
!

العمل

التواصل

03.11.2020

إجراءاٌت عىل مستوى الوالية لكبح انتشار وباء كورونا

 تنطبق اإلجراءات التالية عىل والية بادن فور�ب�غ من 2 إىل 30 نوفمرب/ترشين الثا�
.2020. هذا امللخص �ثِّل مقتطفاٍت ويشمل أهم الترشيعات للحياة اليومية

اإلبقاء عىل
التباعد االجت¢عّي 

تطبيق قواعد
النظافة الشخصية 

ارتداء ك¢مة
الحياة اليومية 

استخدام
تطبيق كورونا 

التهوية
بانتظام 

تقليل التواصل الشخّيص إىل أقل قدر ممكن
 االلتقاء أو االحتفال يف النطاق الخاص أو العام مع مسكن¬ بحد أقىص

 أو إذا كان جميُع الحضور أقرباء. ينطبق عىل كل الحاالت: 10
أشخاص بحٍد أقىص

 أقرباء تعني هنا: األشخاص األقرباء من الدرجة األوىل: األجداد واآلباء
.واألطفال وكذلك أزواجهم أو رشكاء الحياة أو الرشكاء الحاليون

الصحة & الشؤون االجت¢عية
 احتياطاٌت وقائية يف املستشفيات ودور الرعاية ومنشآت

رعاية املسن¬ وذوي االحتياجات الخاصة
ال عزل للُمصاب¬

ل تكاليف اختبارات سارس-كوف2- الرسيعة  تحمُّ
املنتظمة للمرىض والزوار

تجارة التجزئة
تظُل مفتوحًة مع أخذ إجراءات النظافة الصحية يف االعتبار

 عميل واحد بحد أقىص لكل 10 م2 من مساحة البيع، ويف حالة
 مساحة البيع اإلج¢لية التي ال تتجاوز 10 م2 كذلك عميل واحد

بحد أقىص
ه ومحكوم دخول ُموجَّ
تجنُّب طواب� االنتظار

التعليم & الرعاية
تبقى كُل املنشآت التعليمية ورياض األطفال مفتوحًة

 منشآت التأهيل للندوات النظرية تبقى مفتوحًة، وتُلَغى
الدورات الرياضية وما شابهها

املراسم الدينية & حاالت الوفاة
الصلوات ومراسم الدفن يُسمح بها يف ظل إجراءات نظافة صحية

الضيافة
 تُغلق الحانات واملطاعم والبارات ومحال الشيشة وحانات التدخ¬

والنوادي وبارات الخمور بجميع أنواعها
تُستثنى األطعمة املتوفِّرة لالستالم من الفرع أو للتوصيل

 تظل مقاصف الرشكات مفتوحًة يف ظل اتخاذ اإلجراءات الصحية
املناسبة

الخدمات
.تُغلَق صالونات التجميل والوشم وثقب الجسد

 العالجات الطبية (مثل العالج الطبيعّي أو العالج بالحركة، أو
 عالج النطق، أو عالج األرجل، أو الرعاية الطبية للقدم¬ وكذلك

.التدليك) ممكنة
 تظل صالونات الحالقة والتشمُّس مفتوحًة يف ظل اتخاذ

.اإلجراءات الصحية املناسبة
.منشآت البغاء يجب أن تغلق أبوابها

الثقافة
اليات، التي تخدم األغراض الرتفيهية ال يُسمح بالفعَّ

:املنشآت الثقافية ومنشآت التسلية تُغلَق أمام الجمهور مثل
املرسح

األوبرا

املتاحف

دور الحفالت
النوادي وصاالت الرقص

دور السين¢
نقاط الجذب الرتفيهية يف الداخل والخارج

صاالت الق¢ر أو الكازينوهات أو مكاتب املراهنات

يُسمح باستخدام ساحات اللعب املوجودة يف الفضاء الطلق

الرياضة
 املنشآت الرياضية العامة والخاصة تُغلَق أمام الجمهور.

:مثل
صاالت اللياقة البدنية واليوجا

 ح¢مات السباحة العادية والرتفيهية تظل مفتوحًة من
أجل الدوام املدرّيس والدراّيس

العيون الحرارية والساونا
مدارس الرقص

املنشآت الرياضية للنوادي بكافة أنواعها

 يُسمح âزاولة الرياضة منفرًدا أو يف أزواج أو مع أقرباء
من املسكن نفسه يف املنشآت الرياضية العامة أو الخاصة

اليات لرياّيض الدرجات املتقدمة  يُسمح بالتدرُّب والفعَّ
واملحرتف¬ دون حضور املتفرج¬

 يُسمح âزاولة الرياضة عىل املالعب الشاسعة مثل مالعب
الجولف أو التنس أو حلبات الخيول

رياضة إعادة التأهيل مسموٌح بها

السفريات & اإلقامة
التنازل عن السفريات الخاصة وكذلك زيارات األقارب

ال رحالت سياحية خارج الوالية
ال رحالت بالحافالت لألغراض السياحية

يُسمح بالتنقُّالت الج¢عية إىل املدرسة أو العمل
 ال يُسمح بعروض املبيت واإلقامة ألغراٍض سياحية.

وينطبق ذلك أيًضا عىل مقاعد التخييم
تظل الرحالت واإلقامات التجارية الرضورية جائزة

العمل من املنزل حيث¢ أمكن
 اجت¢عات العمل الرضورية يف إطار إدارة العمل والخدمات والعمليات

التجارية ممكنة
تُتخذ إجراءات مواءمة للنظافة الشخصية يف الرشكة إجراءات اإلغاثة

تُجهَّز املساعدة العاجلة للرشكات واملؤسسات املترضرة من جانب االتحاد
قروض عاجلة من بنك االئت¢ن إلعادة اإلع¢ر للرشكات ذات أقل من 10 موظَّف¬


