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 حول تعديل السابع المرسوم 

 ٢- كوف-سسارفيروس كورونا ب الحماية من العدوى مرسوم 

 
 ٢٠٢٠ أكتوبر /لتشرين األو 6بتاريخ 

)جريدة القوانين   ٢٠٠٠يوليو  /تموز ٢٠من قانون الحماية من العدوى الصادر بتاريخ  ٣٢البند من   ١الجملة  استناًدا إلى 

  يونيو / حزيران ١٩من القانون بتاريخ  ٥مؤخًرا بموجب المادة  تمَّ تعديله(، والذي ١٠٤٥، الصفحة  ١االتحادية، المجلد  

م مجلس حكومة برلين بما هو آت:١٣٨٥، الصفحة  ١)جريدة القوانين االتحادية، المجلد   ٢٠٢٠  (، يُرس ِّ

 

 

 

 المادة األولى 

 ٢-كوف-س سارفيروس كورونا الحماية من العدوى بمرسوم تعديل 

 

جريدة )  ٢٠٢٠  يونيو  /حزيران  ٢٣الصادر في    ٢-كوف- الحماية من العدوى بفيروس كورونا سارسمرسوم    تُعاد صياغة
جريدة  )  ٢٠٢٠  سبتمبر  /أيلول  ٢٩بواسطة المرسوم الصادر في  مؤخًرا  (، والذي تمَّ تعديله  ٥6٢القوانين والمراسيم، الصفحة  
 : ، على النحو اآلتي(7٤6القوانين والمراسيم، الصفحة 

 

 

 ، قواعد الحماية والنظافة الصحية الواجبات األساسية الجزء األول
 
 

 البند األول

 الواجبات األساسية

 
 األشخاص اآلخرين. ب ةاالجتماعي ةالجسدي  تاالتصاالقدر المستطاع من تقليل الشخص  على كل ِّ ( ١)

للمسافة يبلغ متًرا ونصفيجب  (  ٢) أدنى  بما في ذلك كافة االجتماعات   األشخاص اآلخرينب  االتصالعند    االلتزام بحٍد 

تبعًا    ونصفيقل عن مترٍ   بماكان القرب الجسدي    إن   ١. ال تسري الجملة  الخاص  المجال  في الُمنعقِّدة  تلك  والفعاليات حتى  

 منه، السيما  ال مفرَّ  اأمرً للظروف 

سياق    األعمال  تأدية  لدى .١ ذلك  والتمريضيةالصحية    الرعايةفي  في  بما  المساعدة  الطبي    بالعالج  اإلمداد،  ووسائل 

  ،التمريضيةوالعالجية 

مساعدة األطفال   –الثامن    المجلد  ةاالجتماعيالشؤون  قانون  من    ٢٢الدعم النهاري لألطفال بالمفهوم الوارد في البند  في   .٢

(،  ٢٠٢٢، الصفحة ١)جريدة القوانين االتحادية، المجلد  ٢٠١٢أيلول/ سبتمبر  ١١بصيغة إعالنه بتاريخ  –والشباب 

)جريدة القوانين االتحادية، المجلد    ٢٠٢٠  نيسان/ أبريل  ٢٨  أ من قانون -١6من خالل المادة  مؤخًرا  تعديله    تمَّ والذي  

ا لتعريف قانون المدارس الصادر  وفقً   التعليم الثاني  طريق  مؤسساتبما في ذلك  وفي المدارس    ، (٩6٠، الصفحة  ١

  ١من خالل المادة مؤخًرا    والُمعدَّل  (٢6)جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة    ٢٠٠٤  يناير  /كانون الثاني  ٢6بتاريخ  

 المهني،  والتدريب  (، وكذلك في التعليم ٥٣٨)جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة    ٢٠٢٠  يونيو  /حزيران  ١١انون  من ق

 القرب الجسدي،  التي تتطلبالخدمات  تقديم لدى .٣
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   عدة أشخاص  أو المرافق التي يستخدمها بحكم الضرورة    الحجراتبداخل    متعلقة بالبناءألسباٍب  المكان    ضيقبسبب   .٤

 ،المركباتبداخل ، على سبيل المثال في وسائل النقل العام أو نفس الوقتفي 

عن الحد األدنى للمسافة الذي    التراجع بشكٍل استثنائي  ٣الفقرة    ٢وفقًا للبند    لنظافة الصحية ل   إطارية    خطة  اقتضت  إن   .٥

دت إجراءات  أخرى من شأنها ضمان الحماية من العدوى.  يبلغ متًرا ونصف  وُوجِّ

القاطنين بنفس  أفراد األسرة المعيشية  على  الحياة، و  ةشريكوأو شريك    ةالزوجو  على الزوج  ٢و  ١  الفقرتانال تنطبق  (  ٣)

 . نيضرحت  والمُ  شديدي المرض، وكذلك في التعامل مع حضانتهم ورؤيتهمبحق ل خوَّ المُ على األشخاص و ،سكنمال

 

 

 البند الثاني 

 النظافة الصحيةو مخطط الحماية

 
األخرى، وتحديًدا الشركات، والمطاعم، والفنادق،    والمنشآتفي المنشآت التجارية  المسؤولون عن تنظيم الفعاليات و(  ١)

و البيع،  وومنافذ  والمؤسسات،  والتعليمية،  الثقافية  والمنشآت  التسلية،  والعروض واالستشارةالمعلومات    مراكزأماكن   ،

االجتماعيةالتعليمية، و الشؤون  قانون  اإلدماج وفق  المتدابير  والتدابير  والمشروعات  والمنشآت  العاممولة من  ،  ، القطاع 

األطباء،   وعيادات  والمستشفيات،  الرياضية،  والمرافق  الجمعيات،  ذلك    ومراكزوكذلك  في  بما  رعاية  الخدمات  الرعاية 

المحافظة  و  ألجل الحماية  وضع مخطٍط خاص  يهميتعيَّن عل  ح، ن مة خارجيًّا، والعروض ممولة األجور أو الممولة من المِّ قدَّ المُ 

بالنسبة    .عند الطلب  الحكومية المسؤولة  الجهةللعرض المعني وتقديمه إلى    الخصوصيةللمتطلبات    تبعًا  الصحيةالنظافة  على  

وضع واجب    -  ١دون المساس بأحكام الجملة    -، فيسري  الطلق الهواء  في  الُمنعقِّدة    واالجتماعات الخاصة  الخاصة  للفعاليات

إن زاد عدد    وتقديمه إلى الجهة الحكومية المسؤولة عند الطلب  الصحيةالنظافة  المحافظة على  و  ألجل الحماية  مخطٍط خاص

 شخًصا. عشرين األشخاص الحاضرين بصفٍة متزامنة عن  

الحماية  بخصوص  يجب مراعاة توصيات معهد روبرت كوخ ذات الصلة    الصحية، النظافة  و  ( لدى وضع مخطط الحماية٢)

  تتمثل األهداف الجوهرية .  بالصحة والسالمة المهنية  الحكومية المعنيةتعليمات الجهات  كذلك  و  الساريةمن العدوى بصيغتها  

األفراد  يبلغ متًرا ونصف وبعدد    االلتزام بالحد األدنى للمسافة الذي، وتقليل االتصاالت  فيالواجب اتخاذها    الحمايةجراءات  إل

الدخول وتجنُّب طوابير االنتظار، وكذلك في التهوية الكافية   والتحكم في حركةأقصى للمساحة المعنية،  المسموح به كحٍد  

الداخلية.  ل ت  إنَّ ألحياز  االتصاالت  ضمان  الحماية  تبُّع  آخر  إلجراءات  تدابيٍر مالئمٍة هو هدف  جوهري   الواجب بواسطة 

 . ظاهرةٍ جيًدا النظافة الصحية في أماكنٍ والملصقات حول قواعد التباعد تُعلَّق  اتخاذها.

ر أحكاًما تفصيليةيمكن لإلدارة المسؤولة في حكومة برلين وبالتنسيق مع اإلدارة المعنية بالشؤون الصحية أن    (٣) في    تُصدِّ

بما في ذلك األحكام الخاصة بحدود القدرة    ،الصحية االستيفاء بهاوالنظافة    الحمايةشأن المتطلبات التي يتعين على مخطط  

 لنظافة الصحية في مجاٍل بعينه. ل ، وذلك ضمن خطٍة إطاريةٍ االستيعابية أو تعليمات الدخول والزيارة

ين   ٣الفقرة  6على الفعاليات وفقًا للبند  ٣إلى  ١ الفقرات من( ال تسري ٤)  . ٣و ٢الرقم 

 

 

 الثالث البند 

 توثيق بيانات الحضور 

 
 ، على المسؤولين عن ٢البند  أحكامعالوةً على  ( ١)

 ، واالجتماعات الفعاليات .١

 المطاعم،  .٢

 الفنادق، .٣

 ،المشابهة المنشآتوصاالت وكازينوهات لعب القمار ومحالت المراهنات  .٤
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 السينمات، والمسارح، وقاعات الحفالت الموسيقية، ودور األوبرا، .٥

 ، تتطلب القرب الجسدي التي خدماتال في مجال مراكز الخدمات .6

الرياضي في   .7 المغطاة  الصاالتالنشاط  المسابح    ،الرياضية  البدنية  مراكزو،  المسقوفةبما في ذلك  مدارس  و  ،اللياقة 

  وتلك   بالرياضةذات الصلة  وقت الفراغ  عروض  عن  و   ،المخصصة لممارسة الرياضةالمشابهة    األماكنو  ، الرقص

 األحرف من ب( إلى ز(،  ٢الجملة  7الفقرة   ٥وفقًا للبند  الخالءالنشاط الرياضي في عن وكذلك  ،لها المماثلة

