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نسخة  172یة رقم من قانون الوقایة من العدوى في الجریدة الوزاریة البافار 28aمن المادة  5انظر في ذلك التبریر الضرورّي حسب الفقرة ] 1[

2021.03.05. 

 أحكام عامة  1الجزء 

 أمر التباعد العام، وتغطیة الفم واألنف  1المادة 
  
كٍل یُطلب من كل إنسان تقلیل المخالطة الجسدیة لھ مع اآلخرین إلى أقصى حد أدنى مطلوب واإلبقاء قدر اإلمكان على دائرة األشخاص نفسھا بش1) 1(

بغي ارتداء وعندما ال یمكن االلتزام بمسافة التباعد في المحیط العام، ین3متر.  1,5بین أي شخصین عن حیثما أمكن ذلك، یجب أال تقل المسافة 2ثابت. 
 ویجب االھتمام بوجود تھویة كافیة دائًما في األماكن الُمغلقة.4كمامة لحمایة الفم واألنف. 

 (اإللزام بارتداء الكمامة) أو ارتداء قناع طبي للوجھ، یسري ما یلي: حیثما ورد أمٌر ملزم في ھذا المرسوم یوجب ارتداء كمامة تغطي الفم واألنف1) 2(

 تزمین بارتداء الكمامة حتى بلوغ ست سنوات من العمر؛األطفال غیر مل  .1
  
إعاقة لدیھم، أو  یُعفى من واجب ارتداء الكمامة األشخاص الذین یمكنھم إثبات أن ارتداء كمامة الفم واألنف غیر ممكن أو غیر معقول بسبب وجود  .2

فادة طبیة تحتوي على تقییم طبي تخصصي للصورة المرضیة (التشخیص) ألسباب صحیة؛ وتُثبت مصداقیة ھذا عند وجود أسباب طبیة من خالل تقدیم إ
عفاء من واجب ارتداء مع بیان السبب في اإل 10) رقم ICDأو االسم بحروف التینیة أو تصنیف اإلصابة وفق التصنیف الدولي لالضطرابات النفسیة (

 الكمامة؛
  

ف على الھویة أو بغرض التواصل مع األشخاص الذین یعانون من إعاقة في3 السمع  . یُسمح بنزع غطاء الفم واألنف إن كان ذلك ضروریًا بغرض التعرُّ
 أو عند وجود أسباب قھریة أخرى.

  
ر قیاسي ُمعادل على األقل (اإللزام بارتداء كمامة ) أو كمامة ذات معیاFFP2بمعیار ( حیثما ورد في ھذا المرسوم أمٌر ُملزم یوجب ارتداء كمامة تفي2

 سنة ارتداء كمامة للفم واألنف. 15بما ھو مناسب شریطة أن یلزم على األطفال بین سن ست سنوات و 1))، تسري الجملة FFP2تفي بمعیار (

 جمع بیانات االتصال  2المادة 
  
إجراءات الوقایة والنظافة المقررة فیھ بغرض تسجیل البیانات الشخصیة في حالة ثبوت  أو في إطار تصال وفق ھذا المرسومفي حالة جمع بیانات اال1

 ) ما یلي:IfSGمن قانون الوقایة من العدوى ( 28aمن المادة  4من الفقرة  7إلى  2، یُطبق بجانب الجملة من 2-كوف-العدوى بفیروس كورونا سارس

 اتصال أكیدة (رقم الھاتف أو عنوان البرید اإللكتروني أو العنوان) وكذلك مدة اإلقامة؛ل واألخیر وبیانات من االسم األو . یُوثَّق كلٌ 1
  

 . إذا قُدمت بیانات اتصال إلى المتعھد بجمعھا، وجب أن تكون موافقةً للحقیقة.2
  



. 1من الجملة  1قم شرط ضمان وجود توثیق دقیق بالقدر الكافي لھذه البیانات وفق الربشكل إلكتروني، ب 1یمكن أن تُجمع البیانات الشخصیة وفق الجملة 2
یًضا البیانات الشخصیة ویمكن للمصالح والمحاكم والھیئات العامة التي تقوم بمھامھا للصالح العام أو تتصرف في إطار ممارسة سلطتھا العامة أن تجمع أ3

 بما ھو مناسب. 1معنیة؛ تنطبق الجملة في إطار الدخول إلى المباني واألماكن ال

 اإلجراءات المرتبطة بعدد حاالت اإلصابة  3المادة 
  

من  12العدُد الُمحدَّد حسب الجملة  طالما یُستند إلى القواعد والتدابیر المذكورة في ھذا المرسوم في المقاطعات والمدن الحضریة التي یقل أو یتجاوز فیھا
ألف نسمة في  100لكل  2-كوف-) من اإلصابات الجدیدة بعدوى فیروس كورونا سارسIfSGنون الوقایة من العدوى (قا من 28aمن المادة  3الفقرة 

 غضون سبعة أیام (مؤشر األیام السبعة)، یسري ما یلي:

اري على جمیع المقاطعات مستوى معدل اإلصابات القاطع الس 2021مارس  7إعالن المرسوم في  تحدد وزارة الدولة للصحة والرعایة من خالل  .1
 .2021مارس  8والمدن الحضریة بدایة من 

  
لیة أو لم أیام بالشكل الذي یربط مباشرة بین تجاوزه أو عدم تجاوزه وبین قواعد ھذا المرسوم لثالثة أیام متتا 7فإن تم تجاوز معدل اإلصابة على مدى   .2

المعنیة إعالن ھذا فوًرا  فیجب على المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة -مستوى اإلصابات  بشرط أن یكون ھذا جوھریًا لتحدید -یتم تجاوز المعدل 
 وبشكل رسمي.

  
الحضریة المقصودة بدایة من الیوم الثاني من توافر وحینھا تُطبق القواعد المحوریة الخاصة بمكان المؤشر الجدید فقط على المنطقة المعنیة أو المدینة   .3

على الیوم  2؛ ویجب أن یحتوي اإلعالن وفق رقم 2الن الرسمي وفق رقم ، وعلى أقرب تقدیر بدایة من الیوم التالي بعد اإلع2ورة في رقم الشروط المذك
 األول محل السریان.

  
 تقیید المخالطة  4المادة 

  
 قاریة ذات االستخدام الخاص مسموٌح بھ فقطالمكوث المشترك في مكان عام أو في األماكن ذات االستخدام الخاص أو في األراضي الع1) 1(

حالة، وذلك مع األقارب من نفس األسرة فقط وكذلك مع شخص  100أیام  7. في المقاطعات والمدن الحضریة التي تجاوز معدل اإلصابة على مدى 1
غیر تجاري، وذلك في أماكن رعایة ثابتة تنظمھا  سنة بالتناوب، ودون مقابل مالي، وبشكلٍ  14كما یُسمح باإلشراف على األطفال أصغر من آخر إضافي، 

 توي المجموعة على أطفال من أكثر من أسرتین،العائالت أو الجیران، بشرط أال تح
  

حالة، مع األقارب من نفس األسرة وكذلك مع  100و  35أیام بین  7صابة على مدى . في المقاطعات والمدن الحضریة التي یتراوح فیھا معدل اإل2
 ب من أسرة أخرى، ما لم یتخَط العدد اإلجمالي لھما خمسة أشخاص في المجمل،أقار

  
حالة، مع األقارب من نفس األسرة وكذلك مع أقارب من  35أیام  7. في المقاطعات والمدن الحضریة التي لم یتخَط فیھا معدل اإلصابة على مدى 3

 بشكل إجمالي عشرة أشخاص.أسرتین أخربین، ما لم یتخَط العدد اإلجمالي لھم جمیعًا 
  
ویعتبر األزواج وشركاء الحیاة وشركاء الحیاة المشتركة غیر الزوجیة أسرة 3عاًما.  14وال یُحتسب من ھذا العدد اإلجمالي في األسر األطفاُل دون سن 2

 واحدة لكل زوجین أو شریكین حتى إن لم یكن محل السكن بینھما مشترًكا.

كذلك األعمال التطوعیة في الھیئات والمؤسسات التابعة للقانون العام، والتي تتطلب تعاون العدید یة واألعمال المھنیة والوظیف على 1) ال تسري الفقرة 2(
 من األشخاص بشكٍل حتمي.

 الحیاة العامة  2الجزء 

 الفعالیات، واالحتفاالت  5المادة 
  
شود البشریة أو االحتفالیات العامة على مستوى الوالیة ما لم ، أو الح7المذكورة في المادة تُحظر إقامة الفعالیات أو التجمعات، ما لم تكن تجمعات من 1

 وتُحظر االحتفاالت في المیادین والمرافق العامة.3ترد أحكاٌم خاصة في ھذا المرسوم تبیُح تنظیمھا. 

 الصلوات والتجمعات الدینیة  6المادة 
  

 یھودیة والمساجد وكذلك اجتماعات الطوائف الدینیة األخرى بالشروط التالیة:المتاحة بالكنائس والمعابد الیُسمح بأداء الصلوات في األماكن العامة 

مكاٍن یتحدد الحد األقصى المسموح بھ في المباني للمشاركین حسب عدد األماكن المتوفرة بما یضمن وجود الحد األدنى من مسافة التباعد بین كل   .1
 متر. 1,5واآلخر بمقدار 

  
 متر بین األشخاص الذین ال یتبعون نفس العائلة. 1,5یجب االحتفاظ بمسافة تباعد قدرھا   .2
  

 .FFP2ى الزائرین اإللزام بارتداء كمامة ذات معیار یسري عل  .3



  
 تُحظر أناشید وترانیم الطوائف الدینیة.  .4
  

لدیني؛ ویجب تقدیمھ عند الطلب اإلمكان من مخاطر العدوى حسب الطائفة الدینیة والطقس اھناك خطة وقایة للصلوات أو التجمعات الدینیة تقلل قدر   .5
 إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة.

