلغة دائرة الكنيسة المعنية.

، يُسَمح بعقد فعاليات الشعائر الدينية بحٍد أقصى للمشاركين٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٢ في الحيز الداخلي بحٍد أقصى للمشاركين يبلغ خمسين شخًصا. اعتباًرا من ١) يُسَمح بعقد فعاليات الشعائر الدينية وفق الفقرة ٢(
 بعدٍد ال حدَّ له من األفراد.٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ١٦ شخص، واعتباًرا من ٢٠٠يبلغ 

 في الهواء الطلق بعدٍد ال حدَّ له من األفراد.١) يُسَمح بعقد فعاليات الشعائر الدينية وفق الفقرة ٣(

-ب التجمعات٤البند 

 من دستور برلين يُسَمح بها دون المساس باللوائح القانونية الخاصة بالتجمعات في حال ضمان االلتزام بالحد٢٦ من القانون األساسي والمادة ٨) التجمعات العامة في الهواء الطلق وفقًا للمفهوم الوارد في المادة ١(
م للتجمع أن يقوم بوضع مخطط خاص ألجل الوقاية والمحافظة على١ رقم ١ الجملة ١ الفقرة ٢األدنى للمسافة الذي يبلغ متًرا ونصف وبالقواعد األخرى المتعلقة بالنظافة الصحية وفقًا للبند  . على الشخص الُمنّظِ

النظافة الصحية يعرض من خالله ما يعزم على اتخاذه من إجراءات لضمان االلتزام بالحد األدنى للمسافة وبقواعد النظافة الصحية التي تتعيَّن مراعاتها، ويعرض كذلك عدد المشاركين المسموح به لدى عقد التجمع
م للتجمع برفع المخطط المذكور إليها، كما ويمكن أن تطلب من مكتب الصحة المسؤول تقييم المخطط على قياًسا على المساحة القابلة لالستخدام في مكان التجمع. يمكن مصلحة التجمعات مطالبة الشخص الُمنّظِ

قاعدة التعليمات القانونية المتعلقة بالحماية من العدوى.

 ودون المساس باللوائح القانونية التي تخص٢ من دستور برلين يُسَمح بعقدها رهنًا بما يرد في الجملة ٢٦ من القانون األساسي والمادة ٨) التجمعات العامة في األماكن المغلقة وفقاً للمفهوم الوارد في المادة ٢(
،٥، و١ األرقام ١ الجملة ١ الفقرة ٢التجمعات إذا كانت المعطيات المكانية تسمح بذلك وفي حال ضمان االلتزام بالحد األدنى للمسافة الذي يبلغ متًرا ونصف وبالقواعد األخرى المتعلقة بالنظافة الصحية وفقاً للبند 

.١ من الفقرة ٣ و٢ شخص. تسري تبعًا لذلك الجملتان ٢٠٠ على أن يُسَمح بانعقاد التجمع بحٍد أقصى للمشاركين يبلغ ١، تسري الجملة ٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ١٥. حتى نهاية يوم ٧، و٦و

 يتعيَّن على اإلدارة القائمة على التجمع ضمان االلتزام بمخطط الوقاية والنظافة الصحية.٢ و١) عند عقد التجمعات المسموح بها وفق الفقرتَين ٣(

 كانون٨ من قانون ٢) الُمعدَّلة مؤخًرا من خالل المادة ١٧٨٩، الصفحة ١ (جريدة القوانين االتحادية، المجلد ١٩٨٩ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٥ من قانون التجمع بصيغة إعالنه بتاريخ ٢-أ الفقرة ١٧) وفقًا للبند ٤(
)، ليس هناك ما يتعارض مع ارتداء غطاء الفم واألنف بهدف الحماية من العدوى.٢٣٦٦، الصفحة ١ (جريدة القوانين االتحادية، المجلد ٢٠٠٨األول/ ديسمبر 

الجزء الثاني األنشطة التجارية، والتجارة، والمؤسسات األخرى الخاصة بالحياة االجتماعية

البند الخامس األنواع الخاصة من المنشآت التجارية، والمنشآت الثقافية، وقواعد النظافة الصحية الخاصة

)،٢٠٢، الصفحة ١ (جريدة القوانين االتحادية، المجلد ١٩٩٩ شباط/ فبراير ٢٢) ال يُسَمح بفتح األنواع التالية من المنشآت التجارية للعموم وفقًا للمعنى الُمحدَّد في الئحة األعمال التجارية بصيغة إعالنها بتاريخ ١(
): محالت الرقص والشركات المماثلة.١٧٤٦، الصفحة ١ (جريدة القوانين االتحادية، المجلد ٢٠١٩ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٢ من قانون ١٥والتي تمَّ تعديلها مؤخًرا من خالل المادة 

 االستيفاء بمتطلبات النظافة الصحية الخاصة بالمجال٢، يتعيَّن بما يتجاوز حدود تعليمات النظافة الصحية الواجب االلتزام بها وفق البند ١٦ إلى ٣) لدى فتح المنشآت التجارية بما يُسَمح به وفقًا للفقرات من ٢(
المعني والُمدَرجة بصفٍة إضافية.

) االجتماعات، والقاءات التحفيزية، والمؤتمرات، والفعاليات التجارية، والمعارض وأنشطة العرض المماثلة لها، واألسواق المتخصصة، والعروض التجارية ألنشطة وقت الفراغ، يُسَمح بفتحها للعموم اعتباًرا٣(
 فرد. بالنسبة للعروض٣٠٠ بحٍد أقصى يبلغ ٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٣٠ شخًصا كحٍد أقصى واعتباًرا من ١٥٠ بعدد ٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٢. يُسَمح في األحياز الداخلية اعتباًرا من ٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٢من 

٢. في الهواء الطلق يُسَمح بعقد الفعاليات سالفة الذكر اعتباًرا من ٩ رقم ٤ الفقرة ٢. بالنسبة لكادر العاملين المتصل بالزبائن، يسري تبعًا لذلك البند ٦في مجال المطاعم والضيافة، فتسري تبعًا لذلك تعليمات البند 
 بما يصل إلى ألف شخص.٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٣٠ شخص، واعتباًرا من ٥٠٠ بما يصل إلى ٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ١٦ شخص، واعتباًرا من ٢٠٠ بما يصل إلى ٢٠٢٠حزيران/ يونيو 

. بالنسبة للعروض في مجال المطاعم والضيافة، فتسري تبعًا لذلك٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٢) صاالت وكازينوهات لعب القمار، ومحالت المراهنات، وغيرها من المنشآت، يُسَمح بفتحها للعموم اعتباًرا من ٤(
.٩ رقم ٤ الفقرة ٢. بالنسبة لكادر العاملين المتصل بالزبائن، يسري تبعًا لذلك البند ٦تعليمات البند 

. يتعيَّن ضمان الحفاظ على الحد األدنى للمسافة فيما بين الضيوف عبر تموضع مقاعد الجلوس أو من خالل منع استخدام البعض منها. ال٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٣٠) يُسَمح بفتح دور السينما للجمهور اعتباًرا من ٥(
. يتعيَّن ضمان تهوية جميع قاعات العرض بصفٍة منتظمة وبالشكل المناسب.١ الفقرة ٣، والبند ٤ رقم ١ الجملة ١ الفقرة ٢، والبند ١يتّم المساس بتعليمات تقليل االتصال االجتماعي وفقًا للبند 

. يتعيَّن ضمان الحفاظ على الحد األدنى للمسافة فيما بين الضيوف عبر تموضع مقاعد الجلوس أو من خالل منع استخدام البعض٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٢) يُسَمح بفتح السينمات المكشوفة للجمهور اعتباًرا من ٦(

إلى بداية الصفحة
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.١ الفقرة ٣، والبند ٤ رقم ١ الجملة ١ الفقرة ٢، والبند ١منها. ال يتّم المساس بتعليمات تقليل االتصال االجتماعي وفقًا للبند 

) يُسَمح بتشغيل سينمات السيارات في حال ضمان بقاء الزائرات والزائرين في مركباتهم مغلقة األسقف، وتباعد المركبات عن بعضها بمسافة متٍر ونصف كحٍد أدنى، ومطابقة شراء التذاكر واستخدام المرافق٧(
 على الجالسات والجالسين في المركبات.٣ رقم ٤ الفقرة ٢، وتسري تبعًا لذلك أحكام البند ٢-أ الفقرة ٦الصحية للتعليمات الخاصة بالتجارة كما يحددها البند 

) المتاحف، والنُُصب التذكارية، والمؤسسات الثقافية والتعليمية المشابهة، يُسَمح بفتحها للجمهور سواء أكانت ملكيتها خاصة أو عامة. المكتبات العامة يُسَمح بفتحها ألغراض اإلعارة وكذلك ومع تقييد أعداد٨(
الزوار وتنظيم دخولهم بغرض استخدامها كمكاٍن للتعلُّم والعمل. يُسَمح لدور األرشيف بفتح قاعات المطالعة التابعة لها.

) بفتح األحياز الخارجية للعموم باستثناء بيوت الحيوانات. تبعًاTierpark-Berlin Friedrichsfelde GmbH) ومنتزه تيربارك (Zoologischer Garten Berlin AG) يُسَمح لحديقة حيوان برلين (٩(
-أ على منافذ البيع والمطاعم الموجودة بداخل حديقة الحيوان ومنتزه تيربارك.٦ و٦لذلك، تسري أحكام البنَدين 

٥٧)، والذي تمَّ تعديله من خالل المادة ٢٣٧٢، الصفحة ١ (جريدة القوانين االتحادية، المجلد ٢٠١٦ تشرين األول/ أكتوبر ٢١) بيوت الدعارة وفقًا للمعنى المحدد في قانون تنظيم الدعارة الصادر بتاريخ ١٠(
)، ال يُسَمح بفتحها للجمهور وال بتقديمها للخدمات خارج منشآتها. يُحَظر تقديم الخدمات الجنسية التي تتضمن االتصال١٦٢٦، الصفحة ١ (جريدة القوانين االتحادية، المجلد ٢٠١٩ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠لقانون 

الجسدي.

) يُسَمح بفتح مراكز الخدمات في مجال العناية بالجسد (الخدمات التي تتطلب القرب الجسدي)، كصالونات الحالقة وتصفيف الشعر، وصالونات التجميل، وعيادات التدليك، وصالونات الوشم، وغيرها من١١(
المنشآت المماثلة. فيما يخص الخدمات التي تتطلب القرب الجسدي، وتحديًدا خدمات صالونات الحالقة وتصفيف الشعر، وصالونات التجميل، وعيادات التدليك، وصالونات الوشم، فال يتعيَّن االلتزام بالحد األدنى

للمسافة الذي يبلغ متًرا ونصف خالل تقديمها.