ل بها   عن الجامعات الحكومية والخاصة والدينيةفي  .٨  ، بحضور الطالب يالتعليم النشاطقاعات الفعاليات التي يُزاو 

على استالم    ٢وإذا لم يقتصر األمر في الحالة المذكورة في رقم    المغلقة  األماكنفيما يخص  توثيق بيانات الحضور   .٩

والمشروبات للفعالياتاألطعمة  بالنسبة  بيانات  الخاصالمجال  في    المنعقدة  واالجتماعات  .  توثيق  واجب  فيسري   ،

يتعين على   .نفسه  المسكنال يقطنون    عشرة أشخاصعن   بصفٍة متزامنةعدد األشخاص الحاضرين    زاد إن  الحضور  

يتعين أيًضا توثيق بيانات الحضور إذا تمت الفعالية كليًا أو جزئيًا في الهواء الطلق.    عن تنظيم الفعالياتالمسؤولين  

 في يتم تقديمها  والمشروبات    المأكوالتعلى المسؤولين عن تشغيل المطاعم توثيق بيانات الحضور أيًضا إذا كانت  

 الخارجية المصرح بها للمطعم.  المساحةعن طريق الخدمة الذاتية للتناول في تسليمها الهواء الطلق أو 

ح حصرً   (٢) بالحماية من  الخاصة  القانونية    التعليماتب  القواعد المتعلقة  تنفيذ ا باستخدام توثيق بيانات الحضور بغرض  يُسم 

 اآلتي:  الموثقة على شتمل البيانات تيجب أن و، االتصاالتع تتبُّ  وخصوًصا العدوى

 ، )اسم العائلة( االسم واللقب .١

 رقم الهاتف،  .٢

 الحي التابع له محل السكن أو محل اإلقامة الدائمة،  أو   البلدية .٣

 ،  البريد اإللكترونيعنوان أو  الكامل بعنوان السكن  .٤

 ، الحضور وقت .٥

د رقم المكان أو الطاولة .6  .  إذا وجِّ

نهاية الفعالية أو تلق ِّي الخدمة المعنية   من لمدة أربعة أسابيع    ١وفق الجملة  الموثقة  الحضور  أو حفظ بيانات  نبغي تخزين  ي

ِّ طرٍف ثالثٍ شكل  ب للجهات الحكومية إتاحة بيانات الحضور الموثقة  عند الطلب  يجب    .عليها  يضمن حمايتها من إطالع أي 

. عالوة على ذلك، يجب تسليم بيانات الحضور الموثقة ٤و  ٣و ١مات وفقًا للفقرات اللتزاا اإلشراف علىالمسؤولة بغرض 

  ه في حال تبيَّن  أنَّ ، ذلك لجهة الحكومية المسؤولة عند الطلبل مناسبٍ  آخرٍ  بشكلٍ  أو إتاحة إمكانية االطالع على هذه البيانات

، أو إليهلعدوى  إصابته بالمرض، أو مشتبًها في انتقال امشتبًها في  ، أو  مريًضاأحد األفراد  قد كان  في وقت انعقاد الفعالية  

أو بيانات الحضور الموثقة  . بعد انقضاء مدة التخزين، يتعيَّن محو  قانون الحماية من العدوى  وفق التعريف الوارد فيًزا  فرِّ مُ 

 .اإتالفه

مثل  (  ٣) الحاضرون  واألشخاص  الزوار  المشاركون  أو  الضيوف  أو  أو  والمشاركات  أو    الزبائنالزائرات  والزبونات 

 كاملةً وسليمةً. ١جملة ال ٢ الفقرة المشار إليها فيبالبيانات  ءالمستخدمون والمستخدمات ملزمون باإلدال

نات اببي  إذا أدلوان  ياستمرار تواجد األشخاص الحاضرملزمون بمنع دخول أو    ١بالمفهوم الوارد في الفقرة  ( المسؤولون  ٤)

 .مغلوطةناقصة أو من الواضح كونها 

ين  ٣الفقرة   6على الفعاليات وفقًا للبند  ٤حتى  ١من  اتال تسري الفقر( ٥)  . ٣و ٢الرقم 

 

 

 الرابع البند 

 غطاء الفم واألنف

 
 المغلقة األماكنفي  يجب استخدام غطاء الفم واألنف (١)
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السكك الحديدية  محطات بما في ذلكوسائل النقل العام، لدى استخدام  السائقباستثناء   وكادر العاملين من قِّب لِّ الركاب .١

 ، متغي ِّرين ركابٍ تستقل التي ، وكذلك المركبات األخرى اراتومحطات العبَّ  ،، والمطاراتوالحافالت

منشآت األعمال الحرفية والخدمات    بكافة أنواعها، وكذلك في  البيع بالتجزئةمحالت  في    والزبونات  الزبائنمن قِّب لِّ   .٢

في مجال الخدمات التي تتطلب  الحرفية  الخدمات واألعمال مراكز، وفي مفتوحة للعموماألخرى الجارية تاألعمال الو

ك،  التدلي  عياداتصالونات التجميل، وو  ،تصفيف الشعروالحالقة    صالونات  على وجه الخصوصوكما  ،  القرب الجسدي

ن يتطلَّب عملهم طاقم العمل لِّ ب  من قِّ  أيًضاو والمنشآت المشابهة، ،الوشم وصالونات مَّ  ،لقرب الجسديا مِّ

أيًضا    هذا؛ ينطبق  الثابتة  همأماكنالضيوف لدى ترك    لِّ ب  من قِّ العاملين الذين يتصلون بالضيوف و  لِّ ب  في المطاعم من قِّ  .٣

 الحتفاالت،لأخرى يتم استئجارها  أو مرافق المطاعم أو في قاعاتالمقامة في الخاصة  الحفالتعلى 

مات، والمسارح، وقاعات الحفالت الموسيقية، ودور األوبرا، والمكتبات، ودور نفي السيوار والزائرات  من قِّب لِّ الز .٤

و واألرشيف،  المراهنات،  ومحالت  القمار،  لعب  وكازينوهات  ترصاالت  لدى  وذلك  المشابهة،  أماكن  المنشآت  ك 

 في المتاحف وعند النُُصب التذكارية وما يضاهيها من المؤسسات الثقافية والتعليمية،وجلوسهم، 

قِّب لِّ المر  األخرىالصحية    والمرافقفي عيادات األطباء   .٥ قِّب لِّ مرافقيهم،  اتضيوالمر  ضىمن  بشرط أال    وكذلك من 

ل ذلك عائقًا أمام العالج الطبي المعني،  يُشك ِّ

،  والنزيالت  نزالءأو الات  ضيوالمر  ضىالمرمن قِّب لِّ  وكذلك    اتوالزائر  الزوار  من قِّب لِّ الرعاية    ومراكزفي المستشفيات   .6

 وذلك لدى تواجدهم بخارج غرفهم أو استقبالهم للزيارة، 

اللياقة البدنية، ومدارس الرقص، وما يشابهها    ومراكز،  المسقوفةفي ذلك المسابح  بما  الرياضية المغطاة،    الصاالتفي   .7

 ولكن ليس أثناء ممارسة الرياضة، المخصصة لممارسة الرياضة،  األماكنمن 

متًرا  لحد األدنى للمسافة الذي يبلغ لدى التراجع بحكم الضرورة عن ا والتعليم العام للكبار المهني والتدريب في التعليم  .٨

 ،ونصف

أنشطة الدعم أو الرعاية اإلضافية  و  الحصص الدراسية   باستثناء  ٢رقم    ٢الجملة    ٢الفقرة    ١في المدارس وفق البند   .٩

الدر تلك  و الحصص  إطار  خارج  في  سيةاالمقدمة  االلتزام  هذا  نطاق  توسيع  يمكن  ال؛  لنظافة  لطارية  اإل  خطةإطار 

 تقع خارج األماكن المغلقة، أحياًزايشمل ذلك أيًضا   يجوز أن، و٣الفقرة  ٢ وفقًا للبندالسارية على المدارس   الصحية

المكتبية واإلدارية   .١٠ الموظفين والموظفات والزوار والزائرات في المباني  قِّبًل  لم  من   في مكاٍن ثابٍت أو  ايتواجدوما 

 الذي يبلغ متًرا ونصف،و دنى للمسافةاأل حدااللتزام بال ايستطيعو

 المصاعد الكهربائية. وداخل .١١

الطلق٢) الهواء  التي تتم في  التجمعات  المشاركين والمشاركات في  المادة  وفقً   -  ( يجب على  الوارد في  من    ٨ا للمفهوم 

واجب  ، ال يسري ٤. دون المساس بأحكام الفقرة غطاء الفم واألنفارتداء   - من دستور برلين ٢6القانون األساسي والمادة  

 على المشاركين والمشاركات   ١وفقًا للجملة  ارتداء غطاء الفم واألنف

أو   والغناء المشترك  الصدحعن    تغاضواطالما    ومشاركةٍ   مشاركٍ   ١٠٠إجماالً عن    دفي التجمعات التي تضم ما ال يزي  .١

 ، الهتافات الجماعية

 يقتصر على استخدام المركبات.  أو في التجمعات التي يتم تنفيذها على شكل موكبِّ  .٢

لي التجمعاتمكن  ا ب  األمر  مصلحة  الرقمين  في  المذكورة  الحاالت  في  واألنف  الفم  تكن    ٢و  ارتداء غطاء  لم  التدابير  إذا 

لتجنب انتقال العدوى في ظل    كافيةً   ١جملة  ال  ٢فقرة  ال  ٥وفقًا للبند    الحماية والنظافة الصحية  المنصوص عليها في مخطط

تطلب من مكتب الصحة أن  لمصلحة التجمعات    يجوز  ،تقييم هذا الشأنمن أجل  الظروف الملحوظة حين إصدار هذا األمر.  

