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 تعديل  حول  العاشر المرسوم

 ٢- كوف-سساركورونا  فيروس ب العدوى  من  الحماية مرسوم 

 
 2٠2٠ أكتوبر /تشرين األول 29بتاريخ 

)جريدة   2٠٠٠يوليو    /تموز  2٠من قانون الحماية من العدوى الصادر بتاريخ    ٣2البند  من    2و   ١  تين الجملاستناًدا إلى  

 /حزيران  ١9من القانون بتاريخ    ٥مؤخًرا بموجب المادة    تمَّ تعديله(، والذي  ١٠٤٥الصفحة    ،١القوانين االتحادية، المجلد  

م مجلس حكومة برلين بما هو آت:١٣٨٥، الصفحة  ١)جريدة القوانين االتحادية، المجلد   2٠2٠ يونيو  (، يُرس ِّ

 

 

 المادة األولى 

 ٢-كوف-س سارمن العدوى بفيروس كورونا  الحمايةمرسوم تعديل 

 
جريدة )  2٠2٠  يونيو  /حزيران  2٣الصادر في    2-كوف- الحماية من العدوى بفيروس كورونا سارسمرسوم    د صياغةعاتُ 

 2٠2٠  أكتوبر  /تشرين األول  27بواسطة المرسوم الصادر في  مؤخًرا  (، والذي تمَّ تعديله  ٥٦2القوانين والمراسيم، الصفحة  

 : حو اآلتي، على الن(٨٣٦جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة )

 

 

 الصحية  والنظافة  الحماية  قواعد ،الواجبات األساسية الجزء األول"
 
 

 البند األول

 الواجبات األساسية

 
المعيشية   أسرتهنطاق  من خارج  األشخاص  ب  ةاالجتماعي  ةالجسدي   تاالتصاالقدر المستطاع من  تقليل  الشخص    على كل ِّ (  ١)

اإلصابة  يسري هذا بصورة خاصة على األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض    .خاصة إلى الحد األدنى حتمي الضرورةال

 . الخصوص وفقًا لمعايير معهد روبرت كوخ الُمحدَّثة في هذا  ١9-بمرض كوفيد

للمسافة يبلغ متًرا ونصفيجب  (  2) 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 

  ،التمريضيةو العالجية

مساعدة األطفال   –  الثامن   المجلد  ةاالجتماعي  الشؤونقانون    من  22النهاري لألطفال بالمفهوم الوارد في البند    الدعم  يف .2

(،  2٠22 الصفحة، ١ المجلد االتحادية، القوانين)جريدة  2٠١2 سبتمبر /أيلول  ١١ بتاريخ إعالنه بصيغة –والشباب 

  المجلد   االتحادية،   القوانين)جريدة    2٠2٠  أبريل  /نيسان  2٨  قانون   من أ  -١٦من خالل المادة    مؤخًرا تعديله    تمَّ والذي  

ا لتعريف قانون المدارس الصادر  التعليم الثاني وفقً   طريقس بما في ذلك مؤسسات  وفي المدار   ، (9٦٠  الصفحة ،  ١

  ١من خالل المادة   مؤخًرا  والُمعدَّل  (2٦)جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة    2٠٠٤  ينايركانون الثاني/    2٦بتاريخ  

 المهني،  والتدريب  (، وكذلك في التعليم ٥٣٨)جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة    2٠2٠يونيو    /حزيران  ١١انون  ق  من
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 القرب الجسدي،  تتطلب التيالخدمات  تقديم لدى .٣

   عدة أشخاص    أو المرافق التي يستخدمها بحكم الضرورة  الحجراتبداخل    بالبناء  متعلقةألسباٍب    المكان  ضيقبسبب   .٤

 ،اآللية المركبات بداخل، على سبيل المثال في وسائل النقل العام أو نفس الوقتفي 

عن الحد األدنى للمسافة الذي    التراجع بشكٍل استثنائي  ٣الفقرة    2لنظافة الصحية وفقًا للبند  ل   إطارية    خطة    اقتضت  إن .٥

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

القاطنين بنفس  أفراد األسرة المعيشية  على  الحياة، و  ةشريكوأو شريك    ةالزوجو  على الزوج  2و  ١  الفقرتانال تنطبق  (  ٣)

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

مسموح  به  ،والمساحات الخضراء ،والميادين ،طرقوال ،لهواء الطلق، السيما الشوارعالتواجد في األماكن العامة في ا (٤)

  دين ر ف  خاصة برفقة ألعضاء األسرة المعيشية ال  وأ  ،٣الفقرة    ١األشخاص المذكورين في البند    برفقة   وأ  ،فقط لشخص بمفرده

أقصى لعدد األفراد محدد  حد    مع وجودذلك    برفقة أعضاء أسرة معيشية أخرى؛أو    من أسرتين معيشيتين مختلفتين  آخرين

حتى  رعاية أو تدريس مشتركة  مجموعة    المنتمين إلىعلى األطفال    ١لة  آٍن واحد. ال تسري الجمحاضرين في  بعشرة أفراد  

 .  عامهم الثاني عشرإتمام 

 على  ٤( ال تسري الفقرة ٥)

  قطاع   أو  ،اإلذاعة  أو  ، وممثالت عن الصحافة  ممثلين  قِّب ل  من   اإلعالمية  التغطية  بغرض  العامة   ماكنفي األ  التواجد .١

 إعالم أخرى،   لوسائ أو ،األفالم  صناعة

 للمساحات   الضرورية  الموسمية  الرعايةبما في ذلك    ، التطوعية  المهامأو    بانتدابٍ المتعلقة    المهامأو    المهام الوظيفية  تأدية .2

 ،والغابات والحدائق الزراعية

 ، بالركا  نقلوسفن    ،عبَّاراتوال  ،والطائرات  ،الحديدية  السكك  وقطارات  ،لعامةالمحلية ا  المواصالت  وسائل  استخدام .٣

 الموظفين  على  يتعينوتلك التي    ،تجارية  بصفةأو    األجر  مدفوع  الركاب  لنقل  استخدامهاالتي يتم    اآللية  ركباتوالم

 ،رسميةأو  مهنية ألغراضبشكل مشترك  استخدامها والموظفات

  ي ذلكبما ف  ،والمدارس الخاصة  العامةمدارس  الل  ب  والمقدمة من قِّ تتم بصحبة تربويين  التي  جية  الخارتنفيذ األنشطة   .٤

كانون الثاني/    2٦تاريخ  في  ا لتعريف قانون المدارس الصادر  وفقً   والمؤسسات الحرة  التعليم الثاني  طريقمؤسسات  

  / حزيران  ١١انون  ق  من   ١من خالل المادة    مؤخًرا  والُمعدَّل   (2٦)جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة    2٠٠٤  يناير

الرعاية النهارية   وعروض  مؤسسات النهاريةالقِّب ل  من  و  (، ٥٣٨)جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة    2٠2٠يونيو  

لتعريفلألطفال   النهاري  الانون  ق  وفقًا  بتاريخ    لألطفالدعم  القوانين   2٠٠٥  يونيو  /حزيران  2٣الصادر  )جريدة 

)جريدة   2٠2٠يونيو    /نحزيرا  ١١قانون  من    ١من خالل المادة  مؤخًرا  تعديله    والذي تمَّ   (٣22والمراسيم، الصفحة  

 دعم الشباب،   ضعرو قِّب ل  منو ،ذاتيًاطفال المنظمة ، وكذلك في إطار رعاية األ(٥٣٥القوانين والمراسيم، الصفحة 

ضمان األمن والنظام قوانين  أو بموجب    من قبل البلديةهم  ؤتم إيوايكونوا قد  في حالة وبقدر ما لم  األشخاص بال مأوى   .٥

 . آٍن واحد محدد بعشرة أفراد حاضرين في العدد األفراد ل ىقص األ تخطي الحد، ولم يتم العام

 

 

 البند الثاني 

 الصحية النظافةو الحماية مخطط

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

البيع،   الثقافيةومنافذ  والم  والمنشآت  و والتعليمية،  والعروض  واالستشارةالمعلومات    مراكزؤسسات،  و،  تدابير  التعليمية، 

الشؤون االجتماعية قانون  الماإلدماج وفق  العام، والمنشآت والمشروعات والتدابير  القطاع  الجمعيات، مولة من  ، وكذلك 

األطباء،   وعيادات  والمستشفيات،  الرياضية،  بما    ومراكزوالمرافق  ذلك  الرعاية  خارجيًّا،  قدَّ المُ رعاية  الخدمات  في  مة 

النظافة  المحافظة على  و  ألجل الحماية  وضع مخطٍط خاص  يهميتعيَّن عل  ح،ن ر أو الممولة من المِّ والعروض ممولة األجو
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إلى    الخصوصيةللمتطلبات    تبعًا  الصحية  المعني وتقديمه  المسؤولة  الجهة للعرض  تضمن الجهات   . عند الطلب  الحكومية 

  الخاصة   بالنسبة للفعالياتااللتزام بتدابير الحماية المحددة في مخطط الحماية والنظافة الصحية.    ١لجملة  ا  حسبسؤولة  الم

  -  ١دون المساس بأحكام الجملة   -، فيسري الهواء الطلقفي الُمنعقِّدة و ٤الفقرة  ٦البند  ا لتعريفوفقً  واالجتماعات الخاصة

