Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

صدر بتاريخ22.07.2021 :
معلومات من وزارة الشؤون االجتماعية واالندماج في والية هيسن حول متطلبات
االلتزام بارتداء الكمامة في والية هيسن
منذ ربيع عام  ،2020كان متوجبا ً على مواطني والية هيسن ارتداء غطاء الفم واألنف .منذ  23.12.2021يتوجب االلتزام
بإرتداء الكمامات الطبية.
تم توحيد االلتزامات الحالية الرتداء الكمامة مرة أخرى في قانون الحماية من فيروس كورونا ( )CoSchuVوذلك اعتباراً
من .23.06.2021
يجب ارتداء كمامة العمليات الجراحية أو كمامة واقية من معايير  FFP2أو  KN95أو  N95أو ما يماثلها من دون صمام
زفير (كمامة طبية):
• في وسائل النقل العام المحلية والبعيدة ،على سبيل المثال في الحافالت والقطارات وسيارات األجرة والسفن والعبارات
والطائرات
• في محطات القطارات والمطارات وكذلك محطات الحافالت ومحطات المترو وأرصفة القطارات.
• في الفعاليات الكبيرة وفي الحاالت المزدحمة ،وخاصة عند المداخل وعند اإلنتظار في الطوابير
• في مناطق العمل الداخلية والمباني التجارية .هذا ال ينطبق على الموقع في المناطق التي ال يمكن للجمهور الوصول إليها،
شريطة أن يكون هناك مسافة  1.5متر لآلخرين يمكن الحفاظ عليها بأمان.
• في المناطق العامة الداخلية لتجارة الجملة والتجزئة (تجار الجملة والتجزئة) ومحطات الوقود والمغاسل والبنوك ومكاتب
البريد في أسواق نهاية األسبوع وفي الواقع في كل مكان حيث يمكن للعمالء الوصول إليه ،إلخ.
• في مراكز التسوق المغطاة وفي الشوارع المغطاة والمناطق ذات المحالت والموالت التجارية.
• أثناء حضور اجتماعات المجموعات الدينية للممارسة الدينية الشائعة وكذلك الجنازات والدفن في أماكن مغلقة ،وذلك حتى
الوصول إلى أماكن الجلوس.
• في المناطق العامة الداخلية لشركات الخدمات والمؤسسات المماثلة .ينطبق شرط استخدام الكمامة على الزبائن وعلى
مقدمي الخدمة.
• في جميع المرافق الصحية مثل المستشفيات وعيادات األطباء.
• في المدارس العليا ،واألكاديميات المهنية والموسيقية ،وكذلك في الفعاليات التي تقام حضوريا ً خارج المباني الخاصة بهم،
و في األرشيف والمكتبات ،وذلك حتى الوصول إلى أماكن الجلوس.
• في المناطق العامة الداخلية لمنشآت اإلقامة الليلية حتى الوصول إلى أماكن الجلوس ،على سبيل المثال في مناطق البار أو
المطاعم أو في الردهة.
Seite 1 von 3

Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

• أثناء االستفادة من العروض التعليمية التي تتم في غرف مغلقة ،حتى الوصول إلى أماكن الجلوس.
• أثناء استخدام عروض عمل األطفال والشباب التي تقدمها الدولة ،بما في ذلك إجراءات رعاية العطالت ،والتدابير
التعليمية قصيرة األجل والعمل االجتماعي للشباب ،والتي تتم في غرف مغلقة ،حتى الوصول إلى أماكن الجلوس.
• في المباني المدرسية والمباني التابعة لمؤسسات التدريب األخرى حتى الوصول إلى أماكن الجلوس..
• من زوار الفعاليات واالجتماعات والمعارض التجارية والعروض الثقافية في الغرف المغلقة حتى الوصول إلى أماكن
الجلوس.
• في المناطق العامة الداخلية لمرافق تقديم الطعام والكازينوهات وقاعات المقامرة ومحالت المراهنات والمرافق المماثلة
حتى الوصول إلى أماكن الجلوس.
• في األماكن العامة الداخلية لجميع المباني المتاحة للمواطنين (خاصة الدوائر الرسمية والمكاتب).

باإلضافة إلى ذلك ،يوصى بشدة بارتداء غطاء للفم واألنف (ما أمكن الكمامات الطبية) ،إذا تعذر ضمان مسافة ال تقل عن
 1.5متر من األشخاص في المنازل األخرى.

استثناءات
ال ينطبق االلتزام بارتداء غطاء الفم واألنف على
 األطفال دون سن  6سنوات.
 األشخاص غير القادرين على ارتداء غطاء الفم واألنف بسبب مشكالت صحية أو إعاقة ما.
 موظفو المنشآت والشركات ،بشرط عدم وجود اتصال مع أشخاص آخرين أو اتخاذ تدابير وقائية أخرى مكافئة
على األقل ،وال سيما أجهزة الفصل.
• المحاضرون في الدورات لدى المؤسسات التعليمية الالمدرسية والمشاركين في االمتحانات ،بقدر ما ينص مفهوم
النظافة على استثناءات من االلتزام بارتداء غطاء الفم واألنف ،باإلضافة إلى الفترات التي يجب مراعاتها من
أجل التبديل المنتظم للهواء،
• المعلمين والمتعلمين في الدروس العملية مع آالت النفخ وكذلك
• إلى الحد الذي يكون معه من الضروري إزالة الكمامة الطبية ألسباب عالجية أو تربوية أو تعليمية أو قانونية أو
رعوية أو أخالقية  -اجتماعية أو أسباب واقعية أخرى.
• للزيارات إلى دور رعاية المسنين والمجتمعات السكنية مع رعاية المرضى الخارجيين في الغرف الخاصة
للشخص المراد زيارته ،إذا تم تلقيح جميع المقيمين في هذه الغرف أو تعافيهم بالمعنى المقصود في قانون استثناء
اإلجراءات الوقائية لفيروس .COVID-19
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الغرامة
يعتبر عدم ارتداء غطاء الفم واألنف (الكمامة اليومية أو الكمامة الطبية) مخالفة إدارية ،فإذا لم يرتد المواطنون كمامة
فيمكن تغريمهم بمخالفة  50يورو .باإلضافة إلى الكمامات اليومية ،والتي غالبا ً ما يتم خياطتها شخصيا ً ،فإنه يتم قبول
األوشحة والشاالت أيضا ً ،عندما اليكون االلتزام باستخدام الكمامة الطبية مطلوب صراحة.
يمكن العثور على المعلومات الحالية على الموقع اإللكتروني لوزارة الشؤون االجتماعية واالندماج في والية هيسن
على الرابط اآلتيwww.hessenlink.de/2019ncov :
"تُعد صياغة التعليمات المنشورة رسميا ً باللغة األلمانية في النظام األساسي والصحيفة الرسمية لوالية هيسن هي الصياغة المعتمدة
من الناحية القانونية".

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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