ارتداء   ليس هناك ما يتعارض مع  .يمات القانونية المتعلقة بالحماية من العدوىعلى قاعدة التعل  بناء  تقديرٍ   إصدارالمسؤول  

تشرين    ١٥صيغة إعالنه بتاريخ  بمن قانون التجمع    ٢أ الفقرة  -١7  البندفي    من العدوى   الحماية  بغرضغطاء الفم واألنف  

  ١٥٠  المادة(، والذي تمَّ تعديله مؤخًرا من خالل  ١7٨٩، الصفحة  ١)جريدة القوانين االتحادية، المجلد    ١٩7٨  نوفمبر  /الثاني

 . (١٣٢٨، الصفحة ١)جريدة القوانين االتحادية، المجلد   ٢٠٢٠ يونيو /حزيران ١٩الصادر في  قانونالمن 
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  مغطيًا يكون مثبتًا بإحكام على الجانبين و  ،مصنوع من مواد متوفرة في األسواق( غطاء الفم واألنف هو حاجز قماشي  ٣)

من خالل التنفس أو السعال أو    لالنتقالالقابلين    ذاذوالر  القطيرات انتشار    للحد من   خصائصه  بسببوصالًحا    لفم واألنفل

درجة الحماية. يجب ارتداء غطاء الفم والمشيرة إلى    ةدم  عت  نيف أو الفئة المُ التص، ذلك بغض النظر عن  التلفظالعطس أو  

 . من خالل التنفس أو السعال أو العطس أو الحديثالقطيرات والرذاذ للحد من انتشار الفم واألنف  بشكل يغطيواألنف 

 على كل ٍ من  واجب ارتداء غطاء الفم واألنف يسريال ( ٤)

وا عامهم السادس،األطفال الذين لم  .١  يتمُّ

ٍ أو .٢  إعاقة،  مرٍض مزمٍن أو األشخاص الذين ال يمكنهم ارتداء غطاٍء للفم واألنف بسبب اعتالٍل صحي 

تعمل على الحد ِّ  و  ٣تفي على األقل بالشروط المنصوص عليها في الفقرة  األشخاص الذين يستخدمون أدواٍت أخرى   .٣

 ،القابلين لالنتقال والرذاذ  القطيراتمن انتشار 

 مرافقيهم.كذلك واألشخاص الذين يتواصلون معهم، و ضعيفي السمعو م الصُّ  .٤

يتم  لنظافة الصحية  ل  ضمن خطٍة إطاريةٍ   ٤يمكن تحديد استثناءات إضافية خارجة عن الحاالت المذكورة في الفقرة  (  ٥)

 .  ٣الفقرة  ٢وفقًا للبند  في مجاٍل بعينهوضعها 

 

 

 الخامس  البند

 لمجاالت الخاصة افي لنظافة الصحية والحماية أخرى ل قواعد 

 

ح بالغناء الجماعي في األماكن المغلقة فقط عند االلتزام بمعايير النظافة الصحية والحماية من العدوى  (١)  التي حددتهايُسم 

الصحيةلطارية  اإلخطة  ال برلين    إلدارة  لنظافة  باحكومة  البند    لثقافةالمعنية  الجملة  ٣الفقرة    ٢وفق  تسري  ال  على    ١. 

 . ٣رة الفق ١األشخاص المذكورين في البند 

على ، فيتعيَّن  من دستور برلين  ٢6من القانون األساسي والمادة    ٨ا للمفهوم الوارد في المادة  وفقً   لتجمعات( بالنسبة ل٢)

بوضع   يقوم  أن  للتجمع  م  الُمنظ ِّ الصحية    الحمايةخاص ألجل    مخططٍ الشخص  النظافة  على  منوالمحافظة  خالله    تتبيَّن 

كما وضع  ضمان االلتزام بالحد األدنى للمسافة وبقواعد النظافة الصحية التي تتعيَّن مراعاتها،  جل  ألالمرتقبة  جراءات  اإل

االلتزام  لضمان  كذلك  والتغاضي عن الهتافات الجماعية للمشاركين أثناء التجمع،    غطاٍء للفم واألنف مثالً إن لزم األمر أو

التجمع  ب عقد  لدى  به  المسموح  المشاركين  على  عدد  يمكن  البالقياس  التجمع.  القابلة لالستخدام في مكان  مصلحة  لمساحة 

م للتجمع برفع    التجمعات مطالبة المذكور إليها، كما ويمكن أن تطلب من  والنظافة الصحية    الحمايةمخطط  الشخص الُمنظ ِّ

المسؤول المخطط على قاعدة    مكتب الصحة  المتعلقة  تقييم  القانونية  العدوى.التعليمات   ، التجمعات  عقد  لدى  بالحماية من 

   والنظافة الصحية. الحمايةمخطط االلتزام بضمان  القائمة على التجمع الجهةيتعيَّن على 

ح لها بالمستشفيات  (  ٣) بشرط يمكن التخطيط له،    حدود مافي  والجراحات  عمليات  وإجراء ال   لمرضىااستقبال  الُمرخَّصة يُسم 

عودتها إلى وضع األزمة بسبب احتدام  تنفيذمن على المدى القصير وقت  أياإلخالء والتمكن في واالمتثال ألحكام الحجز 

الوبائية.   ر الوضعية  المعنية بشؤون الصحة   تُصدِّ التفصيلية في هذا الصدد   إدارة حكومة برلين    تعليمات الوبشأن    األحكام 

 .قانوني من خالل مرسومٍ  ةالزيارالخاصة ب

ال الدخول.    حركة  خاصة لضبط  اتخاذ إجراءاتٍ مراكز التسوق )الموالت(  التجارية الكبرى و  المحالتلي  مشغ ِّ   على(  ٤)

 . مراكز التسوق )الموالت(التجارية الكبرى والمحالت في  لبقاءلمحفزات اليجوز خلق 

  حٍد أدنى للمسافة يبلغ متًرا ونصفب  االلتزامب  يسمح  في إطار الفعاليات بشكلجب تنسيق المقاعد وترتيب الطاوالت  ي(  ٥)

ن ال يشملهم استثناء البند  فيما بين األشخاص   مَّ حماية ضمان وجود حماية كافية من العدوى من خالل تدابير  و  أ  ،٣  الفقرة  ١مِّ

الجملة   ٢الفقرة    ١وكذلك للبند    ١دون انتشار القطيرات القابلة للتنقل. خالفًا للجملة    الحدأو تجهيزات وقائية أخرى من شأنها  

.  أفرادها إلى ستة أفراد   لمجموعات التي يصل عددل  مسافة فيما بينها عن متر ونصفالتقل  أماكن جلوس  بتقديم    ، يُسمح١
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  الحماية توفُّر  ضمانفي حال    ١، يجوز التراجع عن الحد األدنى للمسافة وفق الجملة  الهواء الطلقفي الفعاليات المقامة في  

 عن طريق القطيرات التنفسية والرذاذ. المنتقلة من العدوى 

بالجلوس   وكذلك  على الطاوالتإال  والمشروبات    المأكوالتتناول  ب ح  سم  يُ   فقط، الالمشروبات    ومحالت( في المطاعم  6)

ب بين حٍد أدنى للمسافة يبلغ متًرا ونصف فيما  ب  االلتزام  بحيث يتمُّ وتُرتَّب الطاوالت  تُنسَّق المقاعد  .  على البارات أو المشارِّ

ن ال يشملهم استثناء البند   مَّ ، يُسمح للمجموعات ١الجملة    ٢الفقرة    ١وكذلك للبند    ٢. خالفًا للجملة  ٣الفقرة    ١األشخاص مِّ

في الخالء،  .  بينهمفيما    يقل عن مسافة المتر والنصفعلى طاولٍة واحدة بما  إلى ستة أفراد بالجلوس  عدد أفرادها  يصل    التي

الجملة   للمسافة وفق  الحد األدنى  التراجع عن  العدوى  الحمايةفي حال توفُّر    ٢يجوز  التنفسية    من  القطيرات  عن طريق 

الجمل نطبق  ت  يُكف ل باتباع نظاٍم ُمشدَّد للتنظيف والتعقيم..  المخصص للتباعد  حيزال  ضمن  ح بتواجد أي شخٍص سم  ال يُ .  والرذاذ 

 . الحتفاالتلأخرى يتم استئجارها  أو مرافق  ًضا على الحفالت الخاصة المقامة في المطاعم أو في قاعاتأي  6حتى  ١من 

ح ب(  7) ما لم يرد في    ٢الفقرة    ١بتعليمات التباعد وفقًا للبند    االلتزاممع  و  جسدي   اتصالٍ دون  فقط    الرياضية   ةارسمميُسم 

، ال يسري التقييد الوارد في الجملة  ذلك بشكٍل قطعيتستلزم  الممارسة الرياضية البحتة    في حال كانت.  خالفًا لذلك  ٢الجملة  

 : على  ١

 ، ٣ الفقرة  ١لبند ل وفقًافئة األفراد  أ( 

البارزينا ب(  البارزاتيلرياضوا  لرياضيين  وات  األلماني  ل،  الدوري  المحترفين لواالتحادي،  فرق   لرياضيين 

 ،رياضيات المحترفاتوال

شخًصا كحٍد    ثالثينرياضات الفريق والرياضات الجماعية التي يجري التدريب فيها ضمن مجموعاٍت ثابتة من   ج( 