 وتقديمه إلى الجهة الحكومية المسؤولة عند الطلب   الصحيةالنظافة  المحافظة على  و  ألجل الحماية  مخطٍط خاصوضع  واجب  

 شخًصا. عشرين إن زاد عدد األشخاص الحاضرين بصفٍة متزامنة عن 

الحماية  بخصوص  يجب مراعاة توصيات معهد روبرت كوخ ذات الصلة    الصحية، النظافة  و  ( لدى وضع مخطط الحماية2)

  ،هذا المرسوم  وأحكام  ،بالصحة والسالمة المهنية  الحكومية المعنيةتعليمات الجهات  كذلك  و  ،يةالسارمن العدوى بصيغتها  

االلتزام  ، وتقليل االتصاالت  في الواجب اتخاذها    الحمايةجراءات  إل  تتمثل األهداف الجوهرية .  ٣فقرة  ال  بموجبوالمرسوم  

 والتحكم في حركةأقصى للمساحة المعنية،  ح به كحٍد  األفراد المسموبالحد األدنى للمسافة الذي يبلغ متًرا ونصف وبعدد  

بواسطة تدابيٍر ت  تبُّع االتصاالضمان ت  إنَّ ألحياز الداخلية.  لالدخول وتجنُّب طوابير االنتظار، وكذلك في التهوية الكافية  

النظافة الصحية  وباعد  الملصقات حول قواعد التتُعلَّق    مالئمٍة هو هدف  جوهري  آخر  إلجراءات الحماية الواجب اتخاذها.

 . ظاهرةٍ جيًدا في أماكنٍ 

ر أحكاًما تفصيلية أن    ،وبالتنسيق مع اإلدارة المعنية بالشؤون الصحية  ،في حكومة برلين  المختصةيمكن لإلدارة    (٣)  تُصدِّ

ألحكام  بما في ذلك ا  ،االستيفاء بها  2حسب الفقرة  والنظافة الصحية    الحمايةفي شأن المتطلبات التي يتعين على مخطط  

 لنظافة الصحية في مجاٍل بعينه.ل ك ضمن خطٍة إطاريةٍ وذل  ،بحدود القدرة االستيعابية أو تعليمات الدخول والزيارة  الخاصة

ل اإلدارة     ، بالتنسيق مع اإلدارة المعنية بالشؤون الصحية  ١وفقًا للجملة  حكام  األصدار  إل  في حكومة برلين  المختصة تُخوًّ

 من قانون الحماية من العدوى.   ١الجملة  ٣2لبند طبقًا ل نيقانو مرسوم أيًضا في صيغة

ين   ٣الفقرة  ٦على الفعاليات وفقًا للبند  ٣إلى  ١ الفقرات من( ال تسري ٤)  . ٣و 2الرقم 

 

 

 الثالث البند 

 الحضور  بيانات توثيق

 
 ، على المسؤولين عن 2البند  أحكامعالوةً على  ( ١)

 ، واالجتماعات الفعاليات .١

 ، دة داخل الهيئات والمؤسسات لخدمتهاوجوالم المطاعم .2

 الفنادق، .٣

 ( ملغى) .٤

 )ملغى(  .٥

 ، خدمات التي تتطلب القرب الجسديال مجال في الخدمات مراكز .٦

ف  النشاط .7 المغطاة  الصاالتي  الرياضي  المسابح    ،الرياضية  ذلك  في   لممارسة  المخصصة  واألماكن  ،المسقوفةبما 

  7فقرة  ال  ٥وفقًا للبند    لق الهواء الطالرياضي في    النشاط  عن وكذلك    ، بالرياضة  الصلة   ذات  عروضال  عنو  ، الرياضة

 ،و ج(األحرف من ب(  ١الجملة  

ل بها  قاعات  عنوالدينية  والخاصة  الجامعات الحكومية في .٨  بحضور الطالب  يالتعليم النشاطالفعاليات التي يُزاو 

مة  على استالم األطع  2وإذا لم يقتصر األمر في الحالة المذكورة في رقم    المغلقة  األماكنيخص    فيمابيانات الحضور    وثيقت

فعالية كليًا أو جزئيًا في  عن تنظيم الفعاليات أيًضا توثيق بيانات الحضور إذا تمت ال يتعين على المسؤولين  .  والمشروبات

الطلق.   المطاعم    يتعينالهواء  تشغيل  عن  المسؤولين  لخدمتهاعلى  والمؤسسات  الهيئات  داخل  بيانات    الموجودة  توثيق 

طريق الخدمة الذاتية للتناول  عن تسليمهاالهواء الطلق أو  فيتقديمها  يتموالمشروبات  المأكوالتالحضور أيًضا إذا كانت 

 جية المصرح بها للمطعم. خارال  المساحةفي 
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ح حصرً   (2) 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( واللقب االسم .١

 الهاتف،  رقم .2

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

   ،اإللكتروني البريد عنوان  أو الكاملبالسكن  عنوان .٤

 ، الحضور وقت .٥

د إذا الطاولة أو  المكان رقم .٦  .  وجِّ

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

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

قة . عالوة على ذلك، يجب تسليم بيانات الحضور الموث  ٤و  ٣و ١اللتزامات وفقًا للفقرات ا اإلشراف علىالمسؤولة بغرض 

في وقت   ه في حال تبيَّن  أنَّ ، ذلك  لجهة الحكومية المسؤولة عند الطلبل  مناسبٍ   آخرٍ   بشكلٍ   عليهاأو إتاحة إمكانية االطالع  

وفق  ًزا  فرِّ ، أو مُ إليهلعدوى  إصابته بالمرض، أو مشتبًها في انتقال امشتبًها في  ، أو  مريًضاأحد األفراد  قد كان  انعقاد الفعالية  

 .اأو إتالفهقة بيانات الحضور الموث  . بعد انقضاء مدة التخزين، يتعيَّن محو ن العدوىقانون الحماية م الوارد في  التعريف

أو   ،والزبونات  الزبائنأو    ،والزائراتأو الزوار    ،أو الضيوف  ،المشاركاتالمشاركون واألشخاص الحاضرون مثل  (  ٣)

 كاملةً وسليمةً. ١جملة ال 2 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   ٦على الفعاليات وفقًا للبند  ٤حتى  ١من  اتال تسري الفقر( ٥)  . ٣و 2الرقم 

 

 

 الرابع د البن

 واألنف الفم غطاء

 
 المغلقة األماكنفي  يجب استخدام غطاء الفم واألنف (١)

محطات السكك الحديدية    ذلك  في   بماوسائل النقل العام،  لدى استخدام    ،السائق  باستثناء  ،العاملين  وكادر  الركاب  قِّب لِّ   من .١

 ، متغي ِّرين ركابٍ  تستقلي وكذلك المركبات األخرى الت ،اراتومحطات العبَّ  ،والحافالت، والمطارات

منشآت    في  وكذلك  ، ومراكز التسوق )الموالت(  ،أنواعها  بكافة  بالتجزئة  البيع  محالتفي    والزبونات  قِّب لِّ الزبائن  من .2

في  واألعمال الحرفية  الخدمات مراكزوفي  ،مفتوحة للعمومال األخرىجارية تاألعمال الو والخدمات األعمال الحرفية

  أيًضا و  ،تصفيف الشعروصالونات الحالقة    الخصوص  وجه   علىو  كما  ،طلب القرب الجسديمجال الخدمات التي تت

ن يتطلَّب عملهم لِّ ب  من قِّ  مَّ  ، القرب الجسدي طاقم العمل مِّ

 ،الضيوف  لِّ ب  قِّ من و بالضيوف يتصلون الذين العاملين لِّ ب  في المطاعم من قِّ  .٣

  يف،األرش ودور المكتبات فيوالزائرات  وارالز قِّب لِّ  من .٤

قِّب لِّ المر  األخرىالصحية    والمرافقفي عيادات األطباء   .٥ يهم، بشرط أال  ب لِّ مرافقوكذلك من قِّ   اتضيوالمر  ضىمن 

ل ذلك عائقًا أمام العالج الطبي المعني،  يُشك ِّ

قِّب لِّ    ومراكزالمستشفيات    في .٦ من  قِّب لِّ    ،اتوالزائر  الزوارالرعاية  من   نزالءال  أو  اتضيوالمر   ضىالمروكذلك 

 للزيارة، استقبالهم أو غرفهم بخارج تواجدهم لدى وذلك ،والنزيالت



 5 

المخصصة لممارسة الرياضة،    األماكنوما يشابهها من    ،المسقوفةفي ذلك المسابح    بماطاة،  الرياضية المغ  الصاالت  في .7

 الرياضة،  ممارسة أثناء ليس ولكن

  متًرا  غيبل الذي للمسافة  األدنى لحدا  عن الضرورة بحكم التراجع  لدى العام للكبار  والتعليم المهني والتدريبالتعليم  في .٨

 ،ونصف

  اإلضافية   الرعاية  أو  الدعم  أنشطةو  الحصص الدراسية  باستثناء  ،2رقم    2الجملة    2الفقرة    ١المدارس وفق البند    في .9

في    ؛سيةاالدر   الحصص  إطار  خارج  المقدمة  تلكو االلتزام  هذا  نطاق  توسيع  لنظافة  لطارية  اإل  خطةال  إطاريمكن 

