
 

 

 

 لوائح أكثر رصامة عىل االختالط وتوسيع نطاق وجوب ارتداء الكمامة 

له إال بمفرده أو مع أشخاص   ز له وساحة منز ز ي منز
ي شقته الخاصة أو فز

ي األماكن العامة أو فز
ال ُيسمح لكل شخص بالمكوث فز

ي نفس المسكن باإلضافة إىل شخص آخر فقط من خارج المسكن أو العكس كفرد واحد مع عدة  
يعيشون معه فز

 أشخاص من نفس المسكن.  

 ة".  ومن ثم يتمحور األمر حول مصطلح "األس 
 ويقصد هذا المصطلح األشخاص الذين يعيشون مًعا بصفة دائمة.  
كة مع كال الوالدين.  ز أسة مشنر طبق قاعدة "أسة واحدة + شخص من خارج األسة"  يشكل األطفال لوالدين منفصلي 

ُ
ال ت

 عىل الُرضع واألطفال الصغار حتر سن ثالث سنوات. 

ز األفراد قدر اإلمكان من أجل تجنب انتشار العدوى.  ة بي  ي تقييد اللقاءات المباسر
 ينبغز

ي المقام  يجوز عقد اجتماعات مع أشخاص منفردة. حيث تساعد هذه اللقاءات األشخاص الذين يعيشون 
بمفردهم فز

األول عىل التغلب عىل الشعور بالوحدة وتساعد األطفال والشباب عىل تحقيق الحد األدنز من االختالط االجتماعي مع  
 أقرانهم من الفئة العمرية نفسها. 

وس لالنتقال من شخص إىل آخر. وبالتاىلي ُيستحسن لقاء الشخص نفس  ي سد أغلب األبواب أمام الفن 
ه أو ومع ذلك ينبغز

 األشخاص أنفسهم دائًما قدر اإلمكان. 

 يجوز لألشخاص الذين يعانون من إعاقة شديدة أو بحاجة ماسة إىل الرعاية التمتع بمرافقة أو رعاية شخص آخر.  

ار فئة "ب"  ثبت الحاجة إىل شخص مرافق لألشخاص ذوي اإلعاقة، عىل سبيل المثال من خالل تعويض عن األضز
ُ
وت

ي بطاقة ذوي اإلعاقة الشديدة. 
 )الشخص المرافق( فز

ي  
ورة وجود مرافق لهذا الشخص فز  عىل ضز

ً
وبغض النظر عن ذلك فإن تقديم بطاقة ذوي اإلعاقة الشديدة يمثل دليال

وس كورونا. ضوء الالئح  ة المنظمة لفن 
.  5إىل   1وتتحدد الحاجة إىل الرعاية عىل هيئة مستوى متدرج )من   ز الصحي  ( من خالل صناديق الرعاية التابعة للتأمي 

ي حضور شخص ثالث ألسباب تتعلق برعاية ورفاهية الطفل، 
إذا رأت محكمة األسة أنه يجب التعامل مع أحد الوالدين فز

ا حضور هذ
ً
 ا الشخص الثالث. فيمكن أيض

ا بإحضار األطفال والشباب إىل دور الرعاية النهارية لألطفال والمدارس وأخذهم منها. 
ً
 ُيسمح أيض

 
 ُيسمح كذلك برعاية األطفال من محيط األصدقاء أو العائلة. 

  



 

 

 توسيع نطاق وجوب ارتداء الكمامة: 

ي العاىلي أكنر  
ي وصلت مؤخًرا إىل ألمانيا، فإن الكمامات الطبية ذات التأثن  الوقان 

وسية شديدة العدوى التر عىل خلفية التحورات الفن 
 من الكمامات اليومية العادية. 

ً
 مالءمة

ي  
ز
وس كورونا، عىل وجه الخصوص، الكمامات المستخدمة ف ي لوائح فن 

ز
ويشمل مصطلح "الكمامات الطبية" بالمعتز المقصود ف

 (.  KN95/N95والكمامات ذات المعاين  القياسية المكافئة عىل األقل ) FFP2العمليات الجراحية وأقنعة التنفس من فئة 

ز به. ال ُيسمح باستخدام أقنعة التنفس المزودة بص . حيث إنها تحمي مرتديها، لكنها ال تحمي األشخاص المحيطي   مام إخراج الزفن 

ي األماكن/الظروف التالية: 
ز
 ف

ً
ي والية ساكسونيا السفىل يرسي وجوب ارتداء كمامة طبية خاصة

ز
 ف

و  • ي أماكن التجارة المفتوحة حالًيا وتشمل: متاجر المواد الغذائية واألسواق األسبوعية ومحالت المرسر
ز
بات وخدمات  ف

االستالم والتوصيل ومتاجر األغذية الصحية والصيدليات ومتاجر المستلزمات الطبية ومحالت العطارة ومراكز األجهزة  
يد وما إىل ذلك،   البرصية والسمعية والبنوك ومكاتب النر

ا  • و والقطارات الرسيعة وسيارات األجرة والعبَّ ي وسائل النقل العام للركاب )الحافالت والمنر
ز
ي محطات  ف

ز
رات وكذلك ف

ي أماكن االنتظار بها، 
ز
 القطارات ومحطات الحافالت وف

ي تبلغ   •
منر عىل األقل. وهذا ينطبق   1,5عند ممارسة أعمال أو تقديم خدمات تتطلب تجاوز قاعدة مسافة التباعد التر

ي تتطلب التقارب الجسدي. وهذا يش
ي مجال الرعاية الصحية والتمريض والخدمات التر

ز
ا العيادات، بشكل خاص ف

ً
 مل أيض

ها من األماكن   • ي الكنائس والمعابد اليهودية والمساجد وغن 
ز
وأثناء تأدية مراسم الصلوات والمناسبات الدينية األخرى ف

ي تجمعات الطوائف الدينية واأليديولوجية األخرى. 
ا فز
ً
 المغلقة وأيض

ي األماكن المذكورة عىل األطفال الذين 
ام بارتداء الكمامات الطبية فز ز ز  وال يرسي هذا االلنر اوح أعمارهم بي  عاًما. ولكن   15إىل  6تنر

ي أن يرتدوا كمامات عادية تغطي محيط األنف والفم.  
 يكفز

 عامة ُيعفز األطفال حتر سن 
ً
 أعوام من واجب ارتداء الكمامات.  6وبصفة

 

 

 
 