 أقصى بما في ذلك الطاقم الوظيفي،

النفس   د( عن  الدفاع  أشخا رياضات  أربعة  من  ثابتة  مجموعاٍت  فيها ضمن  التدريب  يجري  أقصى    ٍص التي  كحٍد 

ق التدريب على ما هو منصوص  ر  فِّ اإلجمالي المسموح به لعدد  الن يتوقف  إلى الطاقم الوظيفي، على أ باإلضافة  

 بالنسبة للمرفق الرياضي الُمستخد م، عليه

 كل ِّ شريك ين ثابت ين في الرقص وفي الرياضات األخرى،  ه( 

 باستثناء قوارب التن ِّين، ،وكذلك الزوارق ، استخدام القوارب الشراعية وقوارب التجديف ألغراٍض رياضية  و( 

 تقديمهم لما تستلزمه الممارسة الرياضية من مساعدة.   لدىلمدربين والمدربات وكذلك الرياضيين والرياضيات ا ز(

إلى   باإلشارة  المسؤولون  م  والنظافة  ضرورة  يُلز  الحماية  بمخطط  البند    الصحيةااللتزام  بدء وحدة   ١الفقرة    ٢وفق  قبل 

الرياضي وب التدريب    بالرياضةالخاصة    التنظيماتضمان تطبيقه.  التدريب  المدارس العامة والخاصة وفي مؤسسات  في 

 على هذه الفقرة. األولويةلها  الجامعية المرتبط بالدراسات النشاط التعليمي المهني وكجزء من

الرياضية  بح  يُسم  (  ٨) إطار  تُ   أنَّها  طالماالمنافسات  في  ولال  مخططٍ قام  الرياضي    يضعهصحية  النظافة  الستخدام  االتحاد 

الُمتفر ِّ .  المختص بحضور  عليها  يُسمح  المنصوص  األفراد  لعدد  القصوى  بالحدود  االلتزام  مع  البند  جين  بالنسبة   6في 

ن يستلزمه النشاط الرياضي من أفراد لدى احتساب الحد األقصى   للحاضرين في آٍن واحد لفعاليٍة ما، على أن تجري مراعاة م 

 الهتافات. عن التشجيع و الغناء بغرض متناع عناال يجبلعدد األفراد. 

 . حة المسؤول محليًّافقط بموافقة مكتب الصالشاطئية و والمكشوفة المغطاةفتح المسابح  يجوز( ٩)

  تفصيلية في حاالتٍ   فرض أحكامٍ في مجال الدعم النهاري لألطفال، يمكن لإلدارة المسؤولة عن شؤون الشباب واألسرة    (١٠)

  االستيفاءبسبب وضع العدوى، وذلك بغرض محدودة لكوادر المهنية بالمؤسسات ا كيفية التي يمكن بها استخدامتكون فيها ال

  / حزيران   ٢٣الصادر بتاريخ    لألطفالدعم النهاري  الانون  لق  أحكام النظافة الصحية وفقًا  ةنُُطق الرعاية رغم ذلك مع مراعاب

  / حزيران  ١١قانون  من    ١من خالل المادة  مؤخًرا  تعديله    والذي تمَّ   ،(٣٢٢)جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة    ٢٠٠٥  يونيو

 (. ٥٣٥)جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة   ٢٠٢٠ يونيو
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من الوجه. يسمح بتشغيل التي تتطلب القرب  ؛ ال يسمح بالممارسات  ماديالمقابل  بتقديم الخدمات الجنسية ذات الح  يُسم  (  ١١)

جريدة  )  ٢٠١6أكتوبر    /تشرين األول   ٢١الصادر بتاريخ    تنظيم الدعارةقانون  لوفقًا    القوادةخدمات  بيوت الدعارة وتقديم  

  ١٩من المرسوم الصادر في  ١٨٢من خالل المادة مؤخًرا تعديله  تمَّ والذي  (٢٣7٢ ، الصفحة١القوانين االتحادية، المجلد 

مقدمة على  طالما اقتصرت الخدمات ال(، ذلك ١٣٢٨ ، الصفحة١جريدة القوانين االتحادية، المجلد ) ٢٠٢٠ يونيو /حزيران

يُحظر    .تنظيم الدعارةقانون  في    بالمعنى المحددتقديم الخدمات الجنسية في مركبات الدعارة    يُحظر  . ١في الجملة  ما جاء  

المذكورة في  خدمات  لل  الشخص المقدمعلى  يتعيَّن  .  تنظيم الدعارةقانون  بالمفهوم الوارد في  تنظيم وتنفيذ فعاليات الدعارة  

الدعارة في قانون    المحدد  لمعنىا لوفقً دعارة    أعمال   ةمشغل   وأوعلى مشغل    ١الجملة   ألجل    مخطٍط خاص وضع    تنظيم 

الحكومية   الجهةإلى    ورفعه  ٢فقرة  الو  ١جملة  ال  ١فقرة  ال  ٢الصحية بما يتوافق مع البند  النظافة  المحافظة على  و  الحماية

يسري تبعًا إال بعد تحديد موعد مسبق ولشخص واحد فقط.    ١  ةبتقديم الخدمات وفقًا للجمل   حيُسم  . ال  عند الطلب  المسؤولة

 .  ٤ إلى  ٢من م ارقاأل ٣فقرة الو ٢رقم   ١فقرة ال ٤والبند ، ٤حتى  ٢والفقرات  6رقم   ١جملة ال ١فقرة ال ٣لذلك البند 

الحكومية والخاصة والدينيةتواصل  (  ١٢) التعليمي    الجامعات  الشتوي  نشاطها  الدراسي  الفصل  قدر    ٢٠٢١/  ٢٠٢٠في 

.  للطالب  الشخصي   دة على الحضورمِّ عت  المُ   فعالياتالالرقمية واإلمكان على هيئة فصل دراسي هجين يمزج بين الدراسة  

دة على الحضور الشخصي المحاضرات المُ    الواجباتمراعاة  يجوز إجراؤها مع العملية واالمتحانات   واألنشطة للطالب عت مِّ

 ل من الجامعات.األحكام الخاصة السارية في ككذلك و لجزء األولل  وفقًااألساسية وقواعد الحماية والنظافة الصحية 

 

 

 الحدود القصوى لعدد األفراد، المحظورات   الثانيالجزء 

 

 

 السادس البند 

 الحدود القصوى لعدد األفراد في الفعاليات 

 
  خمسة آالف  أكثر من   التي تضمُّ والفعاليات في الهواء الطلق    ٢٠٢٠كانون األول/ ديسمبر    ٣١حتى نهاية يوم  ( تُحظر  ١)

 . في آٍن واحد حاضرٍ 

  حاضرٍ   ألف  أكثر من  التي تضمُّ و  المغلقةفي األماكن  الفعاليات    ٢٠٢٠كانون األول/ ديسمبر    ٣١حتى نهاية يوم  تُحظر  (  ٢)

 . آٍن واحدفي 

 على  ٢و ١( ال تسري الفقرتان ٣)

 ،من دستور برلين  ١الفقرة  ٢٩والمادة من القانون األساسي  ٤وفقًا للمفهوم الوارد في المادة فعاليات الشعائر الدينية  .١

 ،من دستور برلين ٢6من القانون األساسي والمادة  ٨وفقاً للمفهوم الوارد في المادة  التجمعات .٢

لجان التابعة له، والبرلمان األلماني االتحادي  والالنيابية  التحاد األوربي وكتله  امن برلمان    الفعاليات بما فيها جلسات كل ٍ  .٣

ستاغ(   التابعة له، ومجلس  النيابية  وكتله  )البوندِّ التابعة له، ومجلس نواب والية الواليات  واللجان  االتحادي واللجان 

والحكومة برلين وكتله النيابية واللجان التابعة له، والمجلس األوربي، ومجلس االتحاد األوربي، والمفوضية األوربية،  

االتحادية، وحكومة والية برلين، ومجلس عمدة برلين واللجان التابعة له، ومحكمة برلين الدستورية، ومجالس ممثلي  

، ومؤسسات وهيئات  وهيئات إقامة العدلأحياء برلين وكتلها النيابية واللجان التابعة لها، وكذلك البعثات الدبلوماسية،  

اتٍ خرى التي تقوم  األ  والمؤسسات  لجهاتالواليات، وا التحاد، وا، والدوليةات  لمنظماوسلطات االتحاد األوربي، و   بمهمَّ

 عامة، قانونيةٍ 

  أجل اإلعداد من  أو    األحزاب قانون  بموجب    انعقادها يتم  كانإذا  وذلك    التجمعات الحزبية وتجمعات الروابط االنتخابية، .٤

 . عامة للمشاركة في انتخاباتٍ 
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  التي تضمُّ وفي الهواء الطلق المنعقدة واالجتماعات الخاصة   تُحظر الفعاليات الخاصة  ،٢و ١( خالفًا ألحكام الفقرتين ٤)
  التي تضمُّ و في األماكن المغلقة تُحظر الفعاليات الخاصة واالجتماعات الخاصة .في آٍن واحد خمسين حاضًرا أكثر من
 . آٍن واحدفي  ينحاضر ةعشر أكثر من

 

 

 السابع  البند

 المحظورات

 
شباط/    ٢٢بتاريخ  ة إعالنها  بصيغاألعمال التجارية    الئحةد في  حدَّ المُ   للمعنىا  وفقً   المماثلة  والشركات  الرقص   محالت  (١)

من قانون    ٥من خالل المادة  مؤخًرا    اتعديله  ي تمَّ توال  ،(٢٠٢، الصفحة  ١جريدة القوانين االتحادية، المجلد  )  ١٩٩٩فبراير  

ح  ،  (١٤٠٣، الصفحة  ١جريدة القوانين االتحادية، المجلد  )  ٢٠٢٠  يونيو  /حزيران  ١٩ بفتحها  في األماكن المغلقة  ال يُسم 

 للعموم.