 تقع خارج األماكن المغلقة، أحياًزاذلك أيًضا   يشمل أن يجوزو، ٣ الفقرة 2 للبند وفقًاعلى المدارس   الساريةالصحية  

المكتبية واإلدارية    من .١٠ الموظفين والموظفات والزوار والزائرات في المباني  في مكاٍن ثابٍت أو   ايتواجدولم    ماقِّبًل 

 ونصف، متًرا يبلغ الذي و االلتزام بالحد األدنى للمسافة ايستطيعو

 لكهربائية.المصاعد ا وداخل .١١

فيها عادة االلتزام   يتسنىال    التيفي األماكن العامة    في الهواء الطلق  استخدام غطاء الفم واألنف  على كل ِّ شخصأ(  -١)

  .األخرى   المزدحمةوالميادين    ،والشوارع  ،شوارع التسوق  وال سيما  ،١الجملة    2الفقرة    ١للبند    ابالحد األدنى للمسافة وفقً 

.  هذا المرسومالملحق بمرفق  الذكورة في  الم  المناطقوفي    ،ي طوابير االنتظاروف  ،األنف في األسواقارتداء غطاء الفم و  يجب

 على استخدام المركبات المغلقة.    ١رقم  ١الفقرة  تسريواة؛ أثناء استخدام المركبات خارج مناطق المش 2تسري الجملة  ال

  2٦من القانون األساسي والمادة    ٨ا للمفهوم الوارد في المادة  وفقً   -( يجب على المشاركين والمشاركات في التجمعات  2)

 واجب ارتداء غطاء الفم واألنف، ال يسري  ٤. دون المساس بأحكام الفقرة  غطاء الفم واألنفارتداء    -  نور برليمن دست

 على المشاركين والمشاركات   ١وفقًا للجملة  

 الطلق   الهواء في تتمالتجمعات التي  في .١

عن    يزيد  ال   ما  تضم  التيو (أ المشترك  دح الصعن    تغاضواطالما    ومشاركة  امشاركً   2٠إجماالً  أو   والغناء 

 ، الجماعية الهتافات

 .  اآللية يقتصر على استخدام المركبات موكبِّ  شكل على  تنفيذها يتم التي التجمعات في أو (ب

 في التجمعات التي تتم في األماكن المغلقة طالما بقي المشاركون والمشاركات في أماكن جلوسهم.  .2

التدابير المنصوص إذا لم تكن    ١رقم  ت المذكورة في  واألنف في الحاال  ارتداء غطاء الفمب   األمر  مصلحة التجمعاتيمكن ل

ب انتقال العدوى في ظل الظروف  لتجن    كافيةً   ١جملة  ال  2فقرة  ال  ٥وفقًا للبند    الحماية والنظافة الصحية  عليها في مخطط

ن مكتب الصحة المسؤول  ب متطلأن  لمصلحة التجمعات    يجوز  ،تقييم هذا الشأنمن أجل  الملحوظة حين إصدار هذا األمر.  

ارتداء غطاء الفم   س هناك ما يتعارض معلي  .على قاعدة التعليمات القانونية المتعلقة بالحماية من العدوى بناء تقديرٍ  إصدار 

 /تشرين الثاني  ١٥صيغة إعالنه بتاريخ  بمن قانون التجمع    2أ الفقرة  -١7  البندفي    من العدوى  الحماية  بغرضواألنف  

من    ١٥٠  المادةوالذي تمَّ تعديله مؤخًرا من خالل  (،  ١7٨9، الصفحة  ١)جريدة القوانين االتحادية، المجلد    ١97٨  نوفمبر

 . (١٣2٨، الصفحة ١)جريدة القوانين االتحادية، المجلد  2٠2٠ يونيو / حزيران ١9الصادر في  قانونال

  مغطيًا و  يكون مثبتًا بإحكام على الجانبين  ،قمصنوع من مواد متوفرة في األسوا( غطاء الفم واألنف هو حاجز قماشي  ٣)

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

اء الفم درجة الحماية. يجب ارتداء غطوالمشيرة إلى    ةدم  عت  التصنيف أو الفئة المُ ، 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، .١  األطفال الذين لم يتمُّ

ٍ يمكنهم ارتداء غطاٍء للفم واألنف باألشخاص الذين ال   .2   موثقٍ   مرٍض مزمنٍ   أو  ةطبي  بشهادة  موثقٍ   سبب اعتالٍل صحي 

 إعاقة،  أو بشهادة طبية
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تعمل على الحد ِّ  و  ٣  الفقرة  في   عليها  المنصوص  بالشروط  األقل  على   تفياألشخاص الذين يستخدمون أدواٍت أخرى   .٣

 ،القابلين لالنتقال والرذاذ  القطيراتمن انتشار 

 .مرافقيهم كذلكعهم، وين يتواصلون مواألشخاص الذ السمع ضعيفيو  مالصُّ  .٤

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

 .  ٣الفقرة  2وفقًا للبند  في مجاٍل بعينهوضعها 

 

 

 الخامس  البند

 الخاصة  لمجاالتا فيالصحية والحماية  لنظافةل  أخرى قواعد

 

ح    (١) المغلقة  يُسم  الجماعي  في األماكن  الدينية  بالغناء  الشعائر  النظافة االحترافي أو في إطار  فقط عند االلتزام بمعايير 

وفق البند    لثقافةالمعنية باحكومة برلين    إلدارة  لنظافة الصحيةلطارية  اإلخطة  ال  التي حددتهاالصحية والحماية من العدوى  

 . ٣الفقرة  ١على األشخاص المذكورين في البند   ١ة . ال تسري الجمل٣ة الفقر 2

على ، فيتعيَّن  من دستور برلين  2٦من القانون األساسي والمادة    ٨وارد في المادة  ا للمفهوم الوفقً   لتجمعات( بالنسبة ل2)

بوضع   يقوم  أن  للتجمع  م  الُمنظ ِّ النظا  الحمايةخاص ألجل    مخططٍ الشخص  على  الصحية  والمحافظة  منفة  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  دعب عقد  لدى  به  المسموح  المشاركين  على  د  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   ، التجمعات  عقد  لدى  العدوى.بالحماية من  التعليمات 

   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 

 من قانون الحماية من العدوى.  ١الجملة   ٣2للبند طبقًا  انونيق مرسومٍ  في صيغةالزيارة الخاصة ب

مجال  أ(-٣) باإلعاقةإلدماج    الدعم  يفي  المهددين  أو  المعنية إل  يتسنى  ،االجتماعي  والدعم  ،المعاقين  برلين  دارة حكومة 

في صيغة مرسوٍم قانوني الدعم    خدمات  لمستحقي  ةاألساسي  االحتياجات  تلبية  تضمنإصدار تعليمات  االجتماعية    شؤونالب

من المجلد    ١2٣للبند  مة وفقًا  مبر  عقودبموجب    الدعم خدمات  مقدمو  .  من قانون الحماية من العدوى  ١الجملة    ٣2للبند  طبقًا  

 -دعم االجتماعيال-  االجتماعيةقانون الشؤون من  من المجلد الثاني عشر    7٥أو البند    قانون الشؤون االجتماعيةالتاسع من  

  ( ٣٠2٣و  ٣٠22  انصفحتال،  ١  المجلد  االتحادية،  القوانينجريدة    ،2٠٠٣  ديسمبر   /لانون األوك  27من قانون    ١ادة  )الم

، الصفحة  ١االتحادية، المجلد  جريدة القوانين  )  2٠١9  مبرديس  /كانون األول  ١٤قانون  من    ١١  الُمعدَّل مؤخًرا بموجب المادة 

  بما يحيد عما تنص عليه عقود  الموظفين  باستخدامخدمات  ل ا  ومستحقيجل درء األخطار عن العاملين  أل  ونلخوَّ مُ   (27٨9

 . خدماتالاالحتياجات األساسية لمستحقي  تلبيةبيُكف ل . الخدمةمحتوى مجال  إطارخل دا ولكن اتالخدم

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 

  االلتزام   يتيح إمكانية  بشكلالمسموح بها بموجب هذا المرسوم  في إطار الفعاليات  جب تنسيق المقاعد وترتيب الطاوالت  ي(  ٥)

ن ال يشملهم استثناء البند  فيما بين األشخاص    حٍد أدنى للمسافة يبلغ متًرا ونصفب مَّ ضمان وجود حماية  و  أ  ،٣  الفقرة  ١مِّ

دون انتشار القطيرات القابلة للتنقل. خالفًا    الحدأو تجهيزات وقائية أخرى من شأنها  حماية  كافية من العدوى من خالل تدابير  

لمجموعات ل  مسافة فيما بينها عن متر ونصفالتقل    جلوس  أماكنبتقديم    ، يُسمح ١الجملة   2الفقرة   ١وكذلك للبند    ١للجملة  
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ألدنى للمسافة وفق  ، يجوز التراجع عن الحد االهواء الطلق. في الفعاليات المقامة في  فردينالتي يصل عدد أفرادها إلى  

 ذ. عن طريق القطيرات التنفسية والرذاالمنتقلة من العدوى  الحمايةتوفُّر ضمانفي حال  ١الجملة  

 على الطاوالتإال    الموجودة داخل الهيئات والمؤسسات لخدمتها  في المطاعموالمشروبات    المأكوالتتناول  ب ح  سم  يُ   ال(  ٦)

ب  وكذلك حٍد أدنى للمسافة يبلغ متًرا ب  االلتزام  بحيث يتمُّ وتُرتَّب الطاوالت  تُنسَّق المقاعد  .  بالجلوس على البارات أو المشارِّ

ن ال يشملهم استثناء البند  ونصف فيما   مَّ ،  ١الجملة    2لفقرة  ا  ١وكذلك للبند    2. خالفًا للجملة  ٣الفقرة    ١بين األشخاص مِّ

فيما    والنصف   يقل عن مسافة المترعلى طاولٍة واحدة بما  بالجلوس    فردين إلى  عدد أفرادها  يصل    التي يُسمح للمجموعات  

عن طريق   من العدوى  الحمايةفي حال توفُّر    2، يجوز التراجع عن الحد األدنى للمسافة وفق الجملة  الهواء الطلقفي  .  بينهم

يُكف ل باتباع نظاٍم ُمشدَّد للتنظيف .  المخصص للتباعد   حيزال  ضمن  ح بتواجد أي شخٍص سم  ال يُ .  القطيرات التنفسية والرذاذ

  والتعقيم.

ح  (  7) بتعليمات    االلتزاممع  و  جسدي  اتصالٍ دون  فقط    ةالرياض  ةارسممبآخر    واحد  لشخص بمفرده أو برفقة شخصيُسم 

األفراد  مجموعات    على   ١ال يسري التقييد الوارد في الجملة  .  خالفًا لذلك  2  ما لم يرد في الجملة   2الفقرة    ١التباعد وفقًا للبند  

 : التالية

 ، ٣ الفقرة  ١لبند ل وفقًافئة األفراد  أ( 

 على المستوى االتحادي ومستوى  الرياضية  الفرقالحاصلين على دعم    ات البارزاتيلرياضوا  لرياضيين البارزينا ب( 

 ،رياضيات المحترفاتوال لرياضيين المحترفيناو، المحترفين دوريفرق ، والواليات

عشرة   منموعاٍت ثابتة  مج  ضمنيجري التدريب الرياضي في الهواء الطلق وعندما  عاًما    ١2حتى سن  األطفال   ج( 

 .قائم على اإلشرافشخص  ضافة إلى باإل  ،حٍد أقصىك ضرينحاأشخاص 

إلى   باإلشارة  المسؤولون  م  والنظافة  ضرورة  يُلز  الحماية  بمخطط  البند    الصحيةااللتزام  بدء وحدة ق  ١الفقرة    2وفق  بل 

الرياضي وبضمان تطبيقه.   التدريب    بالرياضةالخاصة    التنظيماتالتدريب  المدارس العامة والخاصة وفي مؤسسات  في 

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

وكذلك أنظمة   ، الدوري الدولية  مباريات  وفي  ، االتحادي  دوري األلمانيفي ال   االحترافية   المنافسات الرياضية بح  يُسم  (  ٨)

.  االتحاد الرياضي المختص  يضعه صحية  ال نظافة  الستخدام ولال  مخططٍ قام في إطار  تُ   أنَّها  طالماحترافية المماثلة  المنافسات اال

ن يستلزمه النشاط الرياضي من أفراد على   2تسري الجملة  . الجينحضور الُمتفر ِّ  يُحظر  . م 

المسابح    يجوز(  9) قِّب ل  فتح  لالستخدام من  البارزينافقط  البارزاتيلرياضوا  لرياضيين  الفرق    ات  دعم  الحاصلين على 

الواليات  ومستوى  االتحادي  المستوى  على  دوريو  الرياضية  المحترفيناو  المحترفين  فرق  رياضيات وال  لرياضيين 

وفي مؤسسات التدريب  كمادة دراسية في المدارس العامة والمدارس الخاصة    يلرياضام التدريب لمأوكذلك    ،المحترفات

 المكشوفة تبقى المسابح  .  لتدابير العالجيةراء ا جإلوأيًضا    ،المهني وكجزء من النشاط التعليمي المرتبط بالدراسات الجامعية

 . مغلقةالشاطئية و

  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   2٣الصادر بتاريخ    لألطفالدعم النهاري  الانون  لق  لنظافة الصحية وفقًاا  كامأح  ةنُُطق الرعاية رغم ذلك مع مراعاب

  / حزيران  ١١قانون  من    ١من خالل المادة  مؤخًرا  تعديله    والذي تمَّ   ،(٣22)جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة    2٠٠٥  يونيو

 (. ٥٣٥جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة  ) 2٠2٠ يونيو

 )ملغى( ( ١١)

  / آذار   ٣١تاريخ    حتى  للعموم  اصة بهابما في ذلك المرافق الخ  والدينيةالجامعات الحكومية والخاصة  فتح  ب  محسيُ ال  (  ١2)

اعتباًرا من    2٠2١ / 2٠2٠سي الشتوي في الفصل الدرانشاطها التعليمي  من حيث المبدأ  تواصل الجامعات. 2٠2١مارس 

التي ال يتسنى األنشطة العملية . على الحضور الشخصي عتمد ي بشكلوليس عبر اإلنترنت    2٠2٠تشرين الثاني/ نوفمبر  2

الواجبات األساس  ،ضور الشخصيالح   يعتمد علىبشكل  ها  ئإجراب  ح سميُ واالمتحانات    ارقميً   تنفيذها ية وقواعد  مع مراعاة 
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  سمح يُ   ٣،قًا للجملة  وف.  وكذلك األحكام الخاصة السارية في كل من الجامعات  ،ة الصحية وفقًا للجزء األولالحماية والنظاف

 :بشكل خاص

 في الجامعات، أماكن عمل خاصةطلب مختبرات وتالتي تباألنشطة العملية . ١

 في المجاالت الدراسية الطبية واإلكلينيكية،التدريس العملي ب. 2

 الفني، . بالتدريس ٣

 تمارين الرياضية العملية، . بال٤

 طالب المستجدين والطالبات المستجدات.لل على الحضور الشخصي  عتمدة المُ التمهيدية  وبالفعاليات. ٥

لعدد المشاركين المحدد بخمسة وعشرين  قصى  األحد  ال  من حيث المبدأ تجاوز  ٤ألنشطة العملية وفقًا للجملة  في اال يجوز  

. ال تسري  ل محدودكدخول الحرم الجامعي بشبحاالت مبررة السماح ألشخاص  في  يتسنى للجامعات  ،  ١خالفًا للجملة    .اطالبً 

 .الحدائق النباتيةمكتبات العلمية وعلى ال ١الجملة  

 

 

 ظورات محال  األفراد، لعدد القصوى الحدود  الثانيالجزء 

 

 

 السادس البند 

 الفعاليات  في  األفراد لعدد القصوى الحدود

 
  حاضرٍ   ١٠٠  أكثر من   التي تضمُّ والفعاليات في الهواء الطلق    2٠2٠نوفمبر    /تشرين الثاني  ٣٠حتى نهاية يوم  ( تُحظر  ١)

 . في آٍن واحد

  ا حاضرً   ٥٠  أكثر من   التي تضمُّ و  المغلقةفي األماكن  الفعاليات    2٠2٠تشرين الثاني/ نوفمبر    ٣٠حتى نهاية يوم  تُحظر  (  2)

 . آٍن واحدفي 

للفقرتين    أ(-2) الموسيقيةتقديم  حظر  يُ   ، 2و  ١خالفًا  األوبرا   على خشباتمة  المقدَّ عروض  الو  ،الحفالت  ودور  المسارح 

بما في ذلك فعاليات الرقص والفعاليات   ،حاضر جسديًا  جمهورأمام  الموسيقية والفنية    لفقراتوا  ،وقاعات الحفالت الموسيقية

 التسلية.  قطاع الفني والترفيهي و للقطاع المنتمية

 على  2و ١( ال تسري الفقرتان ٣)

 ،من دستور برلين  ١ الفقرة 29من القانون األساسي والمادة  ٤للمفهوم الوارد في المادة  وفقًافعاليات الشعائر الدينية  .١

 ،من دستور برلين 2٦من القانون األساسي والمادة  ٨وفقاً للمفهوم الوارد في المادة  التجمعات .2

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

ستاغ ) التابعة له، ومجلس  والنيابية  ( وكتله  البوندِّ التابعة له، ومجلس نواب والية   الوالياتاللجان  االتحادي واللجان 

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

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

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

اخرى التي تقوم  األلجهات والمؤسسات  الواليات، وا التحاد، وا، والدوليةلمنظمات  اد األوربي، ووسلطات االتحا   تٍ بمهمَّ

 عامة، قانونيةٍ 
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  أجل اإلعداد من  أو    األحزاب قانون  بموجب    انعقادها يتمكان  إذا  وذلك    االنتخابية،  الروابط  وتجمعات  الحزبية  التجمعات .٤

 . عامة للمشاركة في انتخاباتٍ 

ح    ،2و  ١  تين( خالفًا ألحكام الفقر٤) يُسمح خالفًا   .٤الفقرة    ١طبقًا للبند  فقط    االجتماعات الخاصة  وأ  لفعاليات الخاصةابيُسم 
في  و  ،في آٍن واحد  شخًصا  ٥٠  يصل إلى  ما  بحضور  الطلق  في الهواءالجنائزية  الفعاليات  دفن الموتى ومراسم  ب  ١للجملة  