  
 الصلوات والتجمعات الدینیة التي تحمل طابع الفعالیات الكبیرة محظورة.  .6
  

 یُسمح بالمشاركة إال بعد التسجیل الُمسبق.ق عدد الزائرین فیھا القدرات االستیعابیة للمكان، ال في الصلوات والتجمعات الدینیة التي یُتوقع أن یفو  .7
  

عات الطوائف الدینیة، التي یُتوقَّع فیھا حضوُر أكثر من عشرة مشاركین، إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائ  .8 رة المعنیة مسبقًا تُبلَّغ الصلوات وتجمُّ
ن العدوى المھمة من من الئحة االختصاص خطة الوقایة م 65ساعة؛ وھذا ال یسري إذا قُّدِمت إلى السلطة المختصة حسب المادة  48 لمدة ال تقل عن

 .5جانب الطائفة الدینیة المعنیة حسب الرقم 
  

 من القانون األساسي 8التجمعات بالمعنى المقصود في المادة  7المادة 
  
تبلغ على من القانون األساسي تحت السماء المكشوفة ضمان توافر مسافة تباعد بین المشاركین  8نى المقصود في المادة یجب في التجمعات بالمع1) 1(

ع أو مع الغیر.  1,5األقل  من  24من المادة  2یجب على الھیئات المختصة وفق الفقرة 2متر وتجنُّب أّي مخالطة جسدیة مع المشاركین اآلخرین في التجمُّ
لقیود الالزمة وفق المادة ) أن تعمل، طالما كان ھذا ضروریًا في الحاالت الفردیة، وعن طریق فرض اBayVersGجمعات في والیة بافاریا (قانون الت

 ) على ضمانBayVersGمن قانون التجمعات في والیة بافاریا ( 15

 1. االلتزام باألحكام المذكورة في الجملة 1
  

على الحد المقبول من وجھة نظر قانون الوقایة من العدوى؛ ویمكن توقُّع ھذا عادةً التجمعات قاصرة فیما سوى ھذا  . أن مخاطر العدوى الناجمة عن2
 شخص ویكون في مكاٍن ُمحدَّد. 200عندما ال یزید عدُد المشاركین عن 

  
المشاركین الذین یقودون مركبة  تحدث أثناء إلقاء الكلمة وكذلكرة المجموعة أثناء الحدیث والمیجب على المشاركین ارتداء الكمامة؛ وتُستثنى من ھذا إدا3

ع إذا تعذَّر ضمان االلتزام بالمتطلبات المذكورة في الجملة 4في الطریق أثناء التجمع.   عبر فرض القیود الالزمة. 2ویجب حظر التجمُّ

 لقة، وذلك بالشروط التالیة:القانون األساسي في أماكن ُمغ من 8) یُسمح بالتجمعات المنعقدة وفق المادة 2(

 1,5قل یجب على الجھة المنظمة أن تضمن من خالل اإلجراءات والتدابیر المناسبة توافر مسافة تباعد بین المشاركین تبلغ من حیث المبدأ على األ  .1
 جمع أو مع طرف ثالث.متر والقدرة على تجنب أي مخالطة جسدیة مع المشاركین اآلخرین في الت

  
 مشارك. 100یبلغ الحد األقصى للمشاركین  1ة المتطلبات وفق رقم مراعا مع  .2
  

 ساریة بالشكل المحدد. 2نصف الجملة  3الجملة  1یجب على المشاركین ارتداء الكمامة؛ الفقرة   .3
  

 اریة المختصة بالدائرة.یجب على الجھة المنظمة إعداد خطة الوقایة ومفھوم النظافة وتقدیمھا حسب الطلب إلى المصلحة اإلد  .4
  

 وسائل النقل العامة، وتنقل التالمیذ، والحافالت السیاحیة  8المادة 
  
كذلك یجب على الركاب والمسافرین في وسائل المواصالت المحلیة وخطوط المسافات الطویلة وما یشملھا من مرافق، ارتداء الكمامة، واألمر نفسھ 1

اص في بما ھو مناسب على تنقُّل األشخ 1وتنطبق الجملة 2في حال وجود اتصال بینھم وبین الركاب والمسافرین. ینطبق على موظفي التفتیش والخدمة 
طة أن یُطبَّق وسائل المواصالت العامة وفي المنشآت المنتمیة إلیھا وكذلك على تنقالت تالمیذ المدارس في وسائل المواصالت الخاصة بنقل التالمیذ شری

 سفریات الحافالت السیاحیة محظورة.FFP2 .3ین اإللزام بارتداء قناع على الركاب المعنی

 لوقایة قواعد خاصة للزیارة وا 9المادة 
  
 عند زیارة المرضى أو المقیمین في1) 1(

 3و  1ق المذكورة وفق الرقمین المستشفیات ومرافق الوقایة وإعادة التأھیل التي تُقدم فیھا رعایة طبیة تشبھ الرعایة التي تقدمھا المستشفیات (المراف  .1
 من قانون الوقایة من العدوى)، 23من المادة  3من الفقرة  1من الجملة 