بصيغة إعالنه  في قانون المطاعم    دالمحدَّ   بالمعنىنمط التشغيل الخاص مراقص ديسكو ومنشآت مماثلة  من  المطاعم  (  ٢)

مؤخًرا  تعديله    ، والذي تمَّ ( ٣٤١٨، الصفحة  ١جريدة القوانين االتحادية، المجلد  )  ١٩٩٨  نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠  بتاريخ

في  سمح ، ال يُ (٤٢٠، الصفحة ١جريدة القوانين االتحادية، المجلد ) ٢٠١7 آذار/ مارس ١٠قانون من   ١٤من خالل المادة  

 جاهزة طلبيات  كلتناولها في عين المكان أو  والمشروبات    المأكوالتبتقديم    لهاح  سم  يُ تلك  .  للعموم  هابفتحاألماكن المغلقة  

 فعاليات الرقص غير مسموح بها أيًضا في المطاعم األخرى.  . زليلمنا توصيللل لالستالم أو

 وماتبقى مغلقة. األحياز المماثلة بداخل الفنادق وصاالت اللياقة البدنية    مرافقا من  هبهايش  وما  حمامات الساونا والبخار(  ٣)

ِّ الماء في  على    ١ال تسري الجملة    تبقى أيًضا مغلقة.  مرافقا من  هبه ايش حمامات الساونا الجافة، كما وتُحظر عملية صب 

 حمامات الساونا الجافة.  

جريدة  )  ١٩٩٨  نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٠  بصيغة إعالنه بتاريخقانون المطاعم  المطاعم بالمعنى المحدًّد في    يجب إغالق(  ٤)

  آذار/ مارس   ١٠قانون  من    ١٤من خالل المادة  مؤخًرا  تعديله    ، والذي تمَّ (٣٤١٨، الصفحة  ١القوانين االتحادية، المجلد  

الساعة السادسة  و  مساءً   ةعشر   الساعة الحاديةما بين  في الفترة    (٤٢٠، الصفحة  ١جريدة القوانين االتحادية، المجلد  )  ٢٠١7

 صباح اليوم التالي.  من 

تشرين   ١٤في  الصادر والية برلينفي  فتح المتاجرالمنظم لشؤون  القانونبالمعنى المحدًّد في منافذ البيع  يجب إغالق (٥)

تشرين    ١٣قانون    من خاللمؤخًرا  تعديله    ، والذي تمَّ (١٠٤٥جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة  )  ٢٠٠6بر  الثاني/ نوفم

مساًء والساعة    ة في الفترة ما بين الساعة الحادية عشر(  ٤67جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة  )  ٢٠١٠أكتوبر    /األول

طالما كانت  بات  رك  الم  عرض قطع غيار  بهذه الفترة الزمنية    خالل  لمحطات الوقود  حسم  يُ   .من صباح اليوم التالي السادسة  

  األدوية   بصرفللصيدليات    حسم  يُ   الوقود.، ذلك باإلضافة إلى  استعادتهاأو  على جاهزية المركبات  تلك ضرورية للحفاظ  

 لك الفترة الزمنية.  ت خاللالمعتادة في الصيدليات  السلعوعرض 

من  مساًء والساعة السادسة    ةفي الفترة ما بين الساعة الحادية عشرأو بيع المشروبات الكحولية    إتاحة  وأ  تقديميُحظ ر    (6)

 . صباح اليوم التالي

المساحات الخضراء في الفترة ما  و  ينوالمياد، السيما الشوارع والطرق  األماكن العامة في الهواء الطلقفي    التواجد(  7)

شخاص برفقة األأو    هبمفردلشخص  مسموح  به  فقط  من صباح اليوم التالي  مساًء والساعة السادسة    ةبين الساعة الحادية عشر

البند   أفراد    ٣الفقرة    ١المذكورين في  إلى خمسة  لمجموعات يصل عددها  أو  أو    يقطنون فراد  أليقطنون مساكن مختلفة 

 .  6والبند  7الفقرة  ٥البند ال يؤثر هذا على أحكام فين. لمسكنين مخت

 على:  7( ال تسري الفقرة ٨)

األ  التواجد .١ قِّ في  اإلعالمية من  التغطية  العامة بغرض  الصحافة  ل ممب  ماكن  قطاع    و أ  اإلذاعة  وأ ثلين وممثالت عن 

 وسائل إعالم أخرى،   وأاألفالم صناعة 
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لمساحات ل  الرعاية الموسمية الضروريةالمهام التطوعية بما في ذلك  أو    دابٍ بانتلمهام المتعلقة  اتأدية المهام الوظيفية أو   .٢

 ،والغابات والحدائقالزراعية 

المواصالت .٣ وسائل  الحديدا   المحلية  استخدام  السكك  وقطارات  وال  يةلعامة  وسفن  والطائرات  الركاب  عبَّارات  نقل 

  والموظفات   الموظفين  علىيجب  بصفة تجارية وتلك التي  أو    مدفوع األجر  لنقل الركاب  استخدامها والمركبات التي يتم  

 . رسميةأو  مهنيةألغراض استخدامها بشكل مشترك  

 

 

 الصحي  الحجرإجراءات   الثالثالجزء 

 

 

 الثامن البند 

 المتابعة ،من الخارج المنزلي للمسافرين القادمين أو العائدينالصحي الحجر 

 
منطقة  في  أقاموا  قد  ، والذين  والية برلين عن طريق البر أو البحر أو الجو  إلى خارج البالد  من  القادمون  ( األشخاص  ١)

الفقرة   خارجية  خطرٍ  يوًما  ٤بحسب  األربعة عشر  مون    ،التي سبقت وصولهم  في أي وقٍت كان خالل  فور التوجه  بُملز 

  أربعة عشر لمدة  بصفٍة غير منقطعة  عزل أنفسهم هناك  بو  مالئم  سكٍن آخر إلى منازلهم أو إلى  مباشرة  الوصول ودون توقف  

جمهورية ألمانيا االتحادية. ال   فيأخرى    ا على األشخاص الذين دخلوا أوالً إلى واليةٍ أيضً   ذلكوينطبق    ،وصولهم  بعدا  يومً 

 . مقيمين معهم في نفس المسكنغير    باستقبال الزيارات من أشخاٍص في تلك الفترة    ١ح لألشخاص المذكورين في الجملة  سم  يُ 

 كوناإلشارة إلى بالمسؤول عنهم و بمكتب الصحة امون باالتصال فورً لز  مُ  ١الجملة  ١الفقرة شملهم ت( األشخاص الذين ٢)

  ١الجملة    ١الفقرة  شملهم  تاألشخاص الذين    فإنَّ   ،فضالً عن ذلك.  عليهمتنطبق    ١في الفقرة  المنصوص عليها    اإللزامات

معايير لا  وفقً   ١٩-كوفيدمرض  تشير إلى اإلصابة ب  في حال ظهور أعراٍض   مكتب الصحة المسؤول فوًرابالغ  بإ  مونلز  مُ 

  اإلفادة يجب    ،٢و  ١لجملتين  ل  وفقًابالمعلومات    واإلدالءباإلبالغ    لاللتزام  .هذا الخصوصفي  ثة  حدَّ المُ معهد روبرت كوخ  

البرلمان األلماني بشأن السفر بعد رصد    المرسوممن    ٣إلى    ١ل من  الجم    ١بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة األولى رقم  

ستاغ(  االتحادي   ، الجريدة االتحادية)  ٢٠٢٠آب/ أغسطس    6المؤرخ في  و   النطاق الوطني  علىوجود حالة وبائية    )البوندِّ

بتلك  اإلفادة    ويمكنفي صيغته السارية في حينه؛    (٥رقم    ،، قسم النشرات٢٠٢٠أغسطس  آب/    7بتاريخ    ،رسميجزء الال

التي تقوم  شركات  العلى    والذي يتعينج تحديد موقع الراكب ألغراض الصحة العمومية  ذ نمو  استيفاءعن طريق    البيانات

بموجب استخدامه  والطيران والنقل البحري    النقل البري  السكك الحديد وحافالت   اتقطاعكل من  في    العابر للحدود  النقلب

 . سالف الذكر للمرسوم  ٢المرفق 

 . مكتب الصحة المسؤول لِّ ب  من قِّ  للمتابعة االنعزالخالل فترة  ١الجملة   ١الفقرة شملهم ت( يخضع األشخاص الذين ٣)

ف منطقة الخطر  (  ٤) أنَّها أي دولٍة أو منطقٍة واقعة بخارج جمهورية ألمانيا    ١الجملة    ١وفق الفقرة  الخارجية  تُعرَّ على 

جمهورية ألمانيا   دخول أراضيمتزايًدا وقت    ٢-كوف-االتحادية يكون فيها خطر اإلصابة بعدوى فيروس كورونا سارس

صحة، ووزارة الخارجية االتحادية، والوزارة تقوم به كلٌّ من الوزارة االتحادية لل   خارجيةاالتحادية. التصنيف كمنطقة خطرٍ 

 . معهد روبرت كوخ لِّ ب  قِّ االتحادية للداخلية واإلعمار واألمن الوطني، ويتمُّ نشره من 

 

 

 التاسع  البند

 المنزلي الصحي ستثناءات من الحجر اال

 
بهدف العبور  فقط  برلين  والية  ألشخاص الذين يدخلون جمهورية ألمانيا اإلتحادية أو  ا  ١الجملة    ١الفقرة    ٨لبند  ا  يشملال    (١)