ن يستلزمه الدفن أو الف  تجري  الفي آٍن واحد.  شخًصا  2٠ ما يصل إلىحضور  ب  ألماكن المغلقةا عاليات الجنائزية  مراعاة م 
 .  ١رقم  ٣ال يؤثر هذا على أحكام الفقرة . 2من أفراد لدى احتساب الحد األقصى لعدد األفراد حسب الجملة  

 

 

 السابع  البند

 المحظورات

 
شباط/    22بتاريخ  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  ،(2٠2، الصفحة  ١جريدة القوانين االتحادية، المجلد  )  ١999فبراير  

ح ، (١٤٠٣، الصفحة  ١جريدة القوانين االتحادية، المجلد ) 2٠2٠ يونيو /حزيران ١9  بفتحها للعموم.ال يُسم 

بصيغة إعالنه  في قانون المطاعم    دالمحدَّ   بالمعنىص ديسكو ومنشآت مماثلة  نمط التشغيل الخاص مراقمن  المطاعم  (  2)

مؤخًرا  تعديله    ، والذي تمَّ ( ٣٤١٨، الصفحة  ١جريدة القوانين االتحادية، المجلد  )  ١99٨  نوفمبر  / تشرين الثاني  2٠  بتاريخ

في  سمح ، ال يُ (٤2٠، الصفحة ١مجلد جريدة القوانين االتحادية، ال) 2٠١7 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

تبقى  مرافقا من هبهايش مامياه المعدنية وحمامات الو حمامات الساونا والبخارمدارس الرقص ومراكز اللياقة البدنية و( ٣)

 . مرافق ا من هبهايش ماواألحياز المماثلة بداخل الفنادق  علىأيًضا تبعًا لذلك  ١تسري الجملة  مغلقة. 

جريدة القوانين  )  ١99٨  نوفمبر   /تشرين الثاني  2٠  بصيغة إعالنه بتاريخقانون المطاعم  المطاعم بالمعنى المحدًّد في  (  ٤)

  2٠١7  آذار/ مارس  ١٠قانون  من    ١٤من خالل المادة  مؤخًرا  ه  تعديل  ، والذي تمَّ (٣٤١٨، الصفحة  ١االتحادية، المجلد  

والمشروبات    المأكوالتبتقديم    لهاح  سم  يُ تلك  للعموم.    ال يُسمح بفتحها  ،(٤2٠، الصفحة  ١جريدة القوانين االتحادية، المجلد  )

. ال  تجمع الحشودب  وتجن    الشراءسير عملية    لضبطترتيبات  القيام بيجب    .المنزلي  توصيللل  جاهزة لالستالم أويات  طلبك

 . لمطاعم الموجودة داخل الهيئات والمؤسسات لخدمتهااعلى تشغيل  ١تسري الجملة  

 المهرجانات السنوية. ( تُحظر أسواق عيد الميالد و٥)

فتح    أ(-٥) والمحالعند  البيع  ومنافذ  الكبرى  التجارية  )الموالت(ت  التسوق    حركة   بطض  إجراءات   علىتسري    ،مراكز 

أمتار    ١٠زبونًا أو زبونة( لكل  تبلغ بحد أقصى شخًصا واحًدا )  إرشادية    قيمة  ضمان الحد األدنى للمسافة من أجل  و  الدخول 

عمل  في الة البيع أو المساحة المستخدمة  مساح  إذا كان حجم لعمل التجاري.  في ا المساحة المستخدمة  مربعة من مساحة البيع و

ال يجوز    لدخول بحد أقصى زبون واحد أو زبونة واحدة فقط.في كل مرة  السماح  ، فيجوز  أمتار مربعة  ١٠  أقل منالتجاري  

 .  ٤الفقرة   ١سري تبعًا لذلك البند ي. في تلك األماكن لبقاءلخلق محفزات 

من  مساًء والساعة السادسة    ةفي الفترة ما بين الساعة الحادية عشرأو بيع المشروبات الكحولية    إتاحة( يُحظ ر تقديم أو  ٦)

 . صباح اليوم التالي

التجميل، ومثل    العناية الجسدية   ية في مجالخدمال  األعمال(  7) والمنشآت   ،الوشم  وصالوناتالتدليك،    اداتعيصالونات 

تدابير وال  تصفيف الشعرو صالونات الحالقة  على    ١الجملة  ال تسري  خدماتها.  ل  هابتقديم وال    ،للعموم  ال يُسمح بفتحها  ،المشابهة

 ،بالقدمين  طبيةال  العنايةو  ،وعالج األرجل  ،وعالج النطق  ،والعالج الوظيفي  ،العالج الطبيعيالسيما    ،العالجية الالزمة طبيًا

 .  البديلو  التقليدي العالج ممارسيعلى و
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الثقافية  عاليات  فال  إقامة ماكن  أوالمتاحف، والمطاعم، ووقاعات الحفالت الموسيقية،    ،ودور األوبراالسينمات، والمسارح،  (  ٨)

 .  مسموح بها خدمات االستعارة في المكتبات. للعموم ال يُسمح بفتحها ،منها والخاصةالعمومية 

 نوفمبر   /تشرين الثاني  2١صيغة إعالنه بتاريخ  ب  عقاراتلل ن االستخدام البنائي  لمرسوم بشأاا لمفهوم  قً وف  التسليةأماكن    (9)

  ، ت الفراغاوقأ  نشطةالمخصصة أل  المنشآتو  ،والمالهي(،  ٣7٨٦، الصفحة  ١)جريدة القوانين االتحادية، المجلد    2٠١7

 .للعموم ال يُسمح بفتحها ،المشابهة المنشآتوالمراهنات  صاالت وكازينوهات لعب القمار ومحالت كذلكو

 ، برلين فريدريشسفيلدهفي    يوانحالديقة  حوانات  ، وبيوت حي ربى المائي لحديقة حيوانات برلينالمحيوانات وت البيو(  ١٠)

 . للعموم ال يُسمح بفتحها

 .اإلقامة األخرى  ومرافقالمبيت السياحي في الفنادق يُحظر ( ١١)

جريدة )  2٠١٦أكتوبر    /األولتشرين    2١الصادر بتاريخ    تنظيم الدعارةفي قانون    المحدد  لمعنىا ل وفقً دعارة  ال  أعمال(  ١2)

 /تشرين الثاني  2٠  قانونمن    ٥7من خالل المادة  مؤخًرا  تعديله    تمَّ والذي    (2٣72  ، الصفحة١القوانين االتحادية، المجلد  

ح بفتحها للعموم وال بتقديمها  ال يُ   ،(١٦2٦  ، الصفحة١جريدة القوانين االتحادية، المجلد  )  2٠١9  ربنوفم لخدمات خارج لسم 

 .  المثير للشهوة الجنسيةوالتدليك  التي تشمل االتصال الجسدي الخدمات الجنسية تلق ِّي أو يُحظر تقديم منشآتها.

 

 

 الصحي  الحجرإجراءات   الثالثالجزء 

 

 

 الثامن البند 

 المتابعة ،من الخارج افرين القادمين أو العائدينالمنزلي للمس الصحيالحجر 

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

يوًما  ٤الفقرة  بحسب   خارجية  خطرٍ  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    دخلوا أوالً إلى واليةٍ ا على األشخاص الذين  أيضً   ذلكوينطبق    ،وصولهم  بعدا  يومً 

 . غير مقيمين معهم في نفس المسكن  باستقبال الزيارات من أشخاٍص في تلك الفترة    ١جملة  ح لألشخاص المذكورين في السم  يُ 

 كوناإلشارة إلى بل عنهم والمسؤو بمكتب الصحة امون باالتصال فورً لز  مُ  ١الجملة  ١الفقرة شملهم ت( األشخاص الذين 2)

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

معايير لا  وفقً   ١9-كوفيدمرض  تشير إلى اإلصابة ب  في حال ظهور أعراٍض   مكتب الصحة المسؤول فوًرابإبالغ    مونلز  مُ 

  دة اإلفايجب    ،2و  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)  2٠2٠آب/ أغسطس    ٦المؤرخ في  و   النطاق الوطني  علىوجود حالة وبائية    البوندِّ

بتلك  اإلفادة    ويمكنفي صيغته السارية في حينه؛    (٥رقم    ،، قسم النشرات2٠2٠آب/ أغسطس    7بتاريخ    ،رسميجزء الال

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

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

 . سالف الذكر للمرسوم  2المرفق 

 . 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 بخ  ١الجملة    ١وفق الفقرة  الخارجية  تُعرَّ ارج جمهورية ألمانيا  على 

جمهورية ألمانيا   دخول أراضيمتزايًدا وقت    2-كوف-يروس كورونا سارساالتحادية يكون فيها خطر اإلصابة بعدوى ف
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تقوم به كلٌّ من الوزارة االتحادية للصحة، ووزارة الخارجية االتحادية، والوزارة    خارجيةاالتحادية. التصنيف كمنطقة خطرٍ 

 . خمعهد روبرت كو لِّ ب  قِّ واإلعمار واألمن الوطني، ويتمُّ نشره من االتحادية للداخلية 

 

 

 التاسع  البند

 المنزلي  الصحيستثناءات 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 الطريقالء مغادرة أراضي والية برلين  يجب على هؤو  ، أخرى  إلى وجهةٍ 

ح به في ذلكراضي والية برلين أل عبورٍ السفر من   . يُسم 

 ألشخاص  ا  ١الجملة  ١الفقرة  ٨لبند ا يشملال ( 2)

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

  ٨ساعة في دولٍة وفقًا للبند    72لذلك لمدةٍ تقل عن    مكثوا  قدوالذين    الطائرات،  أو  السفن،  واسطةب  أو  الحديدية،  بالسكك

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

 استمرارية   ألجل قاطعة ضرورة   لعملهم تكون ممَّن .2

 ،  العالقات الدبلوماسية والقنصليةتعزيز  أ( 

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

 األداء الوظيفي لألجهزة الدستورية على مستوى كل ٍ من االتحاد والواليات،  ج( 

 لمنظمات الدولية،للالتحاد األوروبي و األداء الوظيفي لألجهزة التابعة (د

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

ساعة في والية    ٤٨أو يمكثون لمدةٍ تقل عن    ٤الفقرة    ٨ساعة في دولٍة وفقًا للبند    72قد مكثوا لمدةٍ تقل عن    الذين .٣

  ضمن   أو  الحديدية،  السكك  أو  البري  أو  البحري  أو  الجوي  النقل  كاتشر  إحدى  لدىبرلين، وذلك في إطار عملهم  

   .والحافالت والقطارات، والسفن، الطائرات، طواقم

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

أن تستند   يجب  .همإلي  2-كوف - فيروس كورونا سارسنتقال عدوى  توافر ما يشير إلى ااأللمانية أو اإلنكليزية تؤكد عدم  

تمَّ إجراؤه   2-كوف-العدوى بفيروس كورونا سارس للكشف عنجزيئي    بيولوجيٍ   إلى اختبارٍ   ١الشهادة الطبية وفق الجملة 

قبل إجراء االختبار  إذا تمَّ  و   ؛ت كوخفي إحدى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أو في دولٍة أخرى نشرها معهد روبر

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

  72فور طلبه إياها وخالل مدة أقصاها  لمكتب الصحة المسؤول    2و  ١  تينالشهادة الطبية وفق الجملتقديم  يجب  االتحادية.  

من    2ال يؤثر هذا على أحكام الفقرة    لى األقل من تاريخ الدخول. لمدة أربعة عشر يوًما ع االحتفاظ بها  عة، كما يتعين  سا

 . ٨البند 

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

الفردية  في الحاالت  .  ك يُعت بر مقبوالً بالنظر إلى كافة المعطيات ذات الصلة وإلى الجوانب الوبائيةطالما أنَّ ذل  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  ط في حال لم تظهر على األشخاص المذكورين  فق  ٤إلى    ١من    الفقرات( تسري  ٥)

تشير إلى اإلصابة  في حال ظهور أعراٍض    .هذا الخصوصفي  ثة  حدَّ المُ معهد روبرت كوخ  معايير لا  وفقً   ١9-كوفيدمرض  ب

عشر يوًما األولى بعد الوصول،   خالل األربعة  في هذا الخصوصثة  حدَّ المُ معايير معهد روبرت كوخ  لا  وفقً   ١9-كوفيدمرض  ب

م األشخاص وفق الفقرات من   . فوًرا بذلك المسؤولالصحة  مكتببإبالغ  ٤إلى  2يُلز 
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إن    برلينالسلطات فور دخولهم إلى أراضي والية  من قِّب لِّ  هم  ؤإيوا  تمُّ يعلى األشخاص الذين    2الفقرة    ٨لبند  سري اي( ال  ٦)

ف ت جهة  أخرى   دارة المسؤولة عن  اإلتعليمات  يجب أن يمتثل ل  برعايٍة حكومية  اإليواء.  2الفقرة    ٨د  وفق البن  باإللزاماتو 

 . المسؤولالصحة   ومكتبوالية برلين في شؤون الصحة 

 

 

 العاشر  البند

 برلين  فيمحطة الحافالت المركزية 

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

وفق الفقرة    من منطقة خطرٍ   برلين، ذلك إذا كانت قادمةً   ١٤٠٥7طريق مازورين آليه،    ٦-٤الحافالت المركزية الواقعة في  

  عدولٍ أي  بالحافالت المركزية في برلين علًما  محطة    ةإحاطة مشغل  يتعين على شركة حافالت النقل بين المدن.  ٨من البند    ٤

 ل الزمني وبعدد الركاب. عن الجدو

 

 

 ختامية أحكام  الرابعالجزء 

 

 

 عشر  الحاديالبند 

 تقييد الحقوق األساسية

 
القانون األساسي(،  من    2الجملة    2الفقرة    2يتمُّ بموجب هذا المرسوم تقييد الحقوق األساسية المتعلقة بحرية الفرد )المادة  

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

 .من القانون األساسي( ١٣)المادة  المسكن

 

 

 عشر  الثاني البند

 المخالفات 

 
ات  من قانون الحماية من العدوى وإلى قانون المخالف  2والفقرة    2٤ـ أ رقم  ١الفقرة    7٣تستند مالحقة المخالفات إلى البند    (١)

المجلد  )  ١9٨7  شباط/ فبراير  ١9بتاريخ  بصيغة إعالنه   تعديله    والذي تمَّ   ،(٦٠2، الصفحة  ١جريدة القوانين االتحادية، 

  ، (١٣2٨، الصفحة  ١جريدة القوانين االتحادية، المجلد  )  2٠2٠  يونيو  /حزيران  ١9  مرسوممن    ١٨٥من خالل المادة  مؤخًرا  

 ساريت ين. هما الي وذلك بصيغت  

مالية تصل    ةٍ بغرام  نصف الجملة الثاني من قانون الحماية من العدوى  2الفقرة    7٣ب عليها وفق البند  الفات قد يُعاق  ( المخ2)

 ألف يورو. 2٥ إلى

 نم   كلُّ أو إهمال  عمدٍ  عنا بر مخالفً عت  يُ  ،من قانون الحماية من العدوى 2٤أ رقم   ـ١الفقرة   7٣لبند وفقاً ل (٣)

األدنى للمسافة الذي يبلغ متًرا ونصف فيما بينه وبين آخرين    بالحد  يلتزم  الو  ١  الجملة  2  قرةالف  ١  لبندا  أحكام  يخالف .١

  ٥أو البند    ،2  الجملة  2  الفقرة  ١البند    وفقاستثناء    وجود  عدم   مع  ٣  الفقرة  ١البند    في   المذكورين   األشخاص دون  

 ، 9الفقرة   ٥، أو البند 2الجملة  ٨ رةالفق ٥ البند أو  ،٣الجملة  7الفقرة  ٥أو البند  ،2 الجملة ٥ لفقرةا

في البند المشار إليه،  األشخاص المذكورين  دونويتواجد في مكان عام برفقة آخرين  ٤ الفقرة  ١ البند أحكام يخالف أ. -١

 ، ٥الفقرة  ١استثناء وفق البند  وجود عدم مع



 13 

يكن   لم ما    ،عند الطلب  الصحية  للنظافة   برفع مخطط  ةمسؤول  أو  مسؤولٍ ك  ميلتز  الو  ١  الفقرة  2أحكام البند    يخالف .2

استثناء    المحد    ،٤الفقرة    2البند    وفقهناك  الحماية  بتدابير  االلتزام  والنظافة  د  أو ال يضمن  الحماية  في مخطط  ة 

 الصحية،  

ليق الملصقات حول قواعد التباعد  بتع  ةأو مسؤول  كمسؤولٍ   بدوره  مويق  الو  ٤الجملة    2الفقرة    2أحكام البند    يخالف .٣

 ، ٤الفقرة  2لم 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    2  وأ   ١  الفقرات  ٣أحكام البند    يخالف .٤

 إتاحة أوالحكومية المسؤولة  لجهةلالطلب بإتاحتها أو تسليمها  عند يقوميع، أو ال بحفظ تلك البيانات لمدة أربعة أساب

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

ناقصة أو من    ١  جملةال  2  فقرةال  ٣د  البن  المشار إليها في  ناتابيالب  أدلوا  إذا   نيالحاضر  األشخاص  تواجد  استمرار

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

بشكل كامل وسليم،    ١الجملة    2الفقرة    ٣بالبيانات المشار إليها في البند    اإلدالء  بعدم  ٣الفقرة    ٣أحكام البند    يخالف .٥

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

أ الجملة  -أو الفقرة ا  ١١و ١٠ورقمي  9رقم    من األول الجملة   ونصف ٨ حتى ١ رقم ١  الفقرة ٤أحكام البند  يخالف .٦

 ، ٥و  ٤ الفقرتين ٤استثناء وفق البند  وجود عدم مع بارتداء غطاٍء للفم واألنف يلتزم وال 2

وفق   استثناءٍ   وجود  عدم   مع  واألنف  للفم  غطاءٍ   بارتداء  تزميل  وال  ٣  الجملة  أو  ١  الجملة  2  الفقرة  ٤أحكام البند    يخالف .7

 ، ٤أو الفقرة   2الجملة  2الفقرة  ٤البند 

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

مع  لثقافةلنظافة الصحية إلدارة حكومة برلين المعنية بالطارية اإلخطة الصحية والحماية من العدوى التي حددتها ال

 ، 2الجملة   ١الفقرة  ٥عدم وجود استثناٍء وفق البند 

البند    يخالف .9 م  شخص ال  صفتهب   2  الفقرة  ٥أحكام  أو ال    الصحية   النظافةو  لحمايةل  امخططً   يضعوال    للتجمع  الُمنظ ِّ

 الطلب،   عندالتجمعات  مصلحةيرفعه إلى 

ا  يخالف .١٠ الشخص    2الفقرة    ٥لبند  أحكام    والنظافة   الحماية  مخططب  االلتزام  يضمن  الو  لتجمعا   على  القائمبصفته 

 ، التجمع عقد  لدى  الصحية

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

 والتباعد،  الصحية

لٍ   ٦قرة  الف  ٥البند    أحكام  يخالف .١2 لةٍ   كُمشغ ِّ  لخدمتها،  ةمؤسس  وأ  ةموجود داخل هيئ  مطعمٍ   عن مسؤولة    مسؤول أو كُمشغ ِّ

 والتباعد،  الصحية   النظافة بقواعد االلتزام بدورهيضمن  وال

أو برفقة أكثر   غير خاٍل من االتصال الجسدي  نحوٍ  على  الرياضة  ويمارس  ١  الجملة  7الفقرة   ٥أحكام البند    يخالف .١٣

 ،(ج  إلى(  أاألحرف من   2 الجملة 7الفقرة  ٥البند  وفقعدم وجود استثناء  معفقط من شخص واحد 

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

 ،لمتفرجينا يسمح بحضور أو ،المخطط هذا  قواعد  عاةمرا دون أواالتحاد الرياضي المختص   وضعه قدصحية  ال

لٍ   9الفقرة    ٥أحكام البند    يخالف .١٥ لةٍ   كُمشغ ِّ بغرض استخدام   بفتحهويقوم    المسابح  أحد  عنمسؤولة    مسؤول أو كُمشغ ِّ

 ، لبند المشار إليهفي ااالستخدامات المذكورة آخر غير 

 )ملغى(  .١٦

 )ملغى(  .١7

 )ملغى(  .١٨

 غى( )مل .١9

 )ملغى(  .2٠



 14 

 )ملغى(  .2١

البند    يخالف .22 فعاليٍة    ١الفقرة    ٦أحكام  عن  أو مسؤولة    بعدد  االلتزام  وال يضمن  الطلق  الهواء  في  تُعقدكمسؤوٍل 

 ، ٣الفقرة  ٦المسموح به مع عدم وجود استثناء وفق البند  المشاركين

 بعدد  االلتزام  بدورهمغلق وال يضمن    مكانٍ كمسؤوٍل أو مسؤولة عن فعاليٍة تُعقد في    2الفقرة    ٦حكام البند  أ  خالفي .2٣

 ، ٣ الفقرة ٦ البند وفق استثناء وجود  عدم مع به المسموح المشاركين

 المشار إليه،  إحدى الفعاليات المذكورة في البند وينفذ كمسؤوٍل أو مسؤولة  أ-2الفقرة  ٦أحكام البند  يخالف أ. -2٣

 يضمن  وال  خاصة  اجتماعات  أو  خاصة  فعاليات  عن  مسؤولة  أو  كمسؤولٍ   ١  الجملة  ٤  الفقرة  ٦أحكام البند    يخالف .2٤

 ، ٤رة قالف  ١وفقًا للبند  مبه  المسموح المشاركينب االلتزام

البند    يخالف .2٥ الجنائزية،عن مرا  مسؤولة  أو   كمسؤولٍ   2الجملة    ٤الفقرة    ٦أحكام  الموتى والفعاليات  دفن  وال    سم 

 لعدد المشاركين،المسموح به ى يضمن االلتزام بالحد األقص

لٍ   بدورهويقوم    ١رة  الفق  7أحكام البند    يخالف .2٦ لةٍ   كُمشغ ِّ   مماثلة  ةٍ شرك  وألرقص  ل  محلٍ   بفتحمسؤولة    مسؤول أو كُمشغ ِّ

 ،للعموم

لٍ  ١ الجملة 2 الفقرة 7أحكام البند  يخالف .27 لةٍ  كُمشغ ِّ نمط التشغيل الخاص  من ما مطعمٍ  عنمسؤولة  مسؤول أو كُمشغ ِّ

م    ملوذلك إن    ،للعمومي مكاٍن مغلق  بدوره ف  ويفتحهمراقص ديسكو ومنشآت مماثلة    المأكوالت   حصًرا  المطعميُقد ِّ

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

البند    يخالف .2٨ لٍ   ٣الجملة    2الفقرة    7أحكام  لةٍ   كُمشغ ِّ  فعاليات  بدورهويعقد    ما   مطعمٍ   عنمسؤولة    مسؤول أو كُمشغ ِّ

 مغلق،  مكانٍ ي رقٍص ف

البند    يخالف .29 لٍ   ٣  الفقرة  7أحكام  لةٍ   كُمشغ ِّ أو كُمشغ ِّ أو مدرسة    بدوره  ويفتحمسؤولة    مسؤول  البدنية  للياقة  مركًزا 

 ،  امشابهً  امرفقً  حماًما للمياه المعدنية أو وأ بخارال وأ لساونال احمامً للرقص أو 

 )ملغى(  .٣٠

لٍة مسؤولة  ٤الفقرة    7يخالف أحكام البند    .٣١ ٍل مسؤول أو كُمشغ ِّ بترتيبات    ال يقومأو    ،ويفتحه للعموم  عن مطعمٍ   كُمشغ ِّ

 ،ب تجمع الحشودتجن   وأ الشراءلضبط سير عملية 

 )ملغى(  .٣2

لٍة مسؤولة  ٣إلى    ١أ الجمل  -٥الفقرة    7يخالف أحكام البند   أ. -٣2 ٍل مسؤول أو كُمشغ ِّ منفذ بيع أو محل تجاري    عن  كُمشغ ِّ

ظر إلى مساحة كحد اقصى بالنالمسموح به  األشخاص    عددمن  عدد أكبر  سوق )مول( ويسمح بدخول  كبير أو مركز ت

 ،في تلك األماكن لبقاءلخلق محفزات أو ي ،البيع أو المساحة المستخدمة في العمل التجاري

مساًء   ةفي الفترة ما بين الساعة الحادية عشر  أو يبيع مشروبات كحولية  يتيحم أو  قد  ويُ   ٦الفقرة    7يخالف أحكام البند   .٣٣

 ، من صباح اليوم التاليوالساعة السادسة 

العناية   خدمات مقدي  وأ ،للعموم  العناية الجسدية في مجال  يخدم ويفتح عمل ١ ةالجمل  7الفقرة   7يخالف أحكام البند  أ. -٣٣

 ، 2الجملة  وفق استثناء   هناك يكن لمما  ،الجسدية

وقاعات الحفالت الموسيقية،    ،ودور األوبراالسينمات، والمسارح،    ويفتح  ١  ةالجمل ٨الفقرة   7يخالف أحكام البند   ب.-٣٣

 ،للعمومصة  منها والخاالثقافية العمومية عاليات فال إقامةماكن أوالمتاحف، والمطاعم، و

صيغة ب  عقاراتللن االستخدام البنائي  لمرسوم بشأاا لمفهوم  قً وف  يةلالتسأماكن    ويفتح  9الفقرة    7يخالف أحكام البند   ج.-٣٣

  ،والمالهي(،  ٣7٨٦، الصفحة  ١)جريدة القوانين االتحادية، المجلد    2٠١7  نوفمبر  / تشرين الثاني  2١إعالنه بتاريخ  

  المنشآت والمراهنات    صاالت وكازينوهات لعب القمار ومحالت  كذلكو  ،وقت الفراغ  نشطةالمخصصة أل  المنشآتو

 ،للعموم المشابهة

 ،اإلقامة األخرى  ومرافقلمبيت السياحي في الفنادق ل ويقدم إمكانية  ١١الفقرة  7يخالف أحكام البند  د. -٣٣
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 ، تنظيم الدعارةفي قانون  المحدد لمعنىا لوفقً دعارة  ال أعمالل ويُشغ ِّ  ١الجملة  ١2الفقرة  7يخالف أحكام البند  ه. -٣٣

المثير التدليك    وأ  التي تشمل االتصال الجسدي  الخدمات الجنسية  ىيتلق ِّ و  2الجملة    ١2الفقرة    7يخالف أحكام البند   و. -٣٣

 ،للشهوة الجنسية

 ( ىملغ) .٣٤

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

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

 ، ٤ إلى  ١ من الفقرات 9 البند وفق استثناء  

  ٨للبند    وفقًا  خطرٍ منطقة    نمقادم أو عائد وكمسافرة قادمة أو عائدة    كمسافر  ١الجملة    ١الفقرة    ٨البند    أحكام  يخالف .٣٦

  ١  من  الفقرات  9  البند  وفق  استثناء    هناك  يكن  لمما    ،ايومً   عشر  أربعةالوصول لمدة    بعد  نفسه  يعزلوال    ٤الفقرة  

 ، ٤ إلى

  ٨للبند    وفقًا  خطرٍ منطقة    نمقادم أو عائد وكمسافرة قادمة أو عائدة    كمسافر  2لة  الجم  ١الفقرة    ٨البند    أحكام  يخالف .٣7

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

مويقوم بزيارة شخٍص  2الجملة   ١الفقرة  ٨البند  أحكام يخالف .٣٨  ، ١الجملة  ١الفقرة   ٨وفق البند  باالنعزال ُملز 

