Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

صدر بتاريخ 22.07.2021 :
معلومات من وزارة الشؤون االجتماعية واالندماج في والية هيسن
حول قيود التواصل
قيود التواصل العامة في األماكن العمومية
لم يعد هناك أي قيود على اإلقامة في األماكن العامة التي ال يحضرها أكثر من  25شخصا .يتم تشجيع الجميع على التصرف بطريقة
ال تعرض أنفسهم أو اآلخرين لمخاطر العدوى التي يمكن تجنبها .يجب توخي الحذر بشكل خاص في اللقاءات الشخصية ،وبشكل
أكثر خصوصية لدى األشخاص المعرضين أكثر من غيرهم لخطر اإلصابة بفيروس .SARS-CoV-2
إذا اجتمع أشخاص من أسر مختلفة معا في غرفة مغلقة ،أو إذا كان ال يمكن الحفاظ على مسافة ال تقل عن  1.5مترا بين األشخاص
من أسر أخرى ،فإنه يُنصح بإرتداء الكمامة الطبية .يجب ضمان التهوية الكافية والمنتظمة في الغرف المغلقة .في حالة األعراض
التنفسية الحادة  ،يجب تجنب االتصال بأفراد األسر األخرى قدر اإلمكان حتى يتم توضيح األسباب.
في حالة إلتقاء أكثر من  25شخصا ال تزال هناك حاجة لتحقيق الشروط الالزمة مثل تسجيل بيانات االتصال تحقيق مفهوم النظافة
لتقليل مخاطر العدوى ،وتمكين المتابعة.

اللقاءات في المجاالت الخاصة
بالنسبة للتجمعات الخاصة مع األصدقاء واألقارب والمعارف في الشقة ،فإنه يُوصي بشدة يختبر جميع األشخاص أنفسهم مسبقا ،ما لم
يكون قد تم تلحقيحم أو تعافيهم ،في حال بلغ عدد المجتمعين أكثر من  25شخصا .باإلضافة إلى ذلك ،في مثل هذه التجمعات الكبيرة،
يُوصى بتسجيل تفاصيل االتصال باألشخاص المشاركين والتقيد بالمسافة وتطبيق مفهوم النظافة.
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المدارس
يُسمح فقط للتالميذ الذين لديهم أدلة سلبية في بداية اليوم الدراسي بالمشاركة في الفصول الدراسية الحضورية وغيرها من الفعاليات
اإلعتياديةالتي تُجرى حضوريا .ال يجوز ةأن يكون قد مضى على االختبار الذي سوف يتم االستناد عليه بحد أقصى  72ساعة قبل
بدء اليوم الدراسي المعني.يتم إعفاء التالميذ والمعلمين الملقحين أو المتعافين بالكامل من هذه المتطلبات.
رعاية األطفال
تتم الرعاية في مراكز الرعاية النهارية وفي دور الحضانة بشكل منتظم في ظل ظروف وبائية ،وذلك وفقا لمفهوم الوالية للنظافة في
مرافق رعاية األطفال ،والذي يتم إعالنه على الصفحة الرئيسية لوزارة الشؤون االجتماعية والتكامل في والية هيسن .لم تعد الرعاية
في مجموعات ثابتة ضرورية ،وأصبح من الممكن تطبيق مفاهيم مفتوحة أو مفتوحة جزئيا.
بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من أعراض المرض أو الخاضعين للحجر الصحي ،يستمر تطبيق حظر رعايتهم.
العمل
يُطلب من أصحاب العمل بشكل عاجل التحقق ما إذا كان ممكننا أن تظل أماكن العمل مغلقة على شكل عطل أو تطبيق مبدأ العمل من
البيت ،حتى نتمكن من تنفيذ مبدأ "نبقى في المنزل" على الصعيد الوطني .
التجمعات الدينية في الكنائس والمعابد والمساجد وكذلك تجمعات الطوائف الدينية األخرى
يُسمح بإجراء مراسم الجنازة والدفن والتجمعات الدينية بغض النظر عن عدد األشخاص إذا تم تسجيل تفاصيل االتصال بالمشاركين
وفقا للمادة  4من قانون  ، CoSchuVوالتقييد بالمسافة وتنفيذ مفهوم النظافة الصحية وفقا للمادة  5من قانو .CoSchuV 5

يمكن الحصول على المعلومات الحالية على الموقع اإللكتروني لوزارة الشؤون االجتماعية واالندماج في والية هيسن على الرابط
اآلتيhttps://hessenlink.de/CoronaHMSI :
"تُعد صياغة التعليمات المنشورة رسميا باللغة األلمانية في النظام األساسي والصحيفة الرسمية لوالية هيسن هي الصياغة المعتمدة
من الناحية القانونية".
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يمكن االطالع على النص القانوني الكامل لمرسوم حماية السكان من اإلصابة بفيروس كورونا ( SARS-CoV 2مرسوم الحماية
من فيروس كورونا  )-CoSchuV-الصادر في  22يونيو  2021في اإلصدار الساري حاليا باإلضافة إلى المراسيم المصاحبة
على الموقع اآلتي:
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-undallgemeinverfuegungen.
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