ما يستلزمه  .  على وجه السرعة دون التوقف على الطريقيجب على هؤالء مغادرة أراضي والية برلين  و  ، أخرى  إلى وجهةٍ 

ح به في ذلكراضي والية برلين أل عبورٍ السفر من   . يُسم 
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 ألشخاص  ا  ١الجملة  ١الفقرة  ٨لبند ا يشملال ( ٢)

ا  الذين يقومون بحكم عملهم بعبور الحدود الوطنية لنقل األشخاص اآلخرين والسلع والبضائع   .١ على الطرقات، أو  إمَّ

  ٨ساعة في دولٍة وفقًا للبند    7٢لذلك لمدةٍ تقل عن    قد مكثواالطائرات، والذين    السفن، أوواسطة  بالسكك الحديدية، أو ب

 ساعة في والية برلين، ٤٨الذين يمكثون لهذا الغرض لمدةٍ تقل عن   أو ٤الفقرة 

 ألجل استمرارية   تكون لعملهم ضرورة  قاطعة ممَّن .٢

 ،  العالقات الدبلوماسية والقنصليةتعزيز  ( أ

 والبلديات،واليات التحاد والعلى مستوى كل ٍ من التمثيل الشعبي والحكومة واإلدارة العامة الوظيفي ل األداء ( ب

 لمنظمات الدولية،لاألداء الوظيفي لألجهزة التابعة لالتحاد األوروبي و ( ج

 ، خطية بهذا الخصوص  ةً شهاد القاطعة ويُصدِّرضرورة يتحقق رب العمل من ال أن لى ع

ساعة في والية    ٤٨أو يمكثون لمدةٍ تقل عن    ٤الفقرة    ٨ساعة في دولٍة وفقًا للبند    7٢الذين قد مكثوا لمدةٍ تقل عن   .٣

لدى إحدى شركات النقل الجوي أو البحري أو البري أو السكك الحديدية، أو ضمن  برلين، وذلك في إطار عملهم  

   طواقم الطائرات، والسفن، والقطارات، والحافالت.

راهن باللغة    مختبريٍ   الذين تتوفَّر لديهم شهادة  طبية مع نتائج لتحليلٍ   األشخاص  ١الجملة    ١الفقرة    ٨لبند  ا  يشملال    (٣)

أن تستند   يجب  .إليهم  ٢-كوف - فيروس كورونا سارسنتقال عدوى  األلمانية أو اإلنكليزية تؤكد عدم توافر ما يشير إلى ا

تمَّ إجراؤه   ٢-كوف-العدوى بفيروس كورونا سارس للكشف عنجزيئي    بيولوجيٍ   رٍ إلى اختبا  ١الشهادة الطبية وفق الجملة 

قبل إجراء االختبار  إذا تمَّ  و   ؛في إحدى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أو في دولٍة أخرى نشرها معهد روبرت كوخ

ساعة قبل دخول جمهورية ألمانيا   ٤٨  تزيد عنقبل فترةٍ ال  أن يكون ذلك قد تم    فيجب  ،دخول جمهورية ألمانيا االتحادية 

  7٢فور طلبه إياها وخالل مدة أقصاها  لمكتب الصحة المسؤول    ٢و  ١  تينالشهادة الطبية وفق الجملتقديم  يجب  االتحادية.  

من    ٢ال يؤثر هذا على أحكام الفقرة    لمدة أربعة عشر يوًما على األقل من تاريخ الدخول. االحتفاظ بها  ساعة، كما يتعين  

 . ٨البند 

الفقرة   ٨من البند    عفاءاتاإل منح  رة  برَّ مُ الحاالت  الفي  لمكتب الصحة المسؤول    ، يجوز٣إلى    ١عالوةً على الفقرات من    (٤)

الفردية  في الحاالت  .  طالما أنَّ ذلك يُعت بر مقبوالً بالنظر إلى كافة المعطيات ذات الصلة وإلى الجوانب الوبائية  ١الجملة    ١

 مكتبإخطار    يتمُّ و  ،١ا للجملة  الصحة في والية برلين منح اإلعفاء وفقً شؤون  لإلدارة المسؤولة عن    يجوز  ، االطارئة جدً 

 . بذلك المسؤولالصحة 

تشير إلى اإلصابة    أي أعراٍض فيها  فقط في حال لم تظهر على األشخاص المذكورين    ٤إلى    ١من    الفقرات( تسري  ٥)

تشير إلى اإلصابة  في حال ظهور أعراٍض    .هذا الخصوصفي  ثة  حدَّ المُ معهد روبرت كوخ  معايير لا  وفقً   ١٩-كوفيدمرض  ب

خالل األربعة عشر يوًما األولى بعد الوصول،   في هذا الخصوصثة  حدَّ المُ معايير معهد روبرت كوخ  لا  وفقً   ١٩-كوفيدمرض  ب

م األشخاص وفق الفقرات من   . فوًرا بذلك المسؤولالصحة  مكتببإبالغ  ٤إلى  ٢يُلز 

إن    برلينالسلطات فور دخولهم إلى أراضي والية  من قِّب لِّ  هم  ؤإيوا  تمُّ يعلى األشخاص الذين    ٢الفقرة    ٨لبند  سري اي( ال  6)

ف ت جهة  أخرى   دارة المسؤولة عن  اإلتعليمات  يجب أن يمتثل ل  برعايٍة حكومية  اإليواء.  ٢الفقرة    ٨وفق البند    باإللزاماتو 

 . المسؤولالصحة   ومكتبوالية برلين في شؤون الصحة 

 

 

 العاشر  البند

 في برلين  محطة الحافالت المركزية

 
التي تقوم برحالت عرضية التوقف في برلين إال في محطة   ذات الخطوط المنتظمة وتلك ال يجوز لحافالت النقل بين المدن

وفق الفقرة    من منطقة خطرٍ   برلين، ذلك إذا كانت قادمةً   ١٤٠٥7طريق مازورين آليه،    6-٤الحافالت المركزية الواقعة في  
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  عدولٍ أي  بالحافالت المركزية في برلين علًما  محطة    ةإحاطة مشغل  يتعين على شركة حافالت النقل بين المدن.  ٨من البند    ٤

 عن الجدول الزمني وبعدد الركاب. 

 

 

 ختامية أحكام  الرابعالجزء 

 

 

 الحادي عشر البند 

 تقييد الحقوق األساسية

 
القانون األساسي(،  من    ٢الجملة    ٢الفقرة    ٢يتمُّ بموجب هذا المرسوم تقييد الحقوق األساسية المتعلقة بحرية الفرد )المادة  

ع )المادة  ة  رم  وحُ  من القانون األساسي(، ١الفقرة  ١١من القانون األساسي(، وحرية التنقُّل )المادة  ١الفقرة   ٨وحرية التجمُّ

 .من القانون األساسي( ١٣)المادة  المسكن

 

 

 عشر الثاني  البند

 المخالفات 

 
من قانون الحماية من العدوى وإلى قانون المخالفات    ٢والفقرة    ٢٤ـ أ رقم  ١الفقرة    7٣تستند مالحقة المخالفات إلى البند    (١)

المجلد  )  ١٩٨7  شباط/ فبراير  ١٩بتاريخ  بصيغة إعالنه   تعديله    والذي تمَّ   ،(6٠٢، الصفحة  ١جريدة القوانين االتحادية، 

  ، (١٣٢٨، الصفحة  ١جريدة القوانين االتحادية، المجلد  )  ٢٠٢٠  يونيو  /حزيران  ١٩  مرسوممن    ١٨٥من خالل المادة  مؤخًرا  

 ساريت ين. هما الي وذلك بصيغت  

مالية تصل    ةٍ بغرام  نصف الجملة الثاني من قانون الحماية من العدوى  ٢الفقرة    7٣ب عليها وفق البند  ( المخالفات قد يُعاق  ٢)

 ألف يورو. ٢٥ إلى

 نم   كلُّ أو إهمال  عمدٍ  عنا بر مخالفً عت  يُ  ،من قانون الحماية من العدوى ٢٤أ رقم   ـ١الفقرة   7٣لبند وفقاً ل (٣)

األدنى للمسافة الذي يبلغ متًرا ونصف فيما بينه وبين آخرين   بالحد  يلتزم  الو  ١  الجملة  ٢  الفقرة  ١  لبندا  أحكام  يخالف .١

  لفقرة ا  ٥أو البند    ،٢  الجملة  ٢  الفقرة  ١البند    وفقاستثناء    وجود  عدم  مع  ٣  الفقرة  ١البند    في  المذكورين  األشخاصدون  

 ، ٩الفقرة   ٥، أو البند ٢الجملة  ٨ الفقرة ٥ البند  أو ،٣الجملة    7الفقرة  ٥أو البند  ، ٢ الجملة ٥

يكن   لم ما    ،عند الطلب  الصحية   للنظافة  برفع مخطط  ةمسؤول  أو  مسؤولٍ ك  يلتزم  الو   ١  الفقرة  ٢أحكام البند    يخالف .٢

 ، ٤الفقرة   ٢البند  وفقهناك استثناء  

بتعليق الملصقات حول قواعد التباعد    ةأو مسؤول  كمسؤولٍ   بدوره  مويق  الو  ٤الجملة    ٢الفقرة    ٢أحكام البند    يخالف .٣

 ، ٤الفقرة  ٢لم يكن هناك استثناء  وفق البند  ما ،والنظافة الصحية في أماكٍن ظاهرةٍ جيًدا