) حمامات الساونا والبخار وما يشابهها من منشآت تبقى مغلقة. يُسَمح بفتح مراكز التشميس والحمامات الشمسية.١٢(

) صاالت اللياقة البدنية وما يشابهها من منشآت، والمرافق الرياضية التجارية، والعروض التجارية ألنشطة وقت الفراغ المتصلة بالرياضة، ومدارس الرقص والباليه التجارية، والعروض التعليمية التجارية١٣(
 بشرط مراعاة ما يلي:٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٢المشتملة على الممارسة الجماعية للرياضة (مدارس الرياضة الخاصة)، يُسَمح بفتحها اعتباًرا من 

. ممارسة التمارين الرياضية دون اتصاٍل جسدي ومع االلتزام بحٍد أدنى للمسافة قدره ثالثة أمتار بين الزبونات والزبائن وبعضهم البعض وكذلك في التباعد عن أي أشخاٍص آخرين باستثناء فئة األفراد المذكورة١
،٣ الجملة ١في البند 

. ضمان تهوية جميع القاعات بصفٍة منتظمة وبالشكل المناسب،٢

. أداء وحدات التدريب حصًرا إما بصفٍة فردية أو ثنائية أو ضمن مجموعاٍت صغيرة تضم ثمانية أشخاص كحٍد أقصى (بما فيهم المدربة أو المدرب أو أي مشرفين آخرين)،٣

. عدم إقامة أية منافسات رياضية،٤

، خاصةً لدى االستخدام المشترك لألجهزة الرياضية، ويتمُّ تنظيم الدخول إلى األجهزة على قاعدة خطٍط لالستخدام والتنظيف، وتُفتَح١ الفقرة ٢. االلتزام بتعليمات النظافة الصحية والتعقيم الضرورية وفقًا للبند ٥
أماكن تبديل المالبس والمراحيض وتجري تهويتها بصفٍة منظمة. ال يُسَمح باستخدام مرافق االستحمام، كما وتبقى أية غرٍف أخرى مغلقة،

،٣ الجملة ١. ضمان االلتزام بالحد األدنى للمسافة الذي يبلغ متًرا ونصف فيما بين األفراد في غرف تبديل المالبس الجماعية باستثناء فئة األفراد المذكورة في البند ٦

. عدم السماح بدخول المشاهدات والمشاهدين،٧

. عدم السماح بفتح حمامات الساونا والبخار الموجودة بداخل المرفق المعني وما يشابهها من منشآت، وكذلك أحواض السباحة،٨

 على عروض المطاعم والضيافة بصورةٍ مماثلة،٦. تسري تعليمات البند ٩

.٩ رقم ٤ الفقرة ٢. بالنسبة لكادر العاملين المتصل بالزبائن، فيسري تبعًا لذلك البند ١٠

٢) يُسَمح بفتح مدارس تعلُّم القيادة وغيرها من المؤسسات التي تقدم ندوات تخص لوائح إصدار رخص القيادة أو برامج تدريب تعليمية وتكميلية وفق قانون مدرسي القيادة والسائقين المحترفين. يُطبَّق البند ١٤(
 بصورةٍ مماثلة على مرافقي السائق. يُسَمح خالل امتحانات القيادة بالتواجد داخل المركبة فقط للشخص الذي يجتاز االمتحان، والشخص الذي يتولى تدريسه، واألشخاص الذين يُعدُّ حضورهم٢ رقم ٤الفقرة 

ضروريًا إلجراء امتحان القيادة.

) يُسَمح بتقديم العروض التجارية للرحالت، والجوالت السياحية داخل المدنية باستخدام الحافالت أو سيًرا على األقدام، والجوالت التي يرافقها المرشدون في الخالء.١٥(

) لتنظيم عملية الدخول وضمان الحفاظ على الحد األدنى للمسافة، يسري كقيمٍة مرجعيٍة عند فتح منشآت األنشطة التجارية التي يرتادها العموم معدل الشخص الواحد كحٍد أقصى (الزبونات والزبائن وكذلك١٦(
أعضاء فريق العمل) لكل عشرين متًرا مربعًا من المساحة المخصصة للبيع ومن المكتب التجاري. إن بلغت مساحة المكتب التجاري أقل من عشرين متًرا مربعًا، يُسَمح بدخول زبوٍن واحٍد أو زبونٍة واحدةٍ كحٍد

١، طالما أنَّ الغرف المغلقة تُستخَدم حصًرا من قِبَِل مجموعة أفراد واحدة بالمعنى الوارد في البند ٣أقصى. تلك القيمة المرجعية ال تنطبق على العروض التجارية ألنشطة وقت الفراغ بالمعنى الوارد في الفقرة 
. ال يجوز خلق المحفزات للبقاء.٣الجملة 

البند السادس المطاعم والفنادق

 لقانون١٤)، والذي تمَّ تعديله مؤخًرا من خالل المادة ٣٤١٨، الصفحة ١ (جريدة القوانين االتحادية، المجلد ١٩٩٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠) المطاعم بالمعنى المحدَّد في قانون المطاعم بصيغة إعالنه بتاريخ ١(
م لعروض الموسيقى والرقص، واالستعراضات الفنية، وكذلك مراقص٤٢٠، الصفحة ١ (جريدة القوانين االتحادية، المجلد ٢٠١٧ آذار/ مارس ١٠ )، ال يُسمح بفتحها للعموم إن كانت من النمط الخاص المقّدِ

الديسكو وغيرها من المنشآت المماثلة. تلك يُسَمح لها بتقديم األطعمة والمشروبات كطلبيات يمرُّ الزبائن الستالمها بأنفسهم أو يتمُّ توصيلها للمنازل.

مة لعرض من المأكوالت التي يتمُّ إعدادها يُسَمح بفتحها للعموم. يتعيَّن بما يتجاوز حدود تعليمات النظافة الصحية الواجب االلتزام بها وفقًا للبند ٢(  االستيفاء بمتطلبات النظافة الصحية التالية٢) المطاعم المقّدِ
الخاصة بالمجال. يُسَمح بتقديم وتناول األطعمة والمشروبات على الطاوالت فقط. ال يُسَمح بتقديم بوفيهات الخدمة الذاتية. يحب االلتزام بحٍد أدنى للمسافة يبلغ متًرا ونصف فيما بين الطاوالت بما في ذلك المقاعد

والكراسي، وال يُسَمح بتواجد أي شخٍص ضمن حيز التباعد. يُكفَل باتباع نظاٍم ُمشدَّد للتنظيف والتعقيم، خصوًصا من خالل تعقيم السطح العلوي للطاوالت لدى كّلِ تغيٍُّر للضيوف أو عبر تغيير مفروشات الطاولة. ال
.١ الفقرة ٣، والبند ٤ رقم ١ الجملة ١ الفقرة ٢، والبند ١يتم المساس بتعليمات تقليل االتصال االجتماعي وفق البند 

نين، ومحالت ومقاهي تدخين النرجيلة. تسري تبعًا١ رقم ١ الفقرة ١ بفتح محالت المشروبات فقط وفق المفهوم الوارد في البند ٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٢) يُسَمح اعتباًرا من ٣(  من قانون المطاعم، ومحالت المدّخِ
.٢لذلك أحكام الفقرة 

.٣ و٢) يُسَمح للفنادق ومرافق المبيت األخرى وكذلك لمؤجري مساكن العطلة بتقديم خدمات المبيت السياحي. ال يُسَمح بفتح مرافق االستجمام والسبا. تسري تبعًا لذلك أحكام الفقرتَين ٤(

.٢) يُسَمح بتشغيل مطاعم العاملين. تسري تبعًا لذلك أحكام الفقرة ٥(

-أ تجارة التجزئة٦البند 

١٣)، والذي تمَّ تعديله مؤخًرا من خالل قانون ١٠٤٥ (جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة ٢٠٠٦ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٤) منافذ البيع بالمعنى الُمحدَّد في قانون افتتاح المتاجر في برلين الصادر بتاريخ ١(
٢، فتسري بما يتجاوز حدود تعليمات النظافة الصحية الواجب االلتزام بها وفق البند ٤ إلى ٢)، يُسَمح بفتحها للعموم. بالنسبة للفقرات من ٤٦٧ (جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة ٢٠١٠تشرين األول/ أكتوبر 

متطلبات النظافة الصحية الخاصة بالمجال والُمدَرجة بصفٍة إضافية.

) لتنظيم عملية الدخول ولضمان الحفاظ على الحد األدنى للمسافة، يسري كقيمٍة مرجعيٍة عند فتح منافذ البيع معدل الشخص الواحد كحٍد أقصى (الزبونات والزبائن وكذلك أعضاء فريق العمل) لكل عشرين متًرا٢(
مربعًا من المساحة المخصصة للبيع ومن المكتب التجاري. إن كانت المساحة المخصصة للبيع أو بالمكتب التجاري تقل عن عشرين متًرا مربعًا، يُسَمح بدخول زبوٍن واحٍد أو زبونٍة واحدةٍ كحٍد أقصى. ال يجوز

خلق المحفزات للبقاء.

...-SARS-CoV المرسوم العاشر حول تعديل مرسوم إجراءات احتواء سارس ـ كوف ـ ٢ ـــ https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/artikel.910023....
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لي مراكز التسوق (الموالت) اتخاذ إجراءاٍت خاصة لضبط عملية الدخول. كقيمٍة مرجعية، يتمُّ في ذلك اعتماد مجموع أعداد األفراد القصوى المسموح بها وفقًا لما حدَّدته الفقرة ٣(  عن جميع١ الجملة ٢) على مشغِّ
مساحات البيع الموجودة هناك. لضمان الحد من عدد األشخاص، يُسَمح بالدخول من مدخٍل واحٍد فقط، طالما أنَّه ال توجد هناك تدابيٍر أخرى مناسبة يمكن من خاللها ضمان عدم تجاوز عدد األشخاص للحد األقصى

المسموح به في أي وقٍت كان. ال يُسَمح بتواجد أكثر من عشرة أشخاٍص في وقٍت واحٍد في أماكن االنتظار. يجب أن تبقى المداخل وفضاءات التجول المركزية خالية من منصات البيع. ال يجوز خلق المحفزات
للبقاء.

 بصورةٍ مماثلة.٦ إلى ٣ الجمل من ٣) بالنسبة للمتاجر الكبرى وضبط عملية الدخول إليها، فتسري أحكام الفقرة ٤(

البند السابع مرافق السباحة، والمنشآت الرياضية، واألنشطة الرياضية

. تسري على١٠ إلى ٢) تُحَظر األنشطة الرياضية في جميع المرافق الرياضية، والمسابح المغلقة، والمسابح المفتوحة، والمسابح الشاطئية، سواء أكانت عامة أم خاصة، ما لم يُذَكر خالف ذلك في الفقرات من ١(
 متطلبات النظافة الصحية الخاصة بالمجال والمذكورة في تلك الفقرات.٢ بما يتجاوز حدود تعليمات النظافة الصحية الواجب االلتزام بها وفق البند ١٠ إلى ٢الفقرات من 

 أنشطة٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٢ أنشطة التدريب والتربية الرياضية للمنظمات الرياضية التي تُماَرس في المرافق الرياضية الخارجية، وكذلك اعتباًرا من ١) تُستثَنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة ٢(
التدريب والتربية الرياضية للمنظمات الرياضية التي تُماَرس في المرافق الرياضية المغطاة، وذلك إن توفَّرت الشروط التالية:

. ممارسة التمارين الرياضية دون اتصاٍل جسدي ومع االلتزام بالحد األدنى للمسافة الذي يبلغ متًرا ونصف بين الرياضيات والرياضيين وبعضهم البعض وكذلك بينهم وبين أي أشخاٍص آخرين باستثناء فئة األفراد١
،٣ الجملة ١المذكورة في البند 

٢ شخًصا اعتباًرا من ١٢. أداء وحدات التدريب حصًرا إما بصفٍة فردية أو ثنائية أو ضمن مجموعاٍت صغيرة تضم ثمانية أشخاص كحٍد أقصى (بما فيهم المدربة أو المدرب أو أي مشرفين آخرين)، وكحٍد أقصى ٢
،٢٠٢٠حزيران/ يونيو 

. عدم التدريب على وضعيات اللعب التي يكون فيها االتصال الجسدي المباشر ضروريًا أو محتمالً، خاصةً في رياضات االتصال ورياضات الفريق،٣

،٧. إقامة المنافسات الرياضية حصًرا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة ٤

، خاصةً لدى االستخدام المشترك لألجهزة الرياضية،١ الفقرة ٢. االلتزام بتعليمات النظافة الصحية والتعقيم الضرورية وفقًا للبند ٥

. فتح أماكن تبديل المالبس والمراحيض وتهويتها بصفٍة منتظمة. ال يُسَمح باستخدام مرافق االستحمام، كما وتبقى أية غرٍف أخرى مغلقة،٦

. عدم السماح بالعناية بالجسم في المرفق الرياضي،٧

. تنظيم الدخول إلى المرفق الرياضي من قِبَِل المنظمة الرياضية المستخِدمة له لتجنُّب التجمعات، خصوًصا طوابير االنتظار،٨

ًضا للخطر ألي خطٍر خاص،٩ . عدم تعريض الفئات األكثر تعرُّ

. عدم السماح بدخول المشاهدات والمشاهدين،١٠

. في حال مزاولة أنشطة التدريب والتربية الرياضية في المرافق الرياضية المغطاة يتعيَّن تهويتها بصفٍة كافية، على األقل مع كّلِ تغيُّر لمجموعة أو مجموعات التدريب المستخِدمة لها. إن لم تتوفر إمكانية١١
التهوية، يظل النشاط الرياضي محظوًرا.