  
 من الكتاب الحادي عشر من قانون الشؤون االجتماعیة، 71من المادة  2. مرافق رعایة المرضى الداخلیة بالكامل وفقًا للفقرة 2
  



لتاسع من قانون الشؤون االجتماعیة، وھي المرافق التي تُقدم فیھا من الكتاب ا 1البند  2لیھ في المادة مرافق ذوي اإلعاقة بالمعنى المنصوص ع  .3
 خدمات المساعدة في االندماج باللیل والنھار،

  
ارج العیادات، والتي جودة الرعایة والسكن بغرض التمریض خ من قانون 2من المادة  3. المساكن الجماعیة المتنقلة الخاضعة لإلشراف وفق الفقرة 4

 )،IfSGمن قانون الوقایة من العدوى ( 23من المادة  6aمات التمریض المتنقلة وفق الفقرة تُقدَّم فیھا خد
  

 دار العجزة والُمسنین  .5
  

ویجب على المؤسسة 2متر.  1,5یجب على الزائرین ارتداء الكمامة مع ضرورة االحتفاظ قدر اإلمكان بالحد األدنى من مسافة التباعد المحددة وقدرھا 
ھا حسب الطلب إلى إعداد ومراعاة خطة الوقایة وتحدید معاییر النظافة على أساس الخطة اإلطاریة المعلنة من قبل وزارة الدولة للصحة والرعایة، وتقدیم

 المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة.

 ا یلي:بشكٍل تكمیلي م 1من الفقرة  1من الجملة  5و 3و 2 ) یسري أیًضا في المرافق والمؤسسات وفق األرقام2(

 . ال یُسمح للزائرین بالدخول إال1
 

" وأن 2تیجة اختباره سلبیة فیما یتعلق بالعدوى بفیروس كورونا "سارس كوف أ) إذا كان مع ھذا الزائر ما یفیُد بشكل كتابي أو إلكتروني أن ن
 یقدم ھذه اإلفادة عند الطلب؛

 48) الذي تم قبل الزیارة بمدة POCأو بناء على اختبار المستضدات السریع ( PCRة االختبار بناء على اختبار تكون نتیج كما یجب أن
 متطلبات معھد روبرت كوخ؛ أوساعة على أقصى تقدیر وأن یلبي االختبار 

 
ة والمنتجات الطبیة عبر التطبیق الذاتي لغیر ب) أُجري في المرفق اختباُر المستضدات المصرح بھ بإشراف من المعھد االتحادي لألدوی

 " على أن تكون نتیجة االختبار الذاتي سلبیة.2اإلصابة بعدوى فیروس كورونا "سارس كوف  الخبراء (االختبار الذاتي) لمعرفة مدى
 

 .FFP2لزائرین داخل المنشأة اإللزام بارتداء كمامة ذات معیار یسري على ا  .2
  

 في إطار األحكام القانونیة للسالمة المھنیة، طالما كانوا على اتصاٍل بالنزالء. FFP2داء كمامة ذات معیار ظفین اإللزام بارتیسري على المو  .3
  

على خطة اختبار أیًضا تنص بشكل خاص على إجراء اختبارات بشكل منتظم  2الجملة  1یجب أن تحتوي خطة النظافة والوقایة وفق الفقرة   .4
على أن تحتوي أیًضا على نسبة الجزء الذي حصل من  - 2-كوف-فیروس كورونا سارسالموظفین بالمؤسسة للتأكد من عدم إصابتھم بللموظفیات و

 ؛ ویجب على المؤسسات تنظیم عملیة إجراء االختبارات.2-كوف-السكان أو الموظفین من قبل على تطعیم ضد فیروس كورونا سارس
  

إصابة أو تفاقمت اإلصابات بشكٍل أكبر، وجب على المصلحة  100 ینة حضریة عددأیام في مقاطعة أو مد 7ى مدى . إذا تجاوز معدل اإلصابة عل5
 – 2-كوف-اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة األمر بإجراء فحوصات بشكل منتظم للموظفین بالمؤسسة للتأكد من عدم إصابتھم بفیروس كورونا سارس

، على أن تُجرى الفحوصات أسبوعیًا 2-كوف-یم ضد فیروس كورونا سارسحصل من السكان أو الموظفین من قبل على تطع مع مراعاة نسبة الجزء الذي
 في یومین مختلفین على األقل یتم فیھما تقسیم الموظفین.

  
بانتظام للكشف عن اإلصابة بفیروس یجب أن تُخِضع خدماُت رعایة المرضى المتنقلة ومنشآت الرعایة ذات اإلقامة الجزئیة موظفیھا للفحص 1) 3(

ویسري على موظفیھا اإللزام بارتداء 2" حسب القدرات المتوفرة لدیھا قدر اإلمكان، وذلك في ثالثة أیام مختلفة في األسبوع. 2ارس كوف كورونا "س
 حتاجین للرعایة.في إطار األحكام القانونیة للسالمة المھنیة، طالما كانوا على اتصاٍل بالم FFP2كمامة ذات معیار 

 ٌح بھا في كل وقت.) مرافقة المحتضرین مسمو4(

 الریاضة ووقت الفراغ  3الجزء 

 الریاضة  10المادة 
  
 یُسمح بممارسة الریاضة والتدریبات الریاضیة العملیة بالشكل التالي:1) 1(

حالة ال یُسمح إال بممارسة الریاضة التي ال یحدث فیھا اتصال  100أیام  7. في المقاطعات والمدن الحضریة التي تجاوز فیھا معدل اإلصابة على مدى 1
 ؛ وال یُسمح بممارسة الریاضة في شكل فرق؛1الفقرة  4قیید المخالطة وفق المادة جسدي ومع مراعاة ت

  
سمح إال بممارسة الریاضة التي ال یحدث حالة ال یُ  100و 50أیام بین  7لحضریة التي یتراوح فیھا ُمعدَّل اإلصابة على مدى . في المقاطعات والمدن ا2

؛ ویُسمح بشكٍل إضافي بممارسة الریاضة تحت سماٍء مكشوفة في مجموعاٍت 4من المادة  1ة وفق الفقرة فیھا اتصال جسدي ومع مراعاة تقیید المخالط
 عاًما؛ 14طفًال عمرھم أقل من  20ما یصل إلى تحتوي على 

  
حالة ال یُسمح إال بممارسة الریاضة التي ال یحدث فیھا  50أیام  7صابة على مدى التي لم یتجاوز فیھا ُمعدَّل اإل. في المقاطعات والمدن الحضریة 3



 عاًما. 14طفًال عمرھم أقل من  20ي على ما یصل إلى أشخاص أو تحت سماء مكشوفة في مجموعات تحتو 10اتصال جسدي في مجموعات تصل إلى 
  
 تظل قائمة. 2الفقرة 2

 الیة:یُسمح بالتدریب والمنافسة بین الالعبین المحترفین وممارسي الریاضات التنافسیة بالمنتخبات على مستوى الوالیة أو الدولة بالشروط الت) 2(

 یُمنع وجود الجماھیر.  .1
  

 مي.إلعالال یُسمح بالدخول إلى المنشأة الریاضیة إال لألشخاص الالزم حضورھم لممارسة الریاضة أو البث ا  .2
  

 مختصة.یجب على الجھة المنظمة إعداد ومراعاة خطة الوقایة ومفھوم النظافة لتقلیل مخاطر العدوى وتقدیمھا حسب الطلب إلى الجھات والُسلطات ال  .3
  
الریاضیة إال  ا من المنشآتال یُسمح بتشغیل واستخدام قاعات األلعاب الریاضیة والمالعب ومراكز اللیاقة البدنیة ومدارس تعلیم الرقص وغیرھ1) 3(

 تظالن دون مساٍس. 18 والمادة 2الفقرة 2. 1من الفقرة  1تحت سماء مكشوفة وفي األغراض الُمحدَّدة في الجملة 

 المرافق الترفیھیة  11المادة 
  
بشكل تجاري سواء تحت سماء أنشطة وقت الفراغ وال یُسمح بتقدیم 2ال یُسمح بتشغیل المتنزھات الترفیھیة وغیرھا من المرافق الترفیھیة المشابھة. 1) 1(

 مكشوفة أو في أماكن ُمغلقة.

قون لألطفال بتجنب أي تجمع بشري واالنتباه یلتزم البالغون المراف2أماكن اللعب في مكان مكشوف مفتوحة لألطفال بشرط وجود مرافق بالغ معھم. 1) 2(
 قدر اإلمكان بوجود مسافة تباعد كافیة بین األطفال.

ناجم ) تُحظر الجوالت السیاحیة في المدینة والرحالت السیاحیة والرحالت في الجبال واألماكن الثقافیة والطبیعیة وكذلك الرحالت والكھوف وم3(
 الزائرین.

 ریة.ك والرحالت البحریة والنھریة بالرحالت القصیرة وكذلك بالرحالت السیاحیة بالقطارات والرحالت النھ) یُحظر تشغیل التلیفری4(

من  2تظل الفقرة  2یُحظر افتتاح وتشغیل حمامات الغطس ومسابح الفنادق وحمامات الغاز ومراكز االستشفاء وكذلك حمامات البخار أو الساونا. 1) 5(
 قائمة دون مساس. 10المادة 

والمراقص وغیرھا من المرافق الترفیھیة وما یشبھھا ) تُغلق بیوت الدعارة والبغاء وصاالت القمار والكازینوھات ومكاتب الرھانات والنوادي اللیلیة 6(
 من أماكن قضاء وقت الفراغ.

 الحیاة االقتصادیة  4الجزء 

 الشركات التجاریة والخدمیة، واألسواق  12المادة 
  
تجاریة التي تستقبل عمالًء حالة، یُحظر فتح المحال ال 100أیام  7في المقاطعات والمدن الحضریة التي تجاوز فیھا معدل اإلصابة على مدى 1) 1(

شاملة التسویق المباشر وخدمات التقدیم وأسواق المشروبات ومحال وتُستثنى من ھذا تجارة المواد الغذائیة 2للمنشآت التجاریة والخدمیة والحرفیة. 
الكیماویة وأدوات التنظیف والبصریات اإلصالح واألسواق التخصصیة لألطفال الُرضع والصیدلیات ومتاجر المستلزمات الطبیة وأسواق المستحضرات 

وصنادیق التوفیر ومكاتب الرھن وفروع خدمات البرید والشحن  واألجھزة السمعیة ومحطات الوقود وورش السیارات وورش الدراجات والبنوك
تل األشجار، وأسواق مواد البناء والتنظیف ومغاسل المالبس، والمحال المتخصصة في بیع الزھور، وأسواق مستلزمات الحدائق ومشاتل الورود ومشا

واألعالف وغیرھا من محالت بیع االحتیاجات الیومیة التي ال غنى عنھا وبیع المواد الصحفیة ومكاتب التأمین ومتاجر الكتب والمستلزمات الحیوانیة 
ي بالنسبة للمؤسسات التي تفتح أبوابھا وتجارة ما یلیسري 4ویُحظر بیع البضائع، التي تتخطى محتویات المتجر المعني المعھودة. 3وكذلك تجارة الجملة. 

 :2الجملة وفق الجملة 

 متر؛ 1,5اإلجراءات التي تضمن القدرة على الحفاظ مبدئیًا على الحد األدنى من التباعد بین الزبائن بمسافة قدرھا . یجب على الجھة المشغلة اتخاذ 1
  

ألول  2م 10ت نفسھ في المتجر عن زبون واحد لكل تضمن أال یزید عدد الزبائن المتواجدین في الوق . یجب على الجھة المشغلة اتخاذ اإلجراءات التي2
 من المكان؛ 2م 800للجزء المتبقي من المساحة الزائدة عن  2م 20ساحة البیع، ثم من م 2م 800

  
نتظار أمام أماكن البیع وكذلك في أماكن ركن السیارات التابعة یسري على أفراد طاقم العمل في أماكن البیع ومحیط البیع وفي المداخل وأماكن اال .3

ظفین، بشرط أن ؛ ویُلغى واجب ارتداء الكمامة على الموFFP2ء الكمامة وعلى العمالء ومرافقیھم واجب ارتداء كمامة ذات معیار للمكان واجب ارتدا
 غیرھا من حواجز الحمایة المناسبة للوقایة بشكل موثوق من العدوى؛ تتوفر في أماكن الخزینة والبار بالمتجر حواجُز الحمایة الشفافة أو

  
لدائرة یجب على الجھة المشغلة إعداد خطة الوقایة ومفھوم النظافة للوافدین من الزبائن وتقدیمھا حسب الطلب إلى المصلحة اإلداریة المختصة با .4

 المعنیة.
  



 بالنسبة لمراكز التسوق یسري ما یلي:5

 ؛4حتى  1تاجر البیع الفردیة الجمل ق على متُطب .1
  

مع ضرورة أن یُؤخذ الحد األقصى من عدد الزبائن المسموح بھ بعین االعتبار حسب المساحة اإلجمالیة المتوفرة  4تُطبق على مراكز التسوق الجملة  .2
 التسوق. للزبائن بمركز التسوق وتُراعى خطة الوقایة والنظافة خالل تدفق الزبائن إلى مركز

  
بما ھو مناسب شریطة أن  4من الجملة  4و  3و  1ائع المطلوبة مسبقًا من المتاجر؛ وتسري من أجل ذلك األرقام بجلب البض 1یُسمح خالفًا للجملة 6

 تُخصَّص في خطة الحمایة ومفھوم النظافة إجراءاٌت خاصة تتالفى احتشاد العمالء مثالً من خالل إطار زمني متدرج.
 
حالة یُسمح أیًضا فتح المحال التجاریة للزبائن  100و  50أیام بین  7ل اإلصابة على مدى طعات والمدن الحضریة التي یتراوح فیھا معدلمقافي ا7

الوقت  مع ضرورة أال یزید عدد الزبائن المتواجدین في 4من الجملة  4حتى  1بمفردھم بعد حجز موعد ُمسبق ولفترة زمنیة محددة؛ وھنا تُطبق األرقام 
من منطقة البیع؛ ویجب على مشغّل المتجر جمع بیانات االتصال بالعمالء وفق المنصوص علیھ في المادة  2متر 40نفسھ بالمتجر عن زبون واحد لكل 

بفتح  3و 1جملة حالة، یُسمح بالمخالفة لما جاء في ال 50أیام  7في المقاطعات والمدن الحضریة التي لم یتجاوز فیھا معدل اإلصابة على مدى 8. 2
 .4مالًء بشرط مراعاة ما جاء في الجملة رقم المحال التجاریة التي تستقبل ع

ت یُحظر تقدیم الخدمات التي ال مفر فیھا من التقارب الجسدي مع الزبون، مثل محالت التدلیك وصالونات الوشم (التاتوه) وغیرھا من الخدما1) 2(
ظافر والوجھ مات صالونات الحالقة وكذلك الرعایة غیر الطبیة للقدمین والیدین واألبتقدیم خد 1من الفقرة  1ملة والج 1ویُسمح خالفًا للجملة 2المشابھة. 

بالتناسب مع المقاییس المفروضة من قبیل ارتداء أفراد طاقم  1من الفقرة  4بمقداٍر ضرورّيٍ من النظافة والرعایة؛ وفي ھذا الخصوص تنطبق الجملة 
ویسقط واجب ارتداء قناع 3. ى الوجھ في إطار لوائح الصحة والسالمة المھنیة ووجوب التحكُّم في الدخول من خالل حجز موعد مسبقالعمل قناع طبي عل

FFP2  .م الخدمة جمع بیانات االتصال بالعمالء وفق المعیار المحدد في المادة 4عندما ال یسمح نوع الخدمة بارتدائھ  .2ویجب على ُمقّدِ

أو تقدم خدمات عالج طبي  األطباء وأطباء األسنان وجمیع العیادات األخرى التي تقدم خدمات طبیة وعالجیة وتمریضیةح عیادات یُسمح بفت1) 3(
بما ھو مناسب شریطة أال یسقط اإللزام بارتداء الكمامة إال بما یسمح بھ نوُع الخدمة  1من الفقرة  4من الجملة  3و  1ویسري فیھا الرقمان 2ضروریة. 

 وتظل الواجبات األخرى التي تقتضي ارتداء وقایة طبیة للفم واألنف قائمة دون تغییر.3قدَّمة. المُ 

من الجملة  4و  1ویجب على الجھة المشغلة مع تطبیق الرقمین 3ویستثنى من ھذا بیع المواد الغذائیة والنباتات والزھور فقط. 2األسواق محظورة. 1) 4(
لوالیة والطاقة میة اة ووضع معاییر النظافة على أساس الخطة اإلطاریة المعلنة من قبل وزارة الدولة لالقتصاد وتنإعداد خطة الوقای 1من الفقرة  4

من  3ویُطبق على موظفي البیع والزبائن ومرافقیھم الرقم 4والصحة والرعایة وتقدیمھا حسب الطلب إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة. 
 بالشكل الُمحدَّد. 1فقرة من ال 4الجملة 

 المطاعم  13المادة 
  
 .3و 2) یحظر عمل المطاعم بكل أنواعھا شاملةً كانتینات الشركات مع مراعاة الفقرتین 1(

ائن وكذلك یُطبق على الموظفین الذین یحدث اتصال بینھم وبین الزب2یُسمح بتسلیم وتورید الوجبات والمشروبات التي یمكن أخذھا معك إلى المنزل. 1) 2(
وعند تسلیم وتورید الوجبات والمشروبات یُحظر تناولھا في 3بالشكل المقرر.  12من المادة  1من الفقرة  4 من الجملة 3على الزبائن أنفسھم الرقم 

 المكان.

 ) یُسمح بتشغیل كانتینات الشركات غیر المفتوحة للعامة بشكٍل استثنائّي في ظل االشتراطات التالیة:3(

 ٍة قھریة لسیر األعمال.األطعمة والمشروبات في المكان ذا ضروری تناولُ  یكونُ   .1
  

 بین كل الزوار، الذین ال ینتمون إلى المنزل نفسھ. 1,5تُكفل مسافة تباعد اجتماعي ُدنیا قدرھا   .2
  

 إلداریة المختصة بالدائرة المعنیة.على الجھة المشغلة إعداد خطة الوقایة ومفھوم النظافة وتقدیمھا حسب الطلب إلى المصلحة ا  .3
  
 

 اإلیواء  14المادة 
  
أماكن اإلیواء التجاریة أو ال یُسمح بتقدیم عروض المبیت بالفنادق أو أماكن اإلیواء والمعسكرات المدرسیة ومراكز إیواء الشباب والمخیمات وجمیع 1) 1(

 ویُحظر تقدیم عروض المبیت ألغراٍض سیاحیة.2ریة الضروریة فعالً بشكٍل قابل للتصدیق. االتي تُقدَّم مقابل دفع مصروفات إال لألغراض المھنیة والتج

 ما یلي: 1من الفقرة  1) یُطبق على عروض المبیت وفق الجملة 2(

وبین الضیوف والعاملین  ل إجراءات مناسبة االلتزام بمسافة تباعد بین جمیع الضیوف الذین ال ینتمون نفس العائلةأن تضمن الجھة الُمشغلة من خال  .1
 متر. 1,5بالمكان، على أال تقل مسافة التباعد ھذه مبدئیًا عن 