وال يقوم بدوره كمسؤوٍل أو مسؤولة بتوثيق بيانات الحضور، أو ال يقوم   ٤أو    ٢  وأ  ١  الفقرات  ٣أحكام البند    يخالف .٤

  إتاحة   أوالحكومية المسؤولة    لجهةلالطلب بإتاحتها أو تسليمها    عند  يقومبحفظ تلك البيانات لمدة أربعة أسابيع، أو ال  

  أو   دخولال يقوم بمنع    أو  زين، أو ال يقوم بمحوها أو إتالفها بعد انقضاء مدة التخ  ،مناسب  آخر  بشكل  عليها  االطالع

إليها في   ناتابيالب  أدلوا  إذا  نيالحاضر  األشخاص  تواجد  استمرار ناقصة أو من    ١  جملةال  ٢  فقرةال  ٣البند    المشار 

 ، ٥الفقرة  ٣لم يكن هناك استثناء  وفق البند  ما  وذلك ،مغلوطةالواضح كونها 

بشكل كامل وسليم،   ١الجملة    ٢الفقرة    ٣بالبيانات المشار إليها في البند    باإلدالء  بعدم  ٣الفقرة    ٣أحكام البند    يخالف .٥

 ، ٥الفقرة  ٣وذلك ما لم يكن هناك استثناء  وفق البند 
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بارتداء    يلتزم  وال  ١١و  ١٠ورقمي    ٩رقم    من   األول  الجملة   نصفو  ٨  حتى   ١  رقم  ١  الفقرة  ٤أحكام البند    يخالف .6

 ،٥و  ٤ الفقرتين ٤استثناء وفق البند  وجود  عدم مع غطاٍء للفم واألنف

وفق   استثناءٍ   وجود  عدم   مع  واألنف  للفم  غطاءٍ   بارتداء  يلتزم  وال  ٣  الجملة  أو  ١  الجملة  ٢  الفقرة  ٤أحكام البند    يخالف .7

 ، ٤أو الفقرة   ٢الجملة  ٢الفقرة  ٤البند 

دون االلتزام بمعايير النظافة   المغلقة  األماكنبالغناء الجماعي في    ويشارك  ١  الجملة  ١الفقرة    ٥أحكام البند    يخالف .٨

مع    افةلثقلنظافة الصحية إلدارة حكومة برلين المعنية بال طارية  اإلخطة  الصحية والحماية من العدوى التي حددتها ال

 ، ٢الجملة   ١الفقرة  ٥عدم وجود استثناٍء وفق البند 

م  شخصال  صفتهب   ٢  الفقرة  ٥أحكام البند    يخالف .٩ أو ال يرفعه    الصحية  النظافةو  لحمايةل  امخططً   يضعوال    للتجمع  الُمنظ ِّ

 الطلب،  عندالتجمعات  مصلحةإلى 

  والنظافة الحماية مخططب االلتزام يضمن الو لتجمعا على القائمبصفته الشخص   ٢الفقرة  ٥أحكام البند  يخالف .١٠

 ، التجمع عقد  لدى  الصحية

  النظافة   بقواعد  االلتزام  بدوره  يضمن  وال  فعاليةعن  كمنظم مسؤول أو منظمة مسؤولة    ٥الفقرة   ٥أحكام البند    يخالف .١١

 والتباعد،  الصحية

لٍ   6الفقرة    ٥البند    أحكام  يخالف .١٢ لةٍ   كُمشغ ِّ يضمن   والللمشروبات فقط    أو محلٍ   ما  مطعمٍ   عنمسؤولة    مسؤول أو كُمشغ ِّ

 والتباعد،  الصحية النظافة  بقواعد االلتزام بدوره

عدم وجود    مع  غير خاٍل من االتصال الجسدي  نحوٍ   على  الرياضة  ويمارس  ١  الجملة  7الفقرة    ٥أحكام البند    يخالف .١٣

 ، (ز إلى( أاألحرف من   ٢ الجملة 7الفقرة  ٥البند  وفقاستثناء 

نظافة  الستخدام ولال  مخططيكون هناك    أن  دونالرياضية    المنافسات  ويقيم  ١  ةالجمل  ٨الفقرة    ٥أحكام البند    يخالف .١٤

 ،المخطط هذا قواعد مراعاة عدم مع أواالتحاد الرياضي المختص   وضعه قدصحية  ال

لٍ  ٩الفقرة  ٥أحكام البند  يخالف .١٥ لةٍ  كُمشغ ِّ  ةشاطئيالأو  المكشوفة أو المغطاة المسابح  أحد عنمسؤولة  مسؤول أو كُمشغ ِّ

 ، المسؤول الصحة مكتب من موافقة بدون بفتحه بدورهويقوم 

   ،الوجه من القرب تتطلبمن خدمات جنسية  يستفيدو ١ الجملة ١١الفقرة  ٥أحكام البند  يخالف .١6

 ،مركبات دعارة بتشغيل ٣ الجملة ١١الفقرة  ٥أحكام البند  يخالف .١7

 دعارة، للأو ينفذ فعاليات  وينظم ٤ الجملة ١١الفقرة  ٥أحكام البند  يخالف .١٨

بالمفهوم الوارد في قانون تنظيم الدعارة  ويشغل أو ينظم أو ينفذ أعمال دعارة    ٢  ةالجمل  ١١الفقرة    ٥أحكام البند    يخالف .١٩

 الوجه،  منالقرب  تتطلب  جنسيةتقوم بتقديم خدمات 

دم للخدمات  كمقبدوره    ذلك  الطلب،  عند   الصحية   للنظافة  مخطط  برفع   يقوم  وال  ٥  الجملة  ١١الفقرة    ٥أحكام البند    يخالف .٢٠

 تنظيم في قانون    المحدد  لمعنىا لوفقً دعارة    ألعمال  ةمشغلكمشغل أو  ك  وأ  ١  ة الجمل  ١١الفقرة    ٥  البندالمذكورة في  

 ، الدعارة

  ٥  لبندلوفقًا    خدماتبتقديم    كمشغل أو كمشغلة ألعمال دعارة  بدوره  ويقوم  6  الجملة  ١١الفقرة    ٥أحكام البند    يخالف .٢١

  ،شخص واحد فقط على   الخدمة تقديم اقتصارو مسبق موعد تحديدب االلتزام  دون  ١  الجملة ١١الفقرة 

 المشاركين   بعدد  االلتزام  وال يضمن  الطلق  الهواء  في  تُعقدكمسؤوٍل أو مسؤولة عن فعاليٍة    ١الفقرة    6أحكام البند    يخالف .٢٢

 ، ٣الفقرة  6المسموح به مع عدم وجود استثناء وفق البند 

  بعدد  االلتزام   بدورهمغلق وال يضمن    مكانٍ كمسؤوٍل أو مسؤولة عن فعاليٍة تُعقد في    ٢الفقرة    6أحكام البند    خالفي .٢٣

 ، ٣ الفقرة 6 البند وفق استثناء وجود  عدم مع به المسموح المشاركين

 الهواء في  تُعقد خاصة اجتماعات أو  خاصة  فعاليات عن   مسؤولة أو كمسؤولٍ  ١ الجملة ٤  الفقرة 6أحكام البند  يخالف .٢٤

 به،  المسموح المشاركين بعدد االلتزام يضمن وال الطلق
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 مكانٍ   في  تُعقد  خاصة  اجتماعات  أو  خاصة  فعاليات  عن  مسؤولة  أو  كمسؤولٍ   ٢الجملة    ٤الفقرة    6أحكام البند    يخالف .٢٥

 به،  المسموح المشاركين بعدد االلتزام يضمن وال مغلق

لٍ   بدورهويقوم    ١الفقرة    7أحكام البند    يخالف .٢6 لةٍ   كُمشغ ِّ  مماثلة  ةٍ شرك  وألرقص  ل  محلٍ   بفتحمسؤولة    مسؤول أو كُمشغ ِّ

 ،مغلق مكانٍ  في للعموم

لٍ   ١  الجملة  ٢  الفقرة  7أحكام البند    يخالف .٢7 لةٍ   كُمشغ ِّ نمط التشغيل الخاص   من  ما  مطعمٍ   عنمسؤولة    مسؤول أو كُمشغ ِّ

م    ملوذلك إن    ،للعمومبدوره في مكاٍن مغلق    ويفتحهمراقص ديسكو ومنشآت مماثلة    المأكوالت  حصًرا  المطعميُقد ِّ

 ،توصيل المنزليلل أو لالستالم  جاهزةطلبيات ك أو المكان عين في لتناولهاوالمشروبات 

لٍ   ٣الجملة    ٢الفقرة    7أحكام البند    يخالف .٢٨ لةٍ   كُمشغ ِّ رقٍص   فعاليات  بدورهويعقد   ما  مطعمٍ   عنمسؤولة    مسؤول أو كُمشغ ِّ

 مغلق، مكانٍ في 

البند    يخالف .٢٩ لٍ   ٣  الفقرة  7أحكام  لةٍ   كُمشغ ِّ  ا مرفقً   وأ  بخارال  وأ  لساونال  احمامً   بدوره  ويفتحمسؤولة    مسؤول أو كُمشغ ِّ

 ، ٣ الجملة ٣ الفقرة 7 البند وفق استثناء وجود عدم مع امشابهً 

لٍ   ٣الفقرة    7أحكام البند    يخالف .٣٠ لةٍ   أو  مسؤول  كُمشغ ِّ ِّ   عملية  بدوره  ويجري  مسؤولة   كُمشغ ِّ   الساونا  حمامات  في  الماء  صب 

 الجافة، 

البند    .٣١ لٍة مسؤولة  ٤الفقرة    7يخالف أحكام  ٍل مسؤول أو كُمشغ ِّ الساعة    هوال يغلق  عن مطعمٍ   كُمشغ ِّ الفترة ما بين  في 

 ، من صباح اليوم التاليمساًء والساعة السادسة  ةالحادية عشر

لٍة مسؤولة  ٥الفقرة    7يخالف أحكام البند   .٣٢ ٍل مسؤول أو كُمشغ ِّ في الفترة ما بين الساعة    همنفذ بيع وال يغلقعن    كُمشغ ِّ

 غير المسموح بها،  اأو يعرض سلعً   من صباح اليوم التاليمساًء والساعة السادسة  ةالحادية عشر

مساًء   ةفي الفترة ما بين الساعة الحادية عشر  أو يبيع مشروبات كحولية  يتيحأو  م  قد  ويُ   6الفقرة    7يخالف أحكام البند   .٣٣

 ، من صباح اليوم التاليوالساعة السادسة 

في البند المشار إليه مع  المذكورين    غيرآخرين    برفقة أشخاصفي مكان عام    ويتواجد  7  الفقرة  7يخالف أحكام البند   .٣٤

 ،  6ند أو الب 7الفقرة   ٥أو البند  ٨الفقرة  7عدم وجود استثناء وفق البند 

  ٨وفقًا للبند    خطرٍ   منطقة  منقادم أو عائد وكمسافرة قادمة أو عائدة    كمسافر  ١الجملة    ١الفقرة    ٨البند    أحكام  يخالف .٣٥

 هناك يكنلم  ما ،مالئم آخر  سكنٍ إلى منزله أو إلى  مباشرةودون توقف  فوًراالتوجه ب وال يقوم بعد الوصول  ٤الفقرة 

 ، ٤ إلى  ١ من الفقرات ٩ البند وفق استثناء  

  ٨للبند    وفقًا  خطرٍ منطقة    نمقادم أو عائد وكمسافرة قادمة أو عائدة    كمسافر  ١الجملة    ١الفقرة    ٨البند    أحكام  يخالف .٣6

  إلى   ١  من   الفقرات  ٩  البند  وفق  استثناء   هناك  يكن  لمما   ،ايومً   عشر أربعةالوصول لمدة    بعد  نفسه  يعزل وال    ٤الفقرة  

٤ ، 

  ٨للبند    وفقًا  خطرٍ منطقة    نمقادم أو عائد وكمسافرة قادمة أو عائدة    كمسافر  ٢الجملة    ١الفقرة    ٨البند    أحكام  يخالف .٣7

 ، االنعزالخالل فترة  المسكن نفس في معه مقيمين غير من أشخاٍص ويستقبل الزيارات  ٤الفقرة 

مويقوم بزيارة شخٍص  ٢الجملة   ١الفقرة  ٨البند  أحكام يخالف .٣٨  ، ١الجملة  ١الفقرة   ٨وفق البند  باالنعزال ُملز 

  ٨للبند    وفقًا  خطرٍ منطقة    منقادم أو عائد وكمسافرة قادمة أو عائدة    كمسافر  ١الجملة    ٢الفقرة    ٨البند    أحكام  يخالف .٣٩

ما لم يكن    ،١  الفقرة  ٨البند    وفق  االنعزال  إلزاميةإلى    مشيًراوال يتصل مباشرةً بمكتب الصحة المسؤول    ٤الفقرة  

 ، 6الفقرة   ٩وفق البند  استثناء  هناك 

  ٨للبند    وفقًا  خطرٍ منطقة    منقادم أو عائد وكمسافرة قادمة أو عائدة    كمسافر  ٢الجملة    ٢الفقرة    ٨البند    أحكام  يخالف .٤٠

  هذا   فيثة  حدَّ المُ معهد روبرت كوخ  ا لمعايير  وفقً   ١٩-كوفيد  مرضتشير إلى اإلصابة ب  ظهور أعراٍض   لدى  ٤الفقرة  

 ، 6 الفقرة ٩ البند وفق استثناء   هناك يكن لم ما ،الصحة المسؤول مكتببإبالغ يقوم فوًرا  وال الخصوص

تشير إلى    الوصول   بعد   األولى  يوًما  عشر  األربعة  خالل  ظهور أعراٍض   لدى  ٢الجملة    ٥الفقرة    ٩أحكام البند   يخالف .٤١

  مكتب بإبالغ  يقوم فوًرا    والهذا الخصوص    فيثة  حدَّ ا لمعايير معهد روبرت كوخ المُ وفقً   ١٩-كوفيد  مرضاإلصابة ب

 ، الصحة المسؤول
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لحافلة نقل بين    أو كقائدةٍ   كقائدٍ   أوأو كمشغلة لشركة حافالت نقل بين المدن    كمشغلٍ   ١الجملة    ١٠أحكام البند    يخالف .٤٢

طريق مازورين آليه،    6-٤في    الواقعة المدن بالتوقف في برلين في محطة حافالت غير محطة الحافالت المركزية  

 ، ٤ الفقرة ٨ للبند وفقًا برلين، ذلك إذا كانت الحافلة قادمة من منطقة خطر  ١٤٠٥7

لحافلة نقل بين    أو كقائدةٍ   أو كمشغلة لشركة حافالت نقل بين المدن أو كقائدٍ   كمشغلٍ   ٢الجملة    ١٠البند    أحكام   يخالف .٤٣

  شركة  قيام  دونإلى برلين    ٤الفقرة    ٨للبند    وفقًا  خطرٍ   منطقة  منومسافرين قادمين من    مسافراتٍ   نقلب  القيامالمدن ب

عن الجدول الزمني وبعدد   عدولٍ   أيب  علًما  برلين  في  المركزية  الحافالت  محطة  مشغلة  بإحاطة  المدن  بين  النقل  حافالت

 الركاب. 

 

 

 عشر الثالث  البند

 بدء النفاذ، انتهاء النفاذ 

 
مع    وينتهي نفاذه  الخاصة ببرلين  جريدة القوانين والمراسيمفي    من اإلصدار  مٍ يو  بعد( يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ  ١)

  أكتوبر األول/    تشرين  ٣١مع نهاية يوم    6  إلى  ٤  ات منفقرال  7البند    ينتهي نفاذ  .٢٠٢٠  األول/ ديسمبر  كانون  ٣١نهاية يوم  

٢٠٢٠ . 

آذار/ مارس   ٢٢  بتاريخ  ٢-كوف-إجراءات احتواء سارسمرسوم  بى العمل  لغ يُ   ،المرسوم حيز التنفيذمع دخول هذا  (  ٢)

القوانين والمراسيم القانونية   إصدار من قانون    ٢من البند    ١وفقًا للفقرة    ٢٠٢٠آذار/ مارس    ٢٢  في  الذي صدر  ٢٠٢٠

الخامسة    ( الُمعدَّل مؤخًرا بموجب المادة١٠6والمراسيم، الصفحة  جريدة القوانين  )  ١٩٥٣كانون الثاني/ يناير    ٢٩بتاريخ  

جريدة القوانين  الحقًا في  عنه    ( والُمعل ن76٤جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة  )  ١٩٩٥تشرين الثاني/ نوفمبر    ٩قانون  من  

ببرلين  والمراسيم الصفحة  )  الخاصة  والمراسيم،  القوانين  تمَّ    ،(٢٢٠جريدة    ١6مرسوم    من خالل مؤخًرا    تعديله والذي 

للفقرة  أيًضا  الصادر    ٢٠٢٠  يونيو  /حزيران البند    ١وفقًا  قانون    ٢من  القانونية  إصدار من  والمراسيم    ١6في    القوانين 

والذي  ٢٠٢٠  يونيو  /حزيران عنه  تمَّ  ،  في  اإلعالن  والمراسيمالحقًا  القوانين  ببرلين  جريدة  القوانين  )  الخاصة  جريدة 

إجراءات احتواء مرسوم    جراءات المخالفات التي جرى البدء في اتخاذها بناًء على إلبالنسبة  و،  (٥٥7والمراسيم، الصفحة 

بصيغته التي كانت   ٢-كوف-إجراءات احتواء سارسمرسوم  يتعيَّن االستمرار في تطبيق  حتى ذاك الحين، ف  ٢-كوف-سارس

 . سارية وقت ارتكاب المخالفة المعنية

الذي    ٢٠٢٠نيسان/ أبريل    ٢١  بتاريخحظر الفعاليات الكبيرة  مرسوم  بى العمل  لغ يُ   ،مع دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ(  ٣)

عنه  وتمَّ اإلعالن  القوانين والمراسيم القانونية    إصدارمن قانون    ٢من البند    ١وفقًا للفقرة    ٢٠٢٠نيسان/ أبريل    ٢١  صدر في

والذي تمَّ تعديله مؤخًرا  ،  (٢6٩جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة  )  الخاصة ببرلين  جريدة القوانين والمراسيمالحقًا في  

من قانون    ٢من البند    ١وفقًا للفقرة  أيًضا    ٢٠٢٠أيار/ مايو    ٢٩الذي صدر بتاريخ    ٢٠٢٠أيار/ مايو    ٢٨مرسوم    من خالل

جريدة القوانين  )  الخاصة ببرلين  جريدة القوانين والمراسيمالحقًا في  وتمَّ اإلعالن عنه    القوانين والمراسيم القانونية  إصدار 

 . (٥١٨والمراسيم، الصفحة 
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 ٢٠٢٠ أكتوبر /تشرين األول 6برلين، في 

 

 مجلس حكومة برلين

 

 ي جديالك كالي        ميشائيل مولر

 الصحة والرعاية والمساواة ةوزير  العمدة الحاكم


