
 معلومات الكرونا

 (اعتبارًا من 20 أبريل 2020) 

 قيود الحظر الجزئي في السارالند ال تزال سارية حتى  يوم ٣ مايو، سوف يتم التخفيف من الحظر     

 حتى مايوسوف يتم التخفيف من الحضر الجزئي  في ابتدائاً من ٢٠ أبريل  سيتم هنا تلخيص أهم

  اللوائح:

 إن مرسوم مكافحة وباء كرورونا في حكومة والية سارالندهو أمر حاسم

  مغادرة املنزل

 يُسمح الخروج من املنزل  فقط مع األشخاص الذين يعيشون في نفس األسرة أو مع شخص واحد ال 

 يعيش في نفس األسرة. يجب الحفاظ على مسافة مترين على األقل. يحظر االجتماعات والتجمعات

 في األماكن العامة

 يمكنك ترك الشقة فقط ألسباب خاصة:  على سبيل املثال 

  ١-من اجل العمل والوظيفة

 ٢-جلب الطفل الى رعاية األطفال الطارئ           

 ٣-خوض االمتحانات 

 ٤-حاالت الطوارئ الطبية ، بما في ذلك من اجل الحيوانات 

 ٥-زيارات الطبيب وعالجاته 

 ٦-تبرع بالدم 

 ٧-زيارات لألقارب الذين تريد مساعدتهم 

 ٨-املشتريات 

 ٩-تسليم البريد 

 ١٠-الرياضة إذا حافظت على المسافة 



 ١١-املشي إذا حافظت على مسافة 

 ١٢-زيارة ٌشركاء الحياة 

 ١٣-زيارة األطفال الذين يعيشون مع شريك الحياة اآلخر 

 ١٤-مرافقة القاصرين 

 ١٥-املرافقة في حاالت املوت 

 ١٦-الجنازات في دائرة عائلية قريبة 

 ١٧-املشي مع الكلب 

 ١٨-رعاية الحيوانات 

١٩-زيارة املكتبات ودور املحفوظات   

 -املحالت واملرافق املذكورة ادناه تبقى مفتوحة أو يسمح لها الفتح

 ١-محالت البقالة

 ٢-األسواق األسبوعية

 ٣-أسواق املشروبات

 ٤-محالت شراء الحيوانات وشراء مستلزمات الحيوانات األليفة 

 ٥-أسواق التي تباع فيها أشياء الحديقة واألجهزة 

  ٦-خدمات التوصيل 

  ٧- محالت السمعيات والبصريات مثال محالت بيع النظارات   

 ٨-البنوك 

 ٩-ورش العمل ومحطات البنزين 

 ١٠-مغاسل املالبس والتنظيف الجاف 



 ١١-الصيدليات ،ومحالت بيع مستحضرات التجميل مثل روزمان ، مخازن املستلزمات الطبية 

 ١٢-محطات الخدمة على الطريق السريع مثل محطات البنزين ودور الراحة  

 ١٣-البريد وغيرها من نقاط قبول طلب البريد 

  ١٤-متاجر بمساحة مبيعات قصوى ٨٠٠ متر  

 ١٥-نقاط تجميع النفايات الخضراء ومراكز إعادة التدوير 

 ١٦-تجار السيارات والدراجات 

 ١٧-املكتبات 

 ١٨-األرشيف (املحفوظات)  

 ١٩-محالت بيع الكتب مثل( تاليا

 ٢٠-أماكن غسيل السيارات وغسيل السيارات بالخدمة الذاتية

 ٢١-أكشاك بيع الصحف

 ٢٢-بيع بالجملة 

 ٢٣-مقدمي الرعاية الصحية واملهنيني الصحيني 

 يجب تنظيم الدخول في املحالت التجارية واملرافق حتى ال تكون هناك طوابير. يجب 

   االلتزام بمسافة ٢ متر

  يبقى مغلقا كل من

 ١-املطاعم ( تظل خدمة التوصيل الى البيوت أو طلب األكل وأخذوه للبيت ممنوع الجلوس في املطعم

 ٢-الفنادق 

 ٣-صالونات تصفيف الشعر ( يسمح لها الفتح ابتائاً من  ٤مايو) 

 ٤-دور السينما واملسارح واملتاحف 



 ٥-قاعات االجتماعات والفعاليات 

 ٦-غرف النادي 

 ٧-املؤسسات التعليمية العامة والخاصة 

 ٨-املمرات ومحالت الرهان 

 ٩-الحانات والنوادي 

 ١٠-الرياضة واملالعب 

 ١١-أماكن شرب الشيشة 

 ١٢-صاالت رياضية

١٣حدائق الحيوان   

 االقنية الواقية

 توصي حكومة والية سارالند بارتداء أقنعة يومية غير طبية ، خاصة عند التسوق وفي الحافالت 

 والقطارات

 الحدث الثقافي أو االجتماعي و التجمعات محضورة وممنوعة

 املستشفيات

 الزيارات ممنوعة أو مقيدة في املستشفيات

 الكنائس واملعابد اليهودية واملساجد

  الصالة الجماعية واألحداث والتجمعات غير مسموح بها.  الصالة الفردية في الكنائس مسموح بها. 

 يجب مراعاة الحد األدنى للمسافة مترين



  الغرامات  

على سبيل املثال ، إذا كنت في مكان عام مع أكثر من شخص ال يعيش في منزلك ، فيمكنك توقع 

غرامة تصل إلى 200 يورو لكل شخص 

يمكن ألولئك الذين يشاركون في االجتماعات والتجمعات في األماكن العامة أن يواجهوا ما يصل إلى 

400 يورو 

 أي شخص يفتح مطعمه أو فندقه أو مرافق مماثلة على الرغم من الحظر سيواجه غرامات تتراوح بني 

1000 و 4000 يورو 

 املدارس

في 4 مايو تبداء الدروس في كل من الصفوف التالية   

لكن فقط للصفوف النهائية لكل أنواع املدارس في السارالند 

١-الصفوف 9 و 10 من مدارس الكماينشافت (التركيز على االمتحانات النهائية للشهادة اإلعدادية 

واملرحلة املتوسطة)  

٢-التحضير المتحانات الصفوف املنتهية ملدارس الكمناسيوم ومدارس الكيمانشافت  

٣-الصف الرابع في املدارس االبتدائية ولكن الدرس سيكون على شكل مجموعات صغيرة 

بعد يوم ١١ مايو سيبداء الدرس للمراحل التالية 

-الصف ١١ من مدارس الكمنازيوم 

-والصف ١٢ من مدارس الكيماينشافت 

 مراكز الرعاية النهارية

 في مراكز الرعاية النهارية ال تزال هناك رعايةالطارئة فقط 