  
 ال یُسمح بإیواء الضیوف الذین ال ینتمون فیما بینھم إلى نفس العائلة في غرفة واحدة أو وحدة سكنیة واحدة.  .2
  

متر، وكذلك  1,5یُطبق أمر ارتداء الكمامة على الموظفین في محیط الخدمة أو في األماكن التي یمكن فیھا االلتزام بمسافة التباعد المقررة وقدرھا   .3



 2نصف الجملة  3رقم  4 الجملة 1البند  12الما لم یكونوا متواجدین على طاولة المطعم أو في الوحدة السكنیة الخاصة بھم؛ تُطبق المادة على الضیوف ط
 بالشكل الُمحدد.

  
من قبل وزارة الدولة لالقتصاد یجب على الجھة المشغلة إعداد خطة الوقایة ووضع معاییر النظافة على أساس الخطة اإلطاریة المعلنة لمرافق اإلیواء   .4

 ریة المختصة بالدائرة.وتنمیة الوالیة والطاقة والصحة والرعایة وتقدیمھا حسب الطلب إلى المصلحة اإلدا
  

 .2یجب على الجھة المشغلة جمع بیانات االتصال بالضیوف وفق المعیار المحدد في المادة   .5
  
 ) تُطبَّق على عروض الضیافة القواعُد الخاصة المنظمة لھا الواردة في ھذه المرسوم.3(

 الندوات والمؤتمرات والمعارض  15المادة 
  

 مؤتمرات والمعارض وما یشبھھا من فعالیات.یُحظر عقد الندوات وال

 اإلیواء المھني  16المادة 
  
شخًصا على األقل ویقیمون في أماكن مبیت جماعیة أو في مقرات سكنیة مملوكة أو ُمستأجرة من  50یمكن للشركات والمرافق الزراعیة التي یعمل بھا 1

عنیة في كل حالة فردیة باتخاذ إجراءات الوقایة والنظافة الالزمة حسب قانون الوقایة من المختصة بالدائرة الم الشركة أن تأمرھم المصلحة اإلداریة
 والجھة المشغلة ھي المسؤولة عن االلتزام بإجراءات الوقایة والنظافة ویجب علیھا أن تتأكَّد من ھذا بشكٍل منتظم وتوثقھ.2العدوى. 

 التعلیم والثقافة  5الجزء 

 االمتحانات  17ادة الم
  
وإذا تعذَّر تأمین الحد األدنى من مسافة التباعد بسبب نوع 2متر.  1,5ال یُسمح بأداء االمتحانات إال إذا توفَّر حد تباعد بین المشاركین یبلغ على األقل 1

 ن عملیة االمتحان.ن الذین لیسوا جزًءا موال یُسمح بدخول المشاھدی3االمتحان، وجب اتخاذ إجراءات وقائیة أخرى مساویة لھا في الفعالیة. 

 المدارس  18المادة 
  
) وكذلك تقدیم BayEUGیُسمح بتقدیم الدروس المدرسیة وغیرھا من الفعالیات المدرسیة بالمعنى المقصود في قانون والیة بافاریا للتربیة والتعلیم (1) 1(

ل اتخاذ التدابیر وذلك بشرط ضمان توافر الوقایة من العدوى من خالخدمة الرعایة وقت الظھیرة بالمدارس وفق المعاییر المنصوص علیھا بالجمل التالیة، 
ط ویجب على المدارس والجھات المسؤولة عن الرعایة النھاریة إعداد خطة الوقایة وتحدید معاییر النظافة لجمیع النشاطات التي تجرى في محی2المناسبة. 

صحة والرعایة (الخطة اإلطاریة للنظافة)، لنة من قبل وزارة الدولة للتربیة والتعلیم والالمدرسة وفي الرعایة الطارئة على أساس الخطة اإلطاریة المع
 یُطبق ما یلي: 3وتقدیمھا حسب الطلب إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة. 

 4بشرط االلتزام بالشروط المذكورة في الفقرة حالة، تُعقد  100أیام  7. في المقاطعات والمدن الحضریة التي تجاوز فیھا معدل اإلصابة على مدى 1
 
 
  

من المدرسة الثانویة والمدارس الثانویة المھنیة وكذلك  11من المرحلة االبتدائیة والفصل  4الحصص بنظام الدوام الدراسّي الحضورّي في الفصل  أ)
 ذلكمتر باستمرار وجدارة، أو دوام دراسي متناوب وك 1,5في الفصول النھائیة، طالما أمكن الحفاظ على مسافة التباعد الدنیا وقدرھا 

 ب) الدراسة عن بُعد في جمیع أنواع المدارس والمراحل المدرسیة األخرى؛    
 

  
أمكن  حالة یُعقد الدوام الدراسّي الحضورّي، طالما 100و  50أیام بین  7. في المقاطعات والمدن الحضریة التي یتراوح فیھا معