وزارة الشؤون االجتماعية
واالندماج في والية هيسين

تاريخ اإلصدار2022/4/2 :

قواعد كورونا في والية هيسن :ما هي القواعد السارية وأين تطبق؟
لمحة عامة عن أهم قواعد كورونا

التصرف بمسؤولية  -ماذا يمكنني أن أفعل اآلن؟
-

قر َرة في الحياة اليومية ،تعود مسألة التصرف بمسؤولية لكل
مع زوال وانتهاء عدد كبير من إجراءات الحماية من العدوى ال ُم َّ
فرد على حدة لتصبح أكثر أهمية.
تصرف بطريقة ال تعرض فيها نفسك وال اآلخرين للمخاطر غير المالئمة للعدوى.
َّ
عليك مراعاة التوصيات العامة بشأن النظافة وارتداء الكما مة الطبية ،خاصة في األماكن الداخلية والمزدحمة.
كن حذرا بشكل خاص عند التعامل مع األشخاص الذين يمكن أن تؤدي إصابتهم بفيروس كورونا إلى تعرضهم لخطر متزايد
ودخولهم في مسار شديد من المرض (التوصية :اختبار وقائي!).
في التجمعات الخاصة ،عليك مراعاة الظروف المكانية وقم باتخاذ تدابير النظافة الصحية المناسبة من أجل حماية المشاركين.
تأكد من وجود تهوية مناسبة ومنتظمة في الغرف المغلقة.
ُ
إذا كنت تعاني من أعراض تنفسية حادة ،فتجنب التواصل مع أفراد من أسَ ٍر أخرى قدر اإلمكان.

التزام ارتداء الكمامة
-

في عيادات األطباء ،والعيادات ،والمستشفيات (وليس للمرضى الداخليين في المستشفيات)
في دور المسنين ودور الرعاية
عند تقديم الخدمات التمريضية وخدمات إسعاف الطوارئ
في الحافالت والقطارات (وسائل النقل العامة المحلية والمواصالت ذات المسافات الطويلة)
في أماكن اإلقامة الجماعية مثل مالجئ المشردين وأماكن إقامة الالجئين.

لم يعد هناك التزام عام بارتداء الكمامات في األماكن الداخلية ،ولم يعد هناك أيضا أي التزام قانوني بارتداء الكمامات في المدارس
والجامعات وال مؤسسات التعليمية األخرى .إال أنه قد يُنَص ،بغض النظر عن هذا ،على إلزامية ارتداء الكمامة إلجراءات الصحة
والسالمة المهنية.
يُسمح باستخدام هذه الكمامات في المناطق ال ُمق َّرر فيها إلزامية ارتداء الكمامة :الكمامة الجراحية أو الكمامة الواقية من النموذج ،FFP2
أو  ،KN95أو  ،N95أو ما يماثلها بدون صمام الزفير.
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إلزامية إجراء اختبار
-

بالنسبة إلى أصحاب العمل والموظفين وزوار المستشفيات ودور المسنين ودور الرعاية وأماكن اإلقامة الجماعية ،يمكن أن
تكون هناك استثناءات إذا لزم األمر.
يمكن أن يؤ َمر بإجراء اختبارات للمقيمين (خاصة في دور المسنين) من ق َب ل اإلدارة الصحية المسؤولة ،وذلك في حالة حدوث
تفش للعدوى.
ٍ
وفي المدارس ،سيستمر إجراء اال ختبار للمعلمين والطالب ثالث مرات في األسبوع.
يمكن للسجون ومراكز االحتجاز من أجل الترحيل وما إلى ذلك أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستأمر بإلزامية إجراء اختبار.

االلتزام العام بتقديم إثبات بسلبية االختبار عند دخول جميع أماكن العمل لم يَعد موجو ًد ا.
اختبارات المواطنين :سيكون ال يزال يحق لكل الناس حتى نهاية شهر يونيو على األقل إجراء اختبارات كورونا المجانية.

العَزل والحجر الصحي
العزل :يُطبَّق على المصابين الذين تأكدت إصابتهم ،وهو عبارة عن عزل مؤقت في حالة العدوى.
الحجر الصحي :يُطبَّق على أفراد األسرة وغيرهم من األشخاص الذين يتعاملون مع المصابين .وهو عبارة عن عزل مؤقت في حالة
االشتباه.
اختبار كورونا إيجابي/مصاب بكورونا (بغض النظر عن حالة التطعيم)
-

إذا كان االختبار السريع إيجابيًّا ،فعليك الدخول في عزل .وعلى أي حال ،يجب بعد ذلك إجراء اختبار  .PCRولهذا الغرض،
يُسمح لك بمغادرة مسكنك .إذا كان اختبار  PCRسلبيًّا ،ينتهي العزل.
إذا كان االختبار إيجابيًّا ،يجب على الشخص المصاب أن يدخل في العزل لمدة  10أيام ،حتى بدون أن تطلب منه اإلدارة
الصحية ذلك بشكل خاص.
يجب إبالغ اإلدارة الصحية المسؤولة عند ظهور أعراض.
يمكن إجراء اختبار الخروج من العزل اعتبارا من اليوم السابع بعد أول اختبار إيجابي (اختبار سريع أو اختبار .)PCR
يجب أن تُقدَّم نتيجة االختبار إلى اإلدارة الصحية من أجل اإلنهاء المبكر للعزل.

أفراد األسرة المصابون بالكورونا (مثل األزواج ،واآلباء ،واألطفال ،وما إلى ذلك)
-

إذا كان اختبار  PCRإيجابيًّا ،فيجب أيضا أن يدخل أفراد أسرة الشخص المصاب في الحجر الصحي .يستمر هذا كما هو
الحال مع الشخص المصاب لمدة  10أيام من االختبار اإليجابي.
ال حاجة إلى وجود أمر من اإلدارة الصحية.
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-

في حالة ظهور أعراض ،من الضروري إجراء اختبار وإبالغ اإلدارة الصحية.
يمكن إجراء اختبار الخروج من الحجر الصحي اعتبارا من اليوم السابع بعد أول اختبار إيجابي (اختبار سريع أو اختبار
 .)PCRيجب أن تُقدَّم نتيجة االختبار إلى اإلدارة الصحية من أجل اإلنهاء المبكر للحجر الصحي.
يمكن إجراء اختبار الخروج من الحجر الصحححححححي بالنسححححححبة إلى الطالب واألطفال الصححححححغار اعتبارا من اليوم الخامس.
يجب أن تُقدَّم نتيجة االختبار إلى اإلدارة الصحية من أجل اإلنهاء المبكر للحجر الصحي.

األشخاص اآلخرون المخالطون للمصابين بالكورونا
-

يتم إصدار أمر الحجر ال صحي عليهم بشكل حصري وفردي من قبَ ل اإلدارة الصحية.

المدرسة
إلزامية إجراء اختبار:
-

تم تحديد معدل تكرار االختبار حاليًّ ا بثالثة اختبارات على األقل في األسبوع .وفي حالة وجود نتيجة اختبار إيجابية في
الفصل أو المجموعة الدراسية ،سيتم إجراء اختبارات يومية في أيام الدراسة حتى نهاية األسبوع.
يمكن لهيئة التدريس والطالب الذين تم تطعيمهم وتعافيهم المشاركة طواعية في تقديم االختبار المدرسي في نطاق القدرات
المتاحة.

يمكن العثور على جميع المعلومات واللوائح الحالية األخرى الخاصة بالتعامل مع كورونا في المدارس في أي وقت على الموقع
اإللكتروني لوزارة التعليم والثقافة في والية هيسن .www.kultus.hessen.de

مكان العمل
ال تزال الشركات ملزَ مة بحماية الموظفين من اإلصابة بفيروس كورونا في مكان العمل.

السفر
القاعدة العامة :يجب على األشخاص الذين بلغوا سن الثانية عشرة من العمر أن يكون معهم عند دخولهم إلى جمهورية ألمانيا االتحادية
إثبات اختبار ،أو إثبات تعافٍ  ،أو إثبات تطعيم .يُعفى األطفال دون سن الثانية عشرة من إلزامية تقديم إثبات .قد تطلب الشرطة االتحادية
أو الجهة المختصة اإلثباتَ عند الدخول إلى ألمانيا عبر نقاط التفتيش الحدودية.
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إذا تم الدخول بواسطة شركة نقل قادمة من منطقة عالية الخطورة أو إذا تم الدخول َج ًّوا ،فيجب تقديم اإلثبات إلى شركة النقل قبل
المغادرة.
إذا كنت متواجدا في منطقة فيها متحور للفيروس في آخر  10أيام قبل دخول البلد ،فسيُطبَّق ما يلي :يجب على األشخاص الذين بلغوا
سن الثانية عشرة والذين كانوا متواجدين في أي وقت خالل األيام العشرة األخيرة قب ل الدخول في منطقة مصنفة وقت الدخول على أنها
منطقة بها متحور للفيروس ،أن يكون لديهم عند الدخول إلى جمهورية ألمانيا االتحادية إثبات اختبار يعتمد على الكشف عن الحمض
النووي ( ،PCRأو  ،PoC-NAATأو بطرق تقنية اختبار التضخيم القائم على متوالية الحمض النووي األخر ى) ،ويكون إثبات
التعافي أو إثبات التطعيم غير كافٍ في هذه الحالة .يُعفى األطفال دون سن الثانية عشرة من إلزامية تقديم إثبات .قد تطلب الشرطة
االتحادية أيضا اإلثباتَ عند الدخول إلى ألمانيا عبر نقاط التفتيش الحدودية.
عند الدخول بواسطة شركة نقل ،يجب تقديم إثبات االختبار إلى شركة النقل قبل المغادرة.

مالحظة
يمكن العثور على المعلومات الحالية على الموقع اإللكتروني لحكومة والية هيسن على الرابط التالي:
 https://www.hessen.de/handeln/corona-in-hessenوعلى سبببببببيبل المثبالح على صببببببفحبات مع بد روبرت كو
()RKIح أو المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحت ا () ECDCح أو منظمة الصحة العالمية (.)WHO
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