بالنسبة لتوزيع أوقات االستخدام على المنظمات الرياضية، فتسري القرارات المعمول بها إلى حد اآلن في المنح. يمكن للجهات المسؤولة اتخاذ ما يحيد عن ذلك من قرارات، السيما وإن كان ذلك ضروريًا ألجل
 رقم١ خالل فترة االستخدام على عاتق المنظمة الرياضية المستخِدمة. يمكن للمنظمات الرياضية طبقًا لمضمون الجملة ١. تقع مسؤولية االلتزام بالتعليمات المذكورة في الجملة ١تطبيق القيود المذكورة في الجملة 

 في التطبيق العملي، وعلى١ السماح ألكثر من مجموعٍة صغيرة باالستخدام في آن واحد على حسب حجم الملعب أو الصالة الرياضية المعنية، وذلك في حال ضمان االلتزام بباقي الشروط المذكورة في الجملة ٢
وجه الخصوص بتعليمات التباعد.

 الممارسات الرياضية الخالية من االتصال الجسدي بالمرافق الرياضية الخارجية إذا كان الشخص بمفرده، أو مع الزوجة أو الزوج وشريكة أو شريك الحياة، أو١) تُستَثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة ٣(
ل بحق حضانتهم ورؤيتهم، وكذلك بالنسبة للمجموعة المؤلفة من خمسة أشخاص من أسٍر معيشيٍة عدة أو من األشخاص من أسرتَين معيشيتَين فقط ال غير، ولكن مع أفراد أسرته المعيشية، أو مع األشخاص الُمخوَّ

بدون تشكيل أية مجموعاٍت أخرى. يُسَمح بدخول األبنية بغرٍض وحيد، أال وهو إخراج المعدات الرياضية التي يستلزمها نوع الرياضة المعني بشكٍل قطعي أو إعادتها إلى مكانها. تُفتَح أماكن تبديل المالبس
والمراحيض ويتعيَّن تهويتها بصفٍة منتظمة. ال يُسَمح باستخدام مرافق االستحمام، كما وتبقى أية غرٍف أخرى مغلقة. يُسَمح باستخدام المروج والمساحات الخالية بالمرفق الرياضي بشكٍل حصرّيٍ للتريُّض.

.٢ فقط إن لم يتّم منح المرفق المكشوف المعني لجهٍة أخرى وفق الفقرة ٣) يُسَمح باستخدام المرفق الرياضي وفق ما ورد في الفقرة ٤(

 ممكناً بسبب الطبيعة الخاصة للمرفق الرياضي أو إن لم يتّم فعليًا االلتزام بها من ِقبَِل المستخِدمين، يجوز إغالق المرفق الرياضي كليا أو بصفٍة مؤقتة٣ أو الفقرة ٢) إذا لم يكن االلتزام بالقيود الواردة في الفقرة ٥(
من قِبَِل الجهة المسؤولة.

) يجوز فتح المسابح الشاطئية والمفتوحة. على جهة التشغيل المعنية تقديم مخطط لالستخدام والنظافة الصحية ألجل الحصول على موافقة اإلدارة المسؤولة عن الرياضة في حكومة والية برلين قبل الفتح، والتي٦(
رة أو ُمِنَحت أولوية استخدامها لطرٍف ثالث، يكون هذا الطرف الثالث هو الجهة المشغلة بالمعنى الوارد في األحكام يتعيَّن أن تُشِرك بدورها مكتب الصحة المسؤول بعملية اتخاذ القرار. في حال كانت المسابح مؤجَّ

المذكورة أعاله.

) يُسَمح بالمنافسات الرياضية في الرياضات الخالية من االتصال الجسدي في الهواء الطلق، طالما أنَّها تُقام في إطار مخطط لالستخدام والنظافة الصحية وضعه االتحاد الرياضي المختص وجرت الموافقة عليه٧(
من قبل اإلدارة المسؤولة عن الرياضة في حكومة برلين.

 الفعاليات الرياضية في الرياضة االحترافية في حال كان مكان إقامتها ُمحدَّد المساحة، وتنظيم الدخول إلى مكان إقامة الفعالية مكفوالً به، ولم يُسَمح بدخول المشاهدات١) تُستثنى من الحظر الوارد في الفقرة ٨(
 موافقةً خطية من اإلدارة الحكومية المسؤولة عن الرياضة في حكومة والية برلين، والتي يتعيَّن أن تُشِرك بدورها مكتب الصحة المسؤول بعملية اتخاذ القرار. يعود١والمشاهدين. تتطلب الفعاليات وفق الجملة 

 نيسان/ أبريل٢١ إلى الجهات المسؤولة عن المنح. ال يتّم المساس بأحكام مرسوم حظر الفعاليات الكبيرة الصادر بتاريخ ٢ و١القرار بشأن منح استخدام المرفق الرياضي في إقامة الفعاليات وفق أحكام الجملتَين 
.١ على الفعاليات الرياضية في الرياضة االحترافية، والتي ال تقام في المرافق الرياضية بالمعنى الوارد في الفقرة ٤ إلى ١. تبعًا لذلك، تسري الجمل من ٢٠٢٠ أيار/ مايو ٢٨ في صيغته الصادرة بتاريخ ٢٠٢٠

 في حاالٍت فرديٍة مبررة بصفٍة خاصة بشرط االلتزام بالتعليمات، ويتمُّ ذلك حصريًا بموافقٍة كتابية من اإلدارة المسؤولة عن الرياضة في١) يمكن السماح باستثناءات أخرى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة ٩(
حكومة والية برلين. وينطبق ذلك بشكٍل خاص على:

. التدريب الرياضي للرياضيات البارزات والرياضيين البارزين في قواعد التدريب االتحادية أو البارالمبية استعداًدا لمسابقاٍت قوميٍة ودولية، وذلك إذا كانت لوحدات التدريب المطلوب الموافقة عليها ضرورة ماسة١
في طور اإلعداد،

. األنشطة الرياضية مع الحيوانات إن حال كانت لها ضرورة ماسة على صعيد الرفق بالحيوان،٢

. التدريب الرياضي لفرق الدوري األلماني االتحادي والرياضيين المحترفين والرياضيات المحترفات.٣

إذا كان منح استخدام المرفق الرياضي العام قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ منوًطا بجهٍة أخرى في والية برلين، تقوم اإلدارة المسؤولة عن الرياضة في حكومة والية برلين بإشراكها في اتخاذ القرار بشأن
االستثناءات.

) التعليمات بشأن الرياضة كمادة دراسية في المدارس الحكومية والخاصة وفي مؤسسات التعليم المهني، وأيضاً كاختصاٍص تعليمي في الجامعات، تكون لها األولوية على هذه األحكام.١٠(

إلى بداية الصفحة
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SGBالجزء الثالث األحكام الخاصة بالمستشفيات ودور الرعاية، وخدمات مساعدة اإلدماج، والخدمات وفق الفصل الثامن من قانون الشؤون االجتماعية المجلد الثاني عشر (
XIIوالمؤسسات المماثلة، والعروض الممولة من المنح (

البند الثامن أحكام عامة

 في صيغتها السارية وتطبيقها في المؤسسات المذكورة في هذا الجزء الثالث ما لم ينص هذا المرسوم على١٩يجب االلتزام بتوصيات معهد روبرت كوخ ذات الصلة بخصوص كيفية التعامل مع جائحة كوفيد-
خالف ذلك. يتعيَّن على هذه المؤسسات أن توفِّر أغطية الفم واألنف لمريضاتها ومرضاها، والنزيالت والنزالء بها، ومستخدماتها ومستخدميها. تسري هذه التعليمات أيًضا على خدمات الرعاية المقدمة خارجيا.

البند التاسع المستشفيات

 شباط/ فبراير٢ لقانون ١٥) والُمعدَّل مؤخًرا من خالل المادة ٤٨٣ (جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة ٢٠١١ أيلول/ سبتمبر ١٨) المستشفيات بالمعنى الُمحدَّد في قانون الوالية للمستشفيات الصادر بتاريخ ١(
)، والتي تشارك بتقديم خدمات الطوارئ، يتعيَّن عليها من حيث المبدأ تعليق أي استقباٍل للمرضى أو عملياٍت جراحيٍة يمكن التخطيط لها بالقدر المقبول طبيًا، طالما١٦٠ (جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة ٢٠١٨

) أو المشتبه بإصابتهم به. الواجب نفسه يقع على عاتق باقية المستشفيات المرخصة والمدرجة في١٩أنَّ ذلك سيؤدي إلى توفير المزيد من الطواقم واإلمكانيات لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-
خطة المشافي الخاصة بوالية برلين. تُحدَّد التفاصيل المتعلقة بذلك من قبل إدارة حكومة برلين المعنية بشؤون الصحة.

 اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتدريب طواقمها الطبية والتمريضية بأسرع ما يمكن على العناية المركزة باستخدام وحدات التنفس وعلى معالجة المريضات والمرضى١) على المستشفيات الُمحدَّدة في الفقرة ٢(
) أو المشتبه بإصابتهم به.١٩المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-

) أو المشتبه بإصابتهم به، وذلك١٩ تكريس مواردها البشرية وغيرها من الموارد بشكٍل رئيسّيٍ على معالجة المريضات والمرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-١) على المستشفيات الُمحدَّدة في الفقرة ٣(
بالقدر المقبول طبيًا.

البند العاشر قواعد الزيارة

) يُسَمح باستقبال الزيارة من شخٍص واحد يوميًا للمريضات والمرضى في المستشفيات، وكذلك لنزيالت ونزالء دور رعاية (مؤسسات الرعاية الداخلية طويلة وقصيرة األمد) وأنماط السكن الخاص بأنواع١(
 داخل المؤسسة، يمكن١٩ ضمن مساعدة اإلدماج، ويُستَثنى من ذلك األشخاص المصابين بعدوى في الجهاز التنفسي. في حال وجود إصابٍة مؤكدة بمرض كوفيد-TBUSB، وTBHSB، وWHGKEالخدمات 

 أو اإلقرار بحظرها، وذلك في إطار عملية تقييم لمدى الخطورة على النزيالت والنزالء يتمُّ فيها إشراك مكتب الصحة المسؤول. يجب أن تُتَّخذ اإلجراءات الواردة في١إلدارتها تشديد قواعد الزيارة وفق الجملة 
 تبليغ جهة اإلشراف الرقابي المسؤولة باتخاذها. اإلجراءات وفق٢ بناًء على توصيات معهد روبرت كوخ ذات الصلة ويُسَمح بها فقط كإجراءات محدودة المدة. كما وينبغي في حال اإلجراءات وفق الجملة ٢الجملة 
 ضمن مساعدة اإلدماج يتعيَّن التبليغ بها لدى مكتب الخدمة االختصاصية لدعم المشاركة المسؤول.TBUSB، وTBHSB، وWHGKE في أنماط السكن الخاص بأنواع الخدمات ٢الجملة 

) ال يخضع شديدو المرض والُمحتَضرون ألي قيود فيما يخص استقبال الزيارات.٢(

) يُسَمح دائًما بزيارات األشخاص الُمكلَّفين بالرعاية الروحية مع فرض قواعد السلوك الضرورية إن لزم األمر.٣(

البند الحادي عشر مؤسسات الرعاية النهارية والليلية

، جريدة١٩٩٤ أيار/ مايو ٢٦ من القانون الصادر بتاريخ ١) مؤسسات الرعاية النهارية والليلية وفقًا للتعريف الوارد في قانون الشؤون االجتماعية المجلد الحادي عشر – تأمين الرعاية االجتماعية – (المادة ١(
)، ال يُسَمح بفتحها رهنًا بما يرد في٦٠٤، الصفحة ١ (جريدة القوانين االتحادية، المجلد ٢٠٢٠ آذار/ مارس ٢٢ لقانون ١٠)، والذي تمَّ تعديله مؤخًرا من خالل المادة ١٠١٤، الصفحة ١القوانين االتحادية، المجلد 

 لتقديم خدمات الرعاية العادية. تُستَثنى من ذلك مؤسسات الرعاية النهارية والليلية المتخصصة في مرافقة الُمحتَضرين، والتي يجوز إلدارتها اتخاذ القرار بشأن معاودة فتحها. يتعيَّن االلتزام بتعليمات الحد٢الفقرة 
، وذلك في حدود ما هو قابل للتطبيق.٢ الفقرة ٢ والبند ١األدنى للمسافة والنظافة الصحية بموجب البند 

ن يزوال أفراد عائلتهم نشاًطا مهنيًا٢٠٢٠ تموز/ يوليو ١ يتعيَّن تشغيلها بنطاٍق محدود اعتباًرا من ١ الجملة ١) جميع المؤسسات الُمحدَّدة في الفقرة ٢(  كحٍد أقصى لتوفير الرعاية الطارئة لَمن هم بحاجة إليها ممَّ
يُعدُّ ضروريًا ألجل المحافظة على سير الحياة العامة، السيما في مجاالت الصحة، والرعاية، واألمن العام، واإلمدادات العامة، أو لتوفير الرعاية الطارئة للحاالت التي تستلزم رعايةً متخصصة ال يمكن تأمينها

ن ال يمكن رعايتهم بدون رعايٍة نهارية إال في ظّلِ ظروٍف غاية في الصعوبة، وخصوًصا لمرضى الخرف الذين يحتاجون بطرٍق أخرى. عالوةً على ذلك، يتعيَّن تقديم الرعاية الطارئة أيًضا لَمن هم بحاجة إليها ممَّ
إلى الرعاية. يجري تقديم الرعاية الطارئة لنصف عدد األماكن الُمتَّفق عليها في عقد اإلمداد بالرعاية. يتمُّ تزويد جهة اإلشراف بالدار بمخطط خاص بالمؤسسة للنظافة الصحية بغرض إحاطتها علًما به.

)SGB XII-أ أحكام خدمات مساعدة اإلدماج والخدمات وفق الفصل الثامن من قانون الشؤون االجتماعية المجلد الثاني عشر (١١البند 

٦٠)، وعروض الجهات الخدمية األخرى وفق البند TBTSB، وTSHIV، وBFBTS) ال يُسَمح بفتح ِوَرش العمل لألشخاص من ذوي اإلعاقة، ومراكز الدعم النهاري للمعاقين (يشمل ذلك أنواع الخدمات ١(
 كانون١٤ من قانون ٨)، والذي تمَّ تعديله مؤخًرا من خالل المادة ٣٢٣٤، الصفحة ١ (جريدة القوانين االتحادية، المجلد ٢٠١٦ كانون األول/ ديسمبر ٢٣من قانون الشؤون االجتماعية المجلد التاسع الصادر بتاريخ 

)، وذلك إذا لم يكن األمر متعلقًا بتقديم الرعاية الطارئة لألشخاص من ذوي اإلعاقة،٢٧٨٩، الصفحة ١ (جريدة القوانين االتحادية، المجلد ٢٠١٩األول/ ديسمبر 

. الذين ال تتوفر أي إمكانيٍة أخرى لرعايتهم (على سبيل المثال، من قَِبِل أفراد العائلة أو في أنماط سكٍن خارجية أو خاصة)،١

ن يزاول أفراد عائلتهم نشاًطا مهنيًا يُعدُّ ضروريًا ألجل المحافظة على سير الحياة العامة، السيما في مجاالت الصحة، والرعاية، واألمن العام، واإلمدادات العامة،٢ . أو ممَّ

. أو الذين يستلزم استقرار حالتهم الصحية للرعاية في الحالة الفردية.٣

 ِوَرش األشخاص من ذوي اإلعاقة التي تقدم خدمات أو تنجز أعماالً مساندة في سياق المنتجات الطبية أو منتجات الرعاية، ويشمل ذلك أيًضا على١تُستَثنى من حظر الفتح الوارد في النصف األول من الجملة 
مغاسل المالبس. ويسري األمر ذاته على مجاالت عمل ِوَرش األشخاص من ذوي اإلعاقة التي تخدم توفير المأكوالت في المؤسسات الطبية أو مؤسسات الرعاية. على الجهات المنفذة للرعاية الطارئة وفق النصف

 ضمان االلتزام بقواعد التباعد والنظافة الصحية وفق البند١ من حظر الفتح الوارد في النصف األول من الجملة ٣ و٢ وجهات تشغيل ِوَرش األشخاص من ذوي اإلعاقة المستثناة وفق الجملتَين ١الثاني من الجملة 
، ومنع االتصال عن قرب قدر اإلمكان، وذلك من خالل اتخاذ التدابير المناسبة في جميع الحاالت.١ الفقرة ٣، والبند ١ الفقرة ٢، والبند ١

، في حال١) يُسَمح بتشغيل ورعاية مستحقي الخدمات في ِوَرش األشخاص من ذوي اإلعاقة بما يتجاوز حدود الفقرة ٢(

، بما في ذلك تلك التي يجري استخدامها٢٠٢٠ آذار/ مارس ١٧ بالمائة من مجمل األماكن التي كانت متوفرة بالورشة المعنية بتاريخ ٣٥. تقليص عدد أماكن العمل والرعاية الُمستخَدمة في آٍن واحد إلى نسبة ١
،١وفق الفقرة 

. سبق موافقة األشخاص من ذوي اإلعاقة على معاودة االلتحاق بالعمل وتلقي الرعاية،٢

. وجود خطة للحماية من العدوى موضوعة من ِقبَل جهة تشغيل الورشة بالتشاور مع طبيبة أو طبيب المؤسسة بغرض تشغيلها.٣

.٢٠٢٠ آذار/ مارس ١٧ بالمائة من مجمل األماكن التي كانت متوفرة بالورشة المعنية بتاريخ ٥٠ باالستخدام المتزامن لنسبة ٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٢ ابتداًء من ١ رقم ١يُسمح بخالف ما يرد في الجملة 

 توسيع نطاق الرعاية الطارئة، وذلك في حال٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٢ ابتداًء من ١) يجوز لمراكز دعم النهاري للمعاقين بالمعنى الوارد في الفقرة ٣(

. سبق موافقة األشخاص من ذوي اإلعاقة على معاودة االلتحاق بالعمل،١

. ووجود خطة موضوعة وُمنفَّذة ألجل الحماية من العدوى في المركز صادرة عن الجهة الخدمية وتمَّ تعديلها بما يتناسب مع التوسيع.٢

.٣ إلى ١) يتمُّ تبليغ مكتب الخدمة االختصاصية لدعم المشاركة المسؤول بصفٍة مسبقة بالتحاق مستحقي الخدمات بالعمل وفق الفقرات من ٤(

 من القانون١ من قانون الشؤون االجتماعية المجلد الثاني عشر – المساعدة االجتماعية – (المادة ٧٥ من قانون الشؤون االجتماعية المجلد التاسع أو البند ١٢٣) الجهات الخدمية المبِرمة للتعاقدات وفق البند ٥(
 (جريدة القوانين٢٠٢٠ آذار/ مارس ٢٧ لقانون ١١)، والذي تمَّ تعديله مؤخًرا من خالل المادة ٣٠٢٣ و٣٠٢٢، الصفحتَين ١، جريدة القوانين االتحادية، المجلد ٢٠٠٣ كانون األول/ ديسمبر ٢٧الصادر بتاريخ 
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لة بتشغيل الموظفين بما يحيد عما تنص عليه عقود الخدمات، وذلك من أجل درء األخطار عن العاملين ومستحقي الخدمات. يجب ضمان إمداد مستحقي الخدمات بالرعاية٥٧٥، الصفحة ١االتحادية، المجلد  )، ُمخوَّ
ن أصبحوا بال عمل من جراء التقليص الكبير لنطاق الرعاية في بعض العروض الخدماتية يجب على الجهات الخدمية توظيفهم في عروٍض أخرى ألجل تأمين الرعاية الكاملة بها. األساسية. العاملون ممَّ

-ب أحكام العروض الممولة من المنح١١البند 

يُسَمح بتقديم العروض الممولة من المنح واالستفادة منها.

الجزء الرابع األحكام الخاصة بالمدارس والمؤسسات التعليمية وفقًا لقانون المدارس، وأحكام المؤسسات النهارية وعروض الرعاية النهارية لألطفال وفق قانون الدعم النهاري
لألطفال، واألحكام الخاصة بالعروض التعليمية األخرى وتدابير اإلدماج

الفقرة الثانية عشر المدارس والمؤسسات التعليمية وفقًا قانون المدارس، والمؤسسات النهارية وعروض الرعاية النهارية لألطفال وفق قانون الدعم النهاري لألطفال، والمؤسسات التعليمية األخرى

)٢٦ (جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة ٢٠٠٤ كانون الثاني/ يناير ٢٦) المدارس الحكومية ومدارس القطاع الخاص بما في ذلك مؤسسات طريق التعليم الثاني، ووفقًا لتعريف قانون المدارس الصادر بتاريخ ١(
)، يُسَمح بفتحها للنشاط التعليمي. تتولى اإلدارة المسؤولة عن القطاع المدرسي في والية برلين تنظيم٢٥٥ (جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة ٢٠١٩ نيسان/ أبريل ٩ لقانون ١والُمعدَّل مؤخًرا من خالل المادة 

ج وفقاً ألنواع المدارس، ومستوياتها، والصفوف، والدورات التعليمية، وكذلك السماح بالفعاليات المدرسية التي تُقام تفاصيل ذلك مع مراعاة نتائج تصويٍت شامل أجِري على مستوى الواليات، وال سيما الفتح المتدّرِ
خارج المدارس. ال تُقدَّم العروض التكميلية للدعم الدراسي ورعاية الطالب. الرحالت المدرسية محظورة. يُسمح بتقديم وجبة غذاٍء مدرسية.

) يُسَمح بإجراء االمتحانات.٢(

) يُسَمح بفتح المؤسسات الحرة وفق تعريف قانون المدارس للنشاط التعليمي والتربوي. ويُسَمح بفتح مدارس الموسيقى ومدارس فنون األطفال والشباب للدروس الفردية ودروس المجموعات التي تضم خمسة٣(
أشخاٍص كحٍد أقصى. يُسَمح بتقديم دروس تعلُّم الغناء والعزف على آالت النفخ فقط كدروٍس فردية. يتعيَّن في ذلك وبالنسبة للدروس في مجال الفنون األدائية اتخاذ تدابيٍر خاصة للوقاية.

مة لألنشطة الدراسية والتربوية.٣-أ) الفقرة ٣(  تسري بصورةٍ مماثلة على الدروس التجارية لتعلُّم الموسيقى والفنون وكذلك على المؤسسات األخرى المقّدِ

) يُسَمح بفتح مدارس البستنة ومدارس تعليم قواعد المرور لألطفال والشباب.٤(

. الدورات التعليمية التي تتطلب الحضور الشخصي يمكن مباشرتها بدايًة٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٢. يُسَمح بفتح إجراءات التسجيل اعتباًرا من ٢٠٢٠ أيار/ مايو ٣١) تبقى مراكز تعليم الكبار مغلقة للعموم حتى ٥(
.٢٠٢٠ تموز/ يونيو ١من 

.١٣) يُسَمح بتقديم العروض األخرى لتعليم الكبار بصورةٍ فردية أو ضمن مجموعات، والتي ال تدخل ضمن إطار البند ٦(

)، والذي تمَّ تعديله٣٢٢ (جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة ٢٠٠٥ حزيران/ يونيو ٢٣) المؤسسات النهارية وعروض الرعاية النهارية لألطفال وفق تعريف قانون الدعم النهاري لألطفال الصادر بتاريخ ٧(
.٨)، تُفتَح بنطاٍق محدود وفقًا للتعليمات الواردة في الفقرة ٧٠٢ (جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة ٢٠١٧ كانون األول/ ديسمبر ١٩ لقانون ١مؤخًرا من خالل المادة 

 يمكن تشغيلها بنطاٍق محدود حتى نهاية آخر يوٍم دراسّيٍ رسمي قبل بدء عطلة الصيف ألجل توفير الرعاية الطارئة لألطفال، وذلك مع إعطاء األفضلية لألطفال١) المؤسسات من النوع الُمشار إليه في الفقرة ٨(
ن يُزاول أولياء أمورهم نشاًطا مهنيًا يُعدُّ ضروريًا ألجل المحافظة على سير الحياة العامة وإرجاعها، السيما في مجاالت الصحة، والرعاية، واألمن العام، واإلمدادات العامة. تقرر اإلدارة المسؤولة عن القطاع ممَّ

المدرسي في والية برلين بشأن اختيار المؤسسات وَمن يحق لهم االستفادة من الرعاية الطارئة. يتمُّ استئناف أعمال الرعاية بشكٍل تدريجي في مجال المؤسسات النهارية وعروض الرعاية النهارية األطفال. لهذا
الغرض، ومع مراعاة وضع الوباء في والية برلين، سيتمُّ توسيع فئة األطفال التي يمكن رعايتها تجاوًزا لحدود العرض المقدَّم حتى اآلن في إطار الرعاية الطارئة. ويشمل ذلك تحديًدا الفئات العمرية بحسب سنة

الميالد وفئة الُمعيلين الوحيدين من اآلباء واألمهات، وتتولى اإلدارة المسؤولة عن شؤون الشباب واألسرة في حكومة والية برلين تنظيم التفاصيل اإلضافية بهذا الشأن.

) يُسَمح بإجراء فحوص التذوق الخاصة بإسناد مهمة توريد وجبات الغداء المدرسية.٩(

) يُسَمح برعاية األطفال على الصعيد الشخصّي، وتحديًدا بتلك التي يُنسَّق لها بين الجوار، وذلك لرعاية األطفال من ثالث أسٍر معيشيٍة كحٍد أقصى. يجب في ذلك االلتزام بأن يجري اللقاء دائًما بين نفس األطفال١٠(
وأال يتولى رعايتهم سوى األشخاص الذين تحق لهم الحضانة. بغض النظر عن تلك الشروط، يمكن أن تتمُّ رعاية األطفال التي يُنسَّق لها على الصعيد الشخصّي وعلى المسؤولية الخاصة إما في المنزل أو في مرفٍق

 من قانون الشؤون٤٣ بصورةٍ مماثلة. وال يتّم المساس بالبند ٤ رقم ٢ الفقرة ٣لطرٍف ثالث، وذلك إذا تعلَّقت بأطفاٍل يتلقون أو سيتلقون مستقبالً للرعاية في نفس مؤسسة الدعم النهاري لألطفال. يسري البند 
-أ١٦)، والذي تمَّ تعديله مؤخًرا من خالل المادة ٢٠٢٢، الصفحة ١، (جريدة القوانين االتحادية، المجلد ٢٠١٢ أيلول/ سبتمبر ١١االجتماعية المجلد الثامن – مساعدة األطفال والشباب – بصيغة إعالنه بتاريخ 

).٩٦٠، الصفحة ١ (جريدة القوانين االتحادية، المجلد ٢٠٢٠ نيسان/ أبريل ٢٨ لقانون ٦الفقرة 

) يُسَمح بفتح مؤسسات التأهيل التكميلي واالستكمالي في مجال مساعدة األطفال والشباب وكذلك مؤسسات التعليم والتأهيل التكميلي واالستكمالي لكوادر التدريس. تتولى اإلدارة المسؤولة عن شؤون الشباب١١(
واألسرة في حكومة والية برلين تنظيم التفاصيل اإلضافية في مجال مساعدة األطفال والشباب وتتولى اإلدارة المسؤولة عن القطاع المدرسي في حكومة والية برلين التفاصيل المتعلقة بمجال تعليم كوادر التدريس.

يسري الجزء الخامس من هذا المرسوم على تأهيل الكوادر التدريسية في الجامعات.

البند الثالث عشر مدارس الصحة والتمريض االختصاصية ومؤسسات التعليم المهني األخرى، والمدارس، وعروض المعلومات واالستشارة

) مدارس الصحة والتمريض االختصاصية ومؤسسات التعليم المهني األخرى يُسَمح بفتحها لمزاولة النشاط التعليمي. تتولى اإلدارة المسؤولة في حكومة برلين تحديد التفاصيل اإلضافية.١(

) يُسَمح بإجراء االمتحانات.٢(

) يُسَمح بأن يُجَرى النشاط التعليمي لدى مؤسسات التعليم المهني وكذلك ضمن الندوات والمؤتمرات االختصاصية األخرى ذات الصلة بالمهن أيًضا في أماكٍن توفرها أطراٌف ثالثة (قاعات المؤتمرات والفنادق٣(
والمرافق المماثلة)، بشرط أال تكون إتاحة استخدام تلك األماكن محظورة. أيُّ شخٍص يدعو لحضور نشاٍط تعليمي، أو ندوةٍ اختصاصية، أو مؤتمٍر اختصاصي، يُعَدُّ مسؤوالً أيًضا عن االمتثال لقواعد النظافة

 بداخل المبنى وفي الخيز الخارجي، ما لم يتّم االتفاق كتابيا على نقل المسؤولية إلى أولئك الذين يُتيحون استخدام المبنى.١ الفقرة ٢الصحية وفقًا للبند 

،١) الشركات واإلدارات والمؤسسات األخرى يُسَمح لها بإجراء الدورات التدريبية بداخل مرافقها الخاصة على يّدِ أشخاٍص خارجيين. يجب في ذلك ضمان االمتثال لقواعد التباعد والنظافة الصحية وفقًا للبند ٤(
.١ الفقرة ٣، والبند ١ الفقرة ٢والبند 

.٣ الفقرة ٤، فينطبق تبعًا لذلك البند ٤، و٣، و١) بالنسبة لمباشرة النشاط التعليمي، أو عقد الندوات والمؤتمرات االختصاصية، أو إجراء الدورات التدريبية داخليا وفقًا للفقرات ٥(

م لطالبي المعلومات والمشورة أيًضا عرًضا٦( لة أو المدعومة من القطاع العام ُمطالَبة بأن تُقّدِ ) يُسَمح بتقديم المعلومات واالستشارة في مجال العمل والتعليم المهني. مراكز المعلومات والمكاتب االستشارية الُمموَّ
 بصورةٍ مماثلة.٣ الفقرة ٤بديالً للمعلومات والمشورة ال يستلزم االتصال الجسدي االجتماعي. يمكن تقديم عروض المعلومات والمشورة للمجموعات، ويسري البند 

)SGB III وSGB II-أ تدابير اإلدماج وفق قانون الشؤون االجتماعية المجلَدين الثاني والثالث (١٣البند 

-د من قانون الشؤون االجتماعية المجلد الثاني – التأمين األساسي للباحثين عن العمل – بصيغة١٦) يُسَمح للشركات واإلدارات والمؤسسات األخرى التي ال يُحَظر فتحها بإتاحة فرص العمل وفقًا لمفهوم البند ١(
،١ (جريدة القوانين االتحادية، المجلد ٢٠٢٠ آذار/ مارس ٢٧ من قانون ١)، والذي تمَّ تعديله مؤخًرا من خالل المادة ٨٥٠، الصفحة ١، (جريدة القوانين االتحادية، المجلد ٢٠١١ أيار/ مايو ١٣إعالنه بتاريخ 

).٥٧٥الصفحة 

 آذار/ مارس٢٤ من قانون ١ من قانون الشؤون االجتماعية المجلد الثالث – دعم العمالة – (المادة ٤٥) يُسَمح بتنفيذ تدابير وكاالت العمل ومراكز التوظيف الرامية إلى التنشيط واإلدماج المهني على قاعدة البند ٢(
)، وذلك٥٧٥، الصفحة ١ (جريدة القوانين االتحادية، المجلد ٢٠٢٠ آذار/ مارس ٢٧ من قانون ٢)، والذي تمَّ تعديله مؤخًرا من خالل المادة ٥٩٥، و٥٩٤، الصفحتَين ١، الجريدة الرسمية االتحادية، المجلد ١٩٩٧

 وفقًا لذلك.١٣. يتمُّ تطبيق البند ١٣بالنسبة للتدابير التي ال تندرج تحت البند 

إلى بداية الصفحة

...-SARS-CoV المرسوم العاشر حول تعديل مرسوم إجراءات احتواء سارس ـ كوف ـ ٢ ـــ https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/artikel.910023....
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) األشخاص الذين ينتمون إلى الفئات األكثر عرضةً للخطر ليسوا ُملَزمين بالحضور عند المشاركة في تدابير دعم اإلدماج.٣(

الجزء الخامس أحكام المؤسسات العاملة في مجال العلوم والبحوث

البند الرابع عشر الجامعات

) الجامعات الحكومية والخاصة والدينية، بما في ذلك المؤسسات التابعة لها، ال يُسَمح بفتحها للجمهور أو إلدامة حركة التعليم بحضور الطالب.١(

ل لها السماح بالدخول لممارسة أعمال البحث العلمي.٢( ) يمكن للجامعات في إطار ممارسة حق البيت واإلدارة الُمخوَّ

ل لها السماح بالدخول لممارسة األعمال اإلدارية إن استدعت األعمال اإلدارية للتواجد الشخصي.٣( ) يمكن للجامعات في إطار ممارسة حق البيت واإلدارة الُمخوَّ

) يُسَمح بإجراء االمتحانات بحضور الطالب، بما في ذلك امتحانات القبول واللغة.٤(

) يُسَمح بمزاولة األنشطة العملية، خاصةً تلك التي تتطلب استخدام مختبراٍت وغرف عمٍل خاصة بالجامعات.٥(

البند الخامس عشر المكتبات

رة ومع تقييد أعداد الزوار وتنظيم دخولهم بغرض االستخدام بداخل قاعات المطالعة إن اقتضى استخدام المواد المكتبية غير المكتبات العلمية يُسَمح بفتحها ألغراض اإلعارة وكذلك في الحاالت االستثنائية الُمبرَّ
القابلة لإلعارة لذلك.

البند السادس عشر حديقة النباتات

-أ بصورةٍ مماثلة.٦ و٦يُسَمح بفتح المرافق الخارجية لحديقة النباتات. بالنسبة لمنافذ البيع والمطاعم الموجودة بها، فيسري البندان 

البند السابع عشر مطاعم الجامعات

). المأكوالت والمشروبات يُسمح بتقديمها فقط كطلبيات يمرُّ الطالب الستالمها بأنفسهم أو عبر تنزيلها على الطاوالت كيStudierendenwerkيُسَمح بتشغيل مطاعم الطالب التابعة لمكتب الخدمات الطالبية (
يتمُّ تناولها هناك. يحب االلتزام بحٍد أدنى للمسافة يبلغ متًرا ونصف فيما بين الطاوالت بما في ذلك المقاعد والكراسي، وال يُسَمح بتواجد أي شخٍص ضمن هذا النطاق باعتباره حيز للتباعد. ال يتم المساس بتعليمات

 بصورةٍ مماثلة.٩ رقم ٤ الفقرة ٢. يسري البند ١ الفقرة ٣، والبند ١ الفقرة ٢، والبند ١تقليل االتصال االجتماعي وفق البند 

البند الثامن عشر مرافق البحوث غير الجامعية

معاهد ومؤسسات البحوث غير الجامعية يُسَمح بفتحها.

الجزء السادس إجراءات الحجر الصحي

البند التاسع عشر الحجر الصحي المنزلي للمسافرين القادمين أو العائدين، المتابعة

 بالتوجه فور الوصول ودون التوقف على الطريق إلى منازلهم أو إلى أمكان٤) يُلَزم األشخاص الوافدين إلى والية برلين عن طريق البر أو البحر أو الجو من دولٍة خارج مجموعة الدول الُمحدَّدة في الفقرة ١(
مالئمٍة أخرى لإلقامة وبعزل أنفسهم هناك لمدة أربعة عشر يوًما بعد وصولهم، وينطبق ذلك أيًضا على األشخاص الذين دخلوا أوالً إلى واليٍة أخرى في جمهورية ألمانيا االتحادية أو إلى إحدى الدول ضمن مجموعة

 باستقبال الزيارات في تلك الفترة من أشخاٍص غير مقيمين معهم في نفس المسكن.١. ال يُسَمح لألشخاص المذكورين في الجملة ٤الدول الُمحدَّدة في الفقرة 

 عليهم. فضالً عن ذلك، فإن١َّ الجملة ١ ُملَزمون باالتصال فوًرا بمكتب الصحة المسؤول عنهم وباإلشارة إلى انطباق االلتزامات المنصوص عليها في الفقرة ١ الجملة ١) األشخاص الذين تشملهم الفقرة ٢(
 ُملَزمون، في حال ظهور أعراٍض مرضية، بإبالغ مكتب الصحة المسؤول عنهم بذلك فوًرا.١ الجملة ١األشخاص الذين تشملهم الفقرة 

 خالل فترة العزل للمتابعة من قِبَِل مكتب الصحة المسؤول.١ الجملة ١) يخضع األشخاص الذين تشملهم الفقرة ٣(

 هي الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وكذلك أيسلندا، وإمارة ليشِتنشتاين، والنرويج، والسويد، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنديا الشمالية.٣ إلى ١) مجموعة الدول وفق مفهوم الفقرات من ٤(

 يتعدَّى مجمل عدد اإلصابات الجديدة فيها في غضون السبعة األيام األخيرة٤ تبعًا لذلك على األشخاص القادمين من أي دولة ضمن مجموعة الدول الُمحدَّدة في الفقرة ٣ إلى ١) تنطبق أحكام الفقرات من ٥(
).ECDC ألف من السكان تبعًا لما يِرد عن معهد روبرت كوخ على قاعدة التقييمات واإلصدارات اإلحصائية للمركز األوربي للوقاية من األمراض ومكافحتها (100الخمسين حالة لكّلِ 

البند العشرون االستثناءات من الحجر الصحي المنزلي

 لألشخاص١ الجملة ١ الفقرة ١٩) ال يشمل البند ١(

. الذين يقومون بحكم عملهم بنقل األشخاص، والسلع، والبضائع عبر الحدود، سواء أكان ذلك على الطرقات، أو بالسكك الحديدية، أو بالسفن، أو بالطائرات،١

ن تكون لعملهم ضرورةٌ قاطعة ألجل الحفاظ على٢ . أو ممَّ
 أ) استمرار العمل بالقطاع الصحي، بما في ذلك مؤسسات الرعاية وغيرها من البنى التحتية الحساسة،

 ب) األمن والنظام العاَمين،
 ج) العالقات الدبلوماسية والقنصلية،

 د) استمرار عمل المنظومة القضائية،
 ه) استمرار عمل التمثيل الشعبي، والحكومة، واإلدارة، وذلك على مستوى االتحاد، والواليات، والبلديات،

 و) استمرار عمل هيئات االتحاد األوروبي والمنظمات الدولية،
على أن تتحقق جهة التوظيف أو يتحقق رب العمل من وجود هذه الضرورة القاطعة ويُصِدر شهادةً خطية بهذا الخصوص،

. أو الذين مكثوا خارج األراضي األلمانية في إطار عملهم لدى شركات النقل الجوي أو البحري أو البري أو السكك الحديدية، أو ضمن طاقم العمل على متن الطائرات أو السفن أو الحافالت أو القطارات.٣

رة. في الحاالت الفردية الطارئة جًدا، يمكن لإلدارة المسؤولة عن شؤون الصحة في١عالوةً على ما ورد في الجملة  ، بإمكان مكتب الصحة المسؤول منح اإلعفاءات األخرى عند الطلب في الحاالت الفردية الُمبرَّ
، ويتمُّ إخطار مكتب الصحة المسؤول بذلك.٢والية برلين منح اإلعفاء وفقًا للجملة 

ال الَموسميون)، إذا اتُِخذَت على مستوى المجموعة في مكان تسكينهم١٩) ال يسري البند ٢(  على األشخاص الذين يدخول إلى األراضي األلمانية بغرض مزاولة عمٍل تبلغ مدته ثالثة أسابيع على األقل (العُمَّ

إلى بداية الصفحة
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، وإن ُسِمح١ الجملة ١ الفقرة ١٩وعملهم خالل األربعة عشر يوًما األولى عقب دخولهم للبالد إجراءات للنظافة الصحية وتدابير لتجنُّب االتصال خارج المجموعة يمكن مقارنتها بالعزل المنصوص عليه في البند 
. يتعيَّن على مكتب الصحة من جانبه التحقق من١بمغادرتهم للسكن لممارسة العمل فقط. يقوم رب العمل بتبليغ مكتب الصحة المسؤول عن التحاقهم بالعمل قبل بدئهم به ويُوثِّق اإلجراءات الُمتَّخذة بموجب الجملة 

.١االمتثال للشروط الواردة في الجملة 

 على األفراد التابعين للقوات المسلحة وعلى موظفات وموظفي اإلنفاذ لدى الشرطة العائدين من مهٍة رسميٍة في الخارج أو مما يضاهيها من واجبات مهنية.١٩) ال يسري البند ٣(

 على األشخاص القادمين من دوٍل قد تبين بحكم حصيلة اإلصابات فيها بأن خطر اإلصابة على الفرد يُعتَبر ضئيالً، وذلك بناًء على استنتاجات معهد روبرت كوخ الموثوقة في مجال األوبئة.١٩) ال يسري البند ٤(

 على األشخاص الذين يدخلون جمهورية ألمانيا اإلتحادية أو برلين بهدف العبور إلى وجهٍة أخرى، ويجب على هؤالء مغادرة أراضي والية برلين دون التوقف على الطريق. ما يستلزمه١٩) ال يسري البند ٥(
السفر من عبور ألراضي والية برلين يُسَمح به في هذا الصدد.

 وفقًا للمعايير الُمحدَّثة والُمعتَمدة في ذلك من قِبَل معهد روبرت كوخ.١٩ فقط في حال لم تظهر على األشخاص المذكورين أي أعراٍض تشير إلى اإلصابة بمرض كوفيد-٥ إلى ١) تسري الفقرات من ٦(

. اإليواء برعايٍة حكومية يجب أن٢ الفقرة ١٩ على األشخاص الذين يتمُّ إيواؤهم من قِبَل السلطات فور دخولهم إلى أراضي والية برلين إن َوفَت جهةٌ أخرى بااللتزامات وفق البند ٢ الفقرة ١٩) ال يسري البند ٧(
يمتثل لتعليمات اإلدارة المسؤولة عن شؤون الصحة في والية برلين ومكتب الصحة المسؤول.

البند الواحد والشعرون إرسال البيانات

ن دخلوا إلى نطاق١ الجملة ١ الفقرة ١٩) بإرسال البيانات الشخصية المطلوبة، والتي تخص األشخاص العائدين بالمعنى الوارد في البند Reinickendorfيقوم مكتب الصحة المسؤول عن حي راينيِكندورف (  ممَّ
. لهذا١ الجملة ١ الفقرة ١٩)، إلى مكتب الصحة المسؤول عن منطقة سكن الشخص المعني، وذلك لتأمين مراقبة الحجر الصحي المنزلي وفق البند Otto Lilienthalمدينة برلين عبر مطار برلين-تيِغل (

.١الغرض، يطالب مكتب الصحة المسؤول عن حي راينيِكندورف شركات النقل الجوي بإتاحة البيانات الشخصية الموجودة عندها له بصفٍة فورية، والتي تخص األشخاص المذكورين في الجملة 

البند الثاني والعشرون استمرار سريان قانون الحماية من العدوى

 قبل األوان في الحاالت الفردية.١ الجملة ١ الفقرة ١٩ال يتّم المساس بأحكام قانون الحماية من العدوى فيما دون ذلك. مكتب الصحة مخوٌل بشكٍل خاص بإنهاء العزل وفق البند 

الجزء السابع أحكام ختامية

البند الثالث والعشرون تقييد الحقوق األساسية

 من١٣ من القانون األساسي)، وُحرَمة المسكن (المادة ١ الفقرة ١١ من القانون األساسي)، وحرية التنقُّل (المادة ٢ الجملة ٢ الفقرة ٢يتمُّ بموجب هذا المرسوم تقييد الحقوق األساسية المتعلقة بحرية الفرد (المادة 
 من القانون األساسي).١ الفقرة ٨القانون األساسي)، وحرية التجمع (المادة 

البند الرابع والعشرون المخالفات

،١ (جريدة القوانين االتحادية، المجلد ١٩٨٧ شباط/ فبراير ١٩ من قانون الحماية من العدوى وإلى قانون المخالفات بصيغة إعالنه بتاريخ ٢ والفقرة ٢٤ـ أ رقم ١ الفقرة ٧٣) تستند مالحقة المخالفات إلى البند ١(
)، وذلك بصيغتَيهما الساريتَين.٢١٤٦، الصفحة ١ (جريدة القوانين االتحادية، المجلد ٢٠١٩ كانون األول/ ديسمبر ٩ من قانون ٥)، والذي تمَّ تعديله مؤخًرا من خالل المادة ٦٠٢الصفحة 

 ألف يورو.٢٥ نصف الجملة الثاني من قانون الحماية من العدوى بغرامات مالية تصل إلى ٢ الفقرة ٧٣) المخالفات قد يُعاقب عليها وفق البند ٢(

 من قانون الحماية من العدوى، يُعتَبر مخالفاً عن عمٍد أو إهمال كلُّ من٢٤ـ أ رقم ١ الفقرة ٧٣) وفقاً للبند ٣(

، وذلك رغم سماح الظروف بذلك وعدم وجود٣ الجملة ١ وال يلتزم بالحد األدنى للمسافة الذي يبلغ متًرا ونصف فيما بينه وبين اآلخرين دون األشخاص المذكورين في البند ٢ الجملة ١. يخالف أحكام البند ١
،٩ و٨ الفقرتَين ٧، والبند ١٤ و١١ الفقرتَين ٥، والبند ٢ الفقرة ٣ نصف الجملة الثاني، والبند ٢ الجملة ١استثناء وفق البند 

ٍل مسؤول أو مشغلٍة مسؤولة، أو إدارة مؤسسة، أو صاحبة أو صاحب عمٍل تجاري ضمن المنشآت والمؤسسات والعروض التي تنظمها األجزاء من ١ الفقرة ٢. يخالف أحكام البند ٢  من٥ إلى ٢ وال يلتزم كُمشغِّ
،٢ والفقرة ١ الفقرة ٢هذا المرسوم برفع مخطط للنظافة العامة عند الطلب وال يمتثل ألحكام النظافة الصحية وفق البند 

،٥ الفقرة ٢ وال يلتزم بارتداء غطاٍء للفم واألنف دون وجود استثناء وفق البند ٤ الفقرة ٢. يخالف أحكام البند ٣

،٢ الفقرة ٣ في الفضاء العام مع عدم وجود استثناء وفق البند ١ الجملة ١ الفقرة ٣ ويتواجد مع آخرين دون األشخاص المذكورين في البند ١ الجملة ١ الفقرة ٣. يخالف أحكام البند ٤

،١ الجملة ١ الفقرة ٣ وال يلتزم بالمروج وفي المساحات الخالية بالحد األدنى للمسافة الذي يبلغ خمسة أمتار بينه وبين اآلخرين دون األشخاص المذكورين في البند ٢ الجملة ٢ رقم ٣ الفقرة ٣. يخالف أحكام البند ٥

 ويقوم بالشوي، أو بإعداد المأكوالت، أو بعرضها تجاريا،٣ الجملة ٢ رقم ٣ الفقرة ٣. يخالف أحكام البند ٦

،٢ الفقرة ٣، أو البند ٢ الفقرة ٤، أو البند ٢ الجملة ١ الفقرة ٤ ويُقيم فعالية أو اجتماعٍ أو تجمعٍ عام أو غير عام مع عدم وجود استثناء وفق البند ١ الجملة ١ الفقرة ٤. يخالف أحكام البند ٧

،٢ الفقرة ٣، أو البند ٢ الفقرة ٤، أو البند ٢ الجملة ١ الفقرة ٤ ويشارك في فعالية أو اجتماعٍ أو تجمعٍ عام أو غير عام مع عدم وجود استثناء وفق البند ١ الجملة ١ الفقرة ٤. يخالف أحكام البند ٨

مة لفعالية بتوثيق بيانات الحضور، أو ال يقوم بحفظ تلك البيانات لمدة أربعة أسابيع، أو ال يمد بها الجهة المسؤولة عند الطلب،١ الجملة ٣ الفقرة ٤. يخالف أحكام البند ٩ م أو كمنّظِ  وال يقوم بدوره كمنّظِ

مة لفعالية شعائر دينية أن يتمَّ االلتزام بالحد األدنى للمسافة الذي يبلغ متًرا ونصف، وبقواعد النظافة الصحية وفق البند ١ الجملة ١-أ الفقرة ٤. يخالف أحكام البند ١٠ م أو كمنّظِ ،١-أ الفقرة ٤ وال يضمن بدوره كمنّظِ
،٢-أ الفقرة ٤وبعدد المشاركين المسموح به وفق البند 

 ويقوم كشخٍص مشارك في فعالية الشعائر الدينية بتناقل وتمرير األشياء بين أشخاٍص عدة،١ الجملة ١-أ الفقرة ٤. يخالف أحكام البند ١١

 وال تضمن بدورها كإدارة لتجمعٍ عام في الهواء الطلق أن يتمَّ االلتزام بالحد األدنى للمسافة الذي يبلغ متًرا ونصف وبقواعد النظافة الصحية،١ الجملة ١-ب الفقرة ٤. تخالف أحكام البند ١٢

 وال تضمن بدورها كإدارة لتجمعٍ عام في مكاٍن ُمغلَق أن يتمَّ االلتزام بالحد األدنى للمسافة الذي يبلغ متًرا ونصف وبقواعد النظافة الصحية، وكذلك تخالف أحكام البند١ الجملة ٢-ب الفقرة ٤. تخالف أحكام البند ١٣
 وال تضمن االمتثال لعدد المشاركين المسموح به،٢ الجملة ٢-ب الفقرة ٤

 ويقوم بفتح محالت الرقص والشركات المماثلة،١ الفقرة ٥. يخالف أحكام البند ١٤

مة لفعالية بأن يتمَّ االلتزام بعدد المشاركين،٥ و٢ الجملتَين ٣ الفقرة ٥. يخالف أحكام البند ١٥ م أو كمنّظِ  وال يضمن بدوره كمنّظِ

لة أحد دور السينما قبل تاريخ ١ الجملة ٥ الفقرة ٥. يخالف أحكام البند ١٦ ل أو كُمشّغِ  وال يضمن االمتثال لقواعد٤، و٣، و٢ الجمل ٥ الفقرة ٥ ويخالف أحكام البند ٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٣٠ ويفتح بدوره كُمشغِّ
النظافة الصحية،
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مة للفعاليات الثقافية األخرى أن يتمَّ االلتزام بالحد األدنى للمسافة الذي يبلغ متًرا ونصف٣ و٢ الجملتَين ٦ الفقرة ٥. يخالف أحكام البند ١٧ م أو كمنّظِ لة للسينمات المكشوفة وكمنّظِ ل أو كُمشّغِ  وال يضمن بدوره كُمشّغِ
وبقواعد النظافة الصحية،

لة مسؤولة إلحدى سينمات السيارات أن يتمَّ االلتزام بالحد األدنى للمسافة الذي يبلغ متًرا ونصف فيما بين المركبات وكذلك بقواعد٧ الفقرة ٥. يخالف أحكام البند ١٨ ل مسؤول أو كُمشغِّ  وال يضمن بدوره كُمشغِّ
النظافة الصحية،

لة لمكتبٍة عامة،٢ الجملة ٨ الفقرة ٥. يخالف أحكام البند ١٩ ل أو كُمشّغِ  وال يضمن االلتزام بقاعدة الدخول بدوره كُمشغِّ

 ويفتح أحد بيوت الحيوانات للجمهور بداخل حديقة الحيوان أو منتزه تيربارك،١ الجملة ٩ الفقرة ٥. يخالف أحكام البند ٢٠

ل بيت دعارة وفقًا للمعنى الُمحدَّد في قانون تنظيم الدعارة،١ الجملة ١٠ الفقرة ٥. يخالف أحكام البند ٢١  ويُشّغِ

 ويستفيد من الخدمات الجنسية التي تتضمن االتصال الجسدي،٢ و١ الجملتَين ١٠ الفقرة ٥. يخالف أحكام البند ٢٢

 ويفتح حمامات الساونا والبخار والمؤسسات المشابهة ويتيحها لالستخدام،١ الجملة ١٢ الفقرة ٥. يخالف أحكام البند ٢٣

لة لصاالت اللياقة البدنية وما يشابهها من مؤسسات أن يتمَّ االلتزام بقواعد النظافة الصحية وبقاعدة الدخول المنصوص١٠ إلى ١ األرقام من ١٣ الفقرة ٥. يخالف أحكام البند ٢٤ ل أو كُمشغِّ  وال يضمن بدوره كُمشّغِ
عليها،

لة مسؤولة لمنشأة أنشطة تجارية يرتادها العموم بقاعدة الدخول فيما يخص بالعدد األقصى لألفراد المسموح به للمساحة٢ و١ الجملتَين ١٦ الفقرة ٥. يخالف أحكام البند ٢٥ ل مسؤول أو كُمشغِّ  وال يلتزم بدوره كُمشغِّ
المعنية،

 ويفتح مؤسسة مذكورة عاملة في مجال المطاعم والضيافة للعموم ال تقدم حصًرا المأكوالت والمشروبات كطلبيات يمرُّ الزبائن الستالمها بأنفسهم أو يتمُّ توصيلها١ الجملة ١ الفقرة ٦. يخالف أحكام البند ٢٦
للمنازل،

نين أو محالً أو مقهى لتدخين النرجيلة خارج ساعات العمل للعموم،٢ الجملة ٣ والفقرة ١ الجملة ٢ الفقرة ٦. يخالف أحكام البند ٢٧  ويفتح مطعًما أو محالً للمشروبات فقط أو محالً للمدّخِ

نين، أو محل أو مقهى٣ الجملة ٤، والفقرة ٢ الجملة ٣، والفقرة ٦ إلى ٢ الجمل من ٢ الفقرة ٦. يخالف أحكام البند ٢٨ لة مسؤولة لمطعم، أو محل للمشروبات فقط، أو محل للمدّخِ ل مسؤول أو كُمشغِّ  بدوره كُمشغِّ
لتدخين النرجيلة، أو فندق، أو مرفق آخر للمبيت، أو مسكن عطالت، وال يضمن أن يتمَّ االلتزام بقواعد النظافة الصحية والتباعد،

 ويفتح مرافق االستجمام والسبا،٢ الجملة ٤ الفقرة ٦. يخالف أحكام البند ٢٩

لة مسؤولة لمنفذ بيعٍ بالمعنى الُمحدَّد في قانون افتتاح المتاجر وال يضمن أن يتمَّ االلتزام بقاعدة الدخول فيما يخص بالعدد األقصى٢ و١ الجملتَين ٢-أ الفقرة ٦. يخالف أحكام البند ٣٠ ل مسؤول أو كُمشغِّ  بدوره كُمشغِّ
لألفراد المسموح به للمساحة المعنية،

لة لمراكز تسوق (موالت) وال يضمن االلتزام بقاعدة الدخول وبالعدد األقصى المسموح به لألفراد،٤ إلى ٢ الجمل من ٣-أ الفقرة ٦. يخالف أحكام البند ٣١ ل أو كُمشغِّ  بدوره كُمشغِّ

لة مسؤولة لمركز تسوق (مول) وال يُبقي المداخل وفضاءات التجول المركزية خالية من منصات البيع،٦ الجملة ٣-أ الفقرة ٦. يخالف أحكام البند ٣٢ ل مسؤول أو كُمشغِّ  بدوره كُمشّغِ

لة للمتاجر الكبرى وال يضمن أن يتمَّ االلتزام بالعدد األقصى المسموح به من األفراد،٤ و٣ الجملتَين ٣-أ الفقرة ٦ باالرتباط مع البند ٤-أ الفقرة ٦. يخالف أحكام البند ٣٣ ل أو كُمشّغِ  بدوره كُمشغِّ

لة مسؤولة إلحدى المتاجر الكبرى وال يُبقي المداخل وفضاءات التجول المركزية خالية من منصات البيع،٥ الجملة ٣ باالرتباط مع الفقرة ٤-أ الفقرة ٦. يخالف أحكام البند ٣٤ ل مسؤول أو كُمشّغِ  بدوره كُمشغِّ

٨ إلى ٢ الفقرات من ٧ ويفتح المرافق الرياضية والمسابح المغلقة والمفتوحة والشاطئية، سواء أكانت عامة أم خاصة، بغرض إتاحة استخدامها مع عدم وجود استثناء وفق البند ١ الفقرة ٧. يخالف أحكام البند ٣٥
،٩ الفقرة ٧ أو تصريح استثنائي وفق البند ١٠والفقرة 

 وال تضمن بدورها كإدارة مؤسسة بأن يتمَّ االلتزام بقاعدة الزيارة،١ الجملة ١ الفقرة ١٠. تخالف أحكام البند ٣٦

 وال تبلغ جهة اإلشراف الرقابي المسؤولة باتخاذها،٢ وال تقوم بدورها كإدارة مؤسسة بتحديد المدة الزمنية لإلجراءات وفق الجملة ٤ و٣ الجملتَين ١ الفقرة ١٠. تخالف أحكام البند ٣٧

 لدى مكتب الخدمة االختصاصية لدعم المشاركة المسؤول،٢ وال تبلغ بدورها كإدارة مؤسسة باإلجراءات وفق الجملة ٥ الجملة ١ الفقرة ١٠. تخالف أحكام البند ٣٨

،٢ والفقرة ٢ الجملة ١ الفقرة ١١ ويفتح مؤسسة رعاية نهارية وليلية مع عدم وجود استثناء وفق البند ١ الجملة ١ الفقرة ١١. يخالف أحكام البند ٣٩

 من قانون٦٠ نصف الجملة األول ويفتح ورشة عمل لألشخاص من ذوي اإلعاقة ومراكز الدعم النهاري للمعاقين وعروض الجهات الخدمية األخرى وفق البند ١ الجملة ١-أ الفقرة ١١. يخالف أحكام البند ٤٠
،٣، أو الفقرة ٢، أو الفقرة ٣ أو ٢ نصف الجملة الثاني أو الجملة ١ الجملة ١-أ الفقرة ١١الشؤون االجتماعية المجلد التاسع مع عدم وجود استثناء وفق البند 

٢-أ الفقرة ١١ وال تضمن فيما يخص تشغيل ورعاية مستحقي الخدمات في ِوَرش األشخاص من ذوي اإلعاقة وبدورها كإدارة مؤسسة االستيفاء بالشروط الُمشار إليها في البند ٢-أ الفقرة ١١. تخالف أحكام البند ٤١
،٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٢ اعتباًرا من يوم ٢ الجملة ٢-أ الفقرة ١١، وبالشروط المشار إليها في البند ٣ إلى ١األرقام من 

،٢٠٢٠ حزيران/ يونيو ٢ اعتباًرا من يوم ٢ و١ الرقَمين ٣-أ الفقرة ١١ ويقوم بتشغيل مؤسسة دون توفُّر الشروط الُمشار إليها في البند ٣-أ الفقرة ١١. يخالف أحكام البند ٤٢

 ويقوم بتشغيل إحدى المدارس الحكومية أو مدارس القطاع الخاص، بما في ذلك مؤسسات طريق التعليم الثاني، بما يخالف األحكام التفصيلية الصادرة عن٣ إلى ١ الجمل من ١ الفقرة ١٢. يخالف أحكام البند ٤٣
،٢ الفقرة ١٢اإلدارة المسؤولة عن القطاع المدرسي في والية برلين مع عدم وجود استثناء وفق البند 

 ويقيم رحلةً مدرسية،٤ الجملة ١ الفقرة ١٢. يخالف أحكام البند ٤٤

 ويشارك في رحلٍة مدرسية،٤ الجملة ١ الفقرة ١٢. يخالف أحكام البند ٤٥

 وال تضمن بدورها كإدارة مؤسسة أن تشمل دروس المجموعات في مدارس الموسيقى ومدارس فنون األطفال والشباب خمسة أشخاص كحٍد أقصى،٢ الجملة ٣ الفقرة ١٢. تخالف أحكام البند ٤٦

م بدورها كإدارة مؤسسة دروس تعلُّم الغناء والعزف على آالت النفخ بما يتجاوز حدود الدروٍس الفردية المسموح بها،٣ الجملة ٣ الفقرة ١٢. تخالف أحكام البند ٤٧  وتُقّدِ

 وال تضمن بدورها كإدارة لمؤسسٍة خاصة وفقًا لتعريف قانون المدارس أن يتمَّ االلتزام بتدابير الوقاية الخاصة في الساعات الدراسية المذكورة،٤ إلى ١ الجمل من ٣ الفقرة ١٢. تخالف أحكام البند ٤٨

 ويقوم بتشغيل مؤسسة نهارية وعروض للرعاية النهارية لألطفال وفق تعريف قانون الدعم النهاري لألطفال بما يخالف األحكام التفصيلية الصادرة عن اإلدارة المسؤولة٨ و٧ الفقرتَين ١٢. يخالف أحكام البند ٤٩
عن المؤسسة المعنية في والية برلين،

 وال يضمن بدوره كشخٍص ُمنّفِذ أن يتمَّ االستيفاء بالشروط المذكورة فيما يخص الرعاية الخاصة لألطفال،٢ و١ الجملتَين ١٠ الفقرة ١٢. يخالف أحكام البند ٥٠

 وال يضمن بدوره كشخٍص ُمنّفِذ أن يتمَّ االستيفاء بالشروط المذكورة فيما يخص رعاية األطفال في المنزل أو في مرفٍق لطرٍف ثالث، والتي يُنسَّق لها على الصعيد٣ الجملة ١٠ الفقرة ١٢. يخالف أحكام البند ٥١
الشخصي وعلى المسؤولية الخاصة،

 ويقوم بتشغيل مؤسسات التأهيل التكميلي واالستكمالي في مجال مساعدة األطفال والشباب ومؤسسات التعليم والتأهيل التكميلي واالستكمالي لكوادر التدريس بما٢ و١ الجملتَين ١١ الفقرة ١٢. يخالف أحكام البند ٥٢
يخالف األحكام التفصيلية الصادرة عن اإلدارة المسؤولة عن المؤسسة المعنية في والية برلين،

 ويقوم بتشغيل مدرسة صحة وتمريض اختصاصية أو مؤسسة تعليم مهني أخرى بما يخالف األحكام التفصيلية الصادرة عن اإلدارات المسؤولة في والية برلين،١ الفقرة ١٣. يخالف أحكام البند ٥٣

مة بتوثيق بيانات الحضور، أو ال يقوم بحفظ تلك البيانات لمدة أربعة أسابيع، أو ال يمد بها الجهة١ الجملة ٣ الفقرة ٤ باالرتباط مع البند ٥ الفقرة ١٣. يخالف أحكام البند ٥٤ م أو كمنّظِ  وال يقوم بدوره كمنّظِ
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المسؤولة عند الطلب،

 ويفتح جامعة حكومية أو خاصة أو دينية للجمهور أو إلدامة حركة التعليم بحضور الطالب،١ الفقرة ١٤. يخالف أحكام البند ٥٥

 ويفتح حديقة النباتات بما يتجاوز حدود المرافق الخارجية المسوح بها،١ الجملة ١٦. يخالف أحكام البند ٥٦

لة لمطعٍم طالبي وال يضمن االلتزام بالحد األدنى للمسافة وبقواعد النظافة الصحية،٥ إلى ٢ الجمل من ١٧. يخالف أحكام البند ٥٧ ل أو كُمشّغِ  بدوره كُمشّغِ

 كمسافرة قادمة أو عائدة وكمسافر قادم أو عائد وال يلتزم بالعزل المنزلي،١ الجملة ١ الفقرة ١٩. يخالف أحكام البند ٥٨

 كمسافرة قادمة أو عائدة وكمسافر قادم أو عائد وال يقوم بالتوجه فوًرا ودون التوقف على الطريق إلى منزله أو إلى مكاٍن مالئٍم آخر لإلقامة،١ الجملة ١ الفقرة ١٩. يخالف أحكام البند ٥٩

 كمسافرة قادمة أو عائدة وكمسافر قادم أو عائد ويستقبل الزيارات،٢ الجملة ١ الفقرة ١٩. يخالف أحكام البند ٦٠

 ويقوم بزيارة أحد األشخاص المذكورين،٢ الجملة ١ الفقرة ١٩. يخالف أحكام البند ٦١

 كمسافرة قادمة أو عائدة وكمسافر قادم أو عائد وال يتصل مباشرةً بمكتب الصحة المسؤول،١ الجملة ٢ الفقرة ١٩. يخالف أحكام البند ٦٢

 كمسافرة قادمة أو عائدة وكمسافٍر قادم أو عائد وال يقوم فوًرا بإبالغ مكتب الصحة المسؤول لدى ظهور أعراٍض مرضية.٢ الجملة ٢ الفقرة ١٩. يخالف أحكام البند ٦٣

البند الخامس والعشرون بدء النفاذ، انتهاء النفاذ، التقييم

.٢٠٢٠ تموز/ يونيو ٤، ويتوقف سريانه مع نهاية يوم ٢٠٢٠ آذار/ مارس ٢٣) يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في ١(

) ستقوم الجهة الُمصِدرة للمرسوم بإجراء تقييٍم مستمر للتأكد مما إن كانت شروط إبقاء تلك القيود المفروضة على الحقوق األساسية ال تزال قائمة.٢(

 من قانون٢ من البند ١ وفقًا للفقرة ٢٠٢٠ آذار/ مارس ١٧ والُمعلَن عنه في ٢٠٢٠ آذار/ مارس ١٧ الصادر بتاريخ ٢) مع دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يُلَغى العمل بمرسوم تدابير احتواء سارس كوفيد ـ ٣(
 من قانون اإلعالن٢ من البند ١ آذار/ مارس أيًضا وفقًا للفقرة ٢١ والُمعلَن عنه بتاريخ ٢٠٢٠ آذار/ مارس ٢١اإلعالن عن القوانين والمراسيم القانونية، والذي تمَّ تعديله مؤخًرا من خالل المرسوم الصادر بتاريخ 

عن القوانين والمراسيم القانونية.

المادة الثانية بدء النفاذ

.٢٠٢٠ أيار/ مايو ٣٠يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في 

٢٠٢٠ أيار/ مايو ٢٨برلين، في 

مجلس حكومة برلين

ميشائيل مولر
رئيس حكومة برلين

ديليك كااليجي
وزيرة الصحة والرعاية والمساواة

٢مرسوم حول حظر الفعاليات الكبيرة على خلفية جائحة كورونا سارس ـ كوف ـ

المزيد من المعلومات

Hotline

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

Weitere Hotlines und Info-Angebote der Berliner Verwaltung

SARS-CoV-2-EindmaßnV ـــ ٢لمرسوم العاشر حول تعديل مرسوم إجراءات احتواء سارس ـ كوف ـ 
)SARS-CoV-2-EindmaßnV ـــ 2(مرسوم تدابير احتواء سارس ـ كوف ـ 

PDF) 438.6-مستندkB (2020 مايو/ أيار 19- تاريخ المعلومات: بالصيغة الصادرة في
Senatskanzlei Berlinمستند: 

تحميل

...-SARS-CoV المرسوم العاشر حول تعديل مرسوم إجراءات احتواء سارس ـ كوف ـ ٢ ـــ https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/artikel.910023....

11 von 11 27.06.2020, 12:16