  ٨للبند    وفقًا  خطرٍ منطقة    منقادم أو عائد وكمسافرة قادمة أو عائدة    كمسافر  ١الجملة    2الفقرة    ٨البند    أحكام  يخالف .٣9

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

 ، ٦رة  الفق 9وفق البند  استثناء  هناك 

  ٨للبند    وفقًا  خطرٍ منطقة    منقادم أو عائد وكمسافرة قادمة أو عائدة    كمسافر  2الجملة    2الفقرة    ٨البند    أحكام  يخالف .٤٠

  هذا   في ثة  حدَّ المُ معهد روبرت كوخ  ا لمعايير  وفقً   ١9-كوفيد  مرضتشير إلى اإلصابة ب  ظهور أعراٍض   لدى  ٤الفقرة  

 ، ٦ الفقرة 9 البند وفق استثناء   هناك يكن لم ما ،حة المسؤولالص مكتببإبالغ يقوم فوًرا  وال الخصوص

تشير إلى    الوصول  بعد  األولى  يوًما  عشر  األربعة  خالل   ظهور أعراٍض   لدى   2الجملة    ٥الفقرة    9أحكام البند    يخالف .٤١

 مكتبالغ  بإبيقوم فوًرا    والهذا الخصوص    فيثة  حدَّ ا لمعايير معهد روبرت كوخ المُ وفقً   ١9-كوفيد  مرضاإلصابة ب

 ، الصحة المسؤول

لحافلة نقل بين   أو كقائدةٍ  كقائدٍ  أوأو كمشغلة لشركة حافالت نقل بين المدن   كمشغلٍ   ١الجملة   ١٠أحكام البند   يخالف .٤2

طريق مازورين آليه،   ٦-٤في   الواقعةالمدن بالتوقف في برلين في محطة حافالت غير محطة الحافالت المركزية  

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

لحافلة نقل بين   أو كقائدةٍ  أو كمشغلة لشركة حافالت نقل بين المدن أو كقائدٍ  كمشغلٍ   2الجملة   ١٠البند    أحكام يخالف .٤٣

  شركة   قيام  دون ن  إلى برلي  ٤الفقرة    ٨للبند    وفقًا  خطرٍ   منطقة  منومسافرين قادمين من    مسافراتٍ   نقلب  القيامالمدن ب

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

 وبعدد الركاب. 

 

 

 

 عشر  الثالث البند

 النفاذ  انتهاء النفاذ، بدء

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

   . 2٠2٠ نوفمبر /تشرين الثاني ٣٠نهاية يوم 
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آذار/ مارس   22  بتاريخ  2-كوف-إجراءات احتواء سارسمرسوم  بى العمل  لغ يُ   ،مع دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ(  2)

القوانين والمراسيم القانونية   إصدار من قانون    2من البند    ١وفقًا للفقرة    2٠2٠آذار/ مارس    22  في  الذي صدر  2٠2٠

الخامسة    ( الُمعدَّل مؤخًرا بموجب المادة١٠٦القوانين والمراسيم، الصفحة  جريدة  )  ١9٥٣كانون الثاني/ يناير    29بتاريخ  

جريدة القوانين  الحقًا في  عنه    ( والُمعل ن7٦٤جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة  )  ١99٥ن الثاني/ نوفمبر  تشري  9قانون  من  

ببرلين  والمراسيم الصفحة  )  الخاصة  والمراسيم،  القوانين  تعديله   ،(22٠جريدة  تمَّ    ١٦مرسوم    من خالل مؤخًرا    والذي 

للفقرة  أيًضا  الصادر    2٠2٠  يونيو  /حزيران قانون    2البند  من    ١وفقًا  القانونية  إصدار من  والمراسيم    ١٦في    القوانين 

والذي  2٠2٠  يونيو  /حزيران عنه  تمَّ  ،  في  اإلعالن  والمراسيمالحقًا  القوانين  ببرلين  جريدة  القوانين  )  الخاصة  جريدة 

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

بصيغته التي كانت   2-كوف-إجراءات احتواء سارسمرسوم  يتعيَّن االستمرار في تطبيق  حتى ذاك الحين، ف  2-كوف-سارس

 . سارية وقت ارتكاب المخالفة المعنية

الذي    2٠2٠يل  نيسان/ أبر  2١  بتاريخحظر الفعاليات الكبيرة  مرسوم  بى العمل  لغ يُ   ،مع دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ(  ٣)

عنه  وتمَّ اإلعالن  القوانين والمراسيم القانونية    إصدارمن قانون    2من البند    ١وفقًا للفقرة    2٠2٠نيسان/ أبريل    2١  صدر في

والذي تمَّ تعديله مؤخًرا  ،  (2٦9جريدة القوانين والمراسيم، الصفحة  )  الخاصة ببرلين  جريدة القوانين والمراسيمالحقًا في  

من قانون    2من البند    ١وفقًا للفقرة  أيًضا    2٠2٠أيار/ مايو    29الذي صدر بتاريخ    2٠2٠أيار/ مايو    2٨  مرسوم  من خالل

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

 " .(٥١٨والمراسيم، الصفحة 
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 المادة الثانية 

 بدء النفاذ 
 

 . 2٠2٠ثاني/ نوفمبر تشرين ال 2تاريخ  في التنفيذ حيز المرسوم هذا يدخل

 

 

 

 2٠2٠ أكتوبر  /تشرين األول 29برلين، في 

 

 مجلس حكومة برلين

 

 يـجـاليـديالك ك        رـولـميشائيل م

 الصحة والرعاية والمساواة ةوزير  العمدة الحاكم
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 مرفق

 (2الجملة أ -١الفقرة  ٤ملحق بالبند )

 يجب فيها ارتداء غطاء الفم واألنفتسمية المناطق التي 

 

 الشوارع  :أوالً 

 

 (، Mitteميت يه )( في حي Alte Schönhauser Straßeألته شونهاوزر شتراسه ) .١

 (، Kreuzberg( في حي كرويتزبيرغ ) Bergmannstraßeبيرغمان شتراسه ) .2

 (، Friedrichshagenهاغن )فريدريشس( في حي Bölschestraßeبولشه شتراسه ) .٣

 (، Mitte( في حي ميت يه )Friedrichstraße، فريدريش شتراسه ) .٤

 (، Neukölln( في حي نويكولن )Hermannstraßeهيرمان شتراسه ) .٥

 (، Mitteفي حي ميت يه ) (Karl-Liebknecht-Straße) كارل ليبكنيشت شتراسه .٦

 (،Neukölln) ( في حي نويكولن Karl-Marx-Straßeكارل ماركس شتراسه ) .7

 (، Charlottenburg( وشارلوتنبورغ ) Wilmersdorfي فيلمارسدورف )ي( في حKurfürstendammكورفورستندام ) .٨

 (، Mitte( في حي ميت يه )Rathausstraßeراتهاوس شتراسه ) .9

 (،Steglitz( في حي شتيغليتز )Schloßstraßeشلوس شتراسه ) .١٠

 (، Neukölln( في حي نويكولن )Sonnenalleeزونن آليه ) .١١

 (، Schöneberg( وشونيبيرغ )Charlottenburg( في حيي شارلوتنبورغ )Tauentzienstraßeتاونتسين شتراسه ) .١2

 (، Moabit( في حي موابيت )Turmstraßeتورم شتراسه ) .١٣

 (، Mitteحي ميت يه )( في Unter den Lindenأونتر دين ليندن ) .١٤

 (.Charlottenburgشارلوتنبورغ )( في حي Wilmersdorfer Straßeفيلمارسدورفر شتراسه ) .١٥

 

 الميادين : ثانيًا 

 

 ( Alexanderplatz) ميدان ألكسندر بالتز .١

 (،Bebelplatz)  ميدان بيبل بالتز .2

 (، Boxhagener Platz) بوكسهاغنز بالتزميدان  .٣

 (،Breitscheidplatz)  ميدان برايتشايد بالتز .٤

 (،Europaplatz)  ميدان أويروبا بالتز .٥

 (،Hardenbergplatz)  زغ بالتميدان هاردنبير .٦

 (، Hermannplatz) ميدان هيرمان بالتز .7

 (، Lausitzer Platz) ميدان الوزيتسر بالتز .٨
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 (،Leipziger Platz) ميدان اليبزيغر بالتز .9

 هناك أو في إستاد أوليمبيا (، في حالة انعقاد فعاليات Olympischer Platzميدان أوليمبيشر بالتز ) .١٠

(Olympiastadion) يات كرة القدم،السيما مبار 

 (، Pariser Platz)  زباريزر بالت .١١

 (،Potsdamer Platz)  بوتستدامر بالتز .١2

 (، Rosa-Luxemburg-Platz) روزا لوكسمبورغ بالتز .١٣

 (، Rosenthaler Platz)  روزينتالر بالتز .١٤

 (،Washingtonplatz) بالتزن طواشن .١٥

 (Wittenbergplatz) فيتنبيرغ بالتز .١٦

 

 األخرى  األماكن: ثالثًا 

 

 (، Altstadt Spandau) شبانداو تادألتش .١

 (، Hackescher Marktهاكيشر ماركت ) .2

 (،Kottbusser Torكوتبوسر تور )  .٣

 "(Lustgartenلوستغارتن ) .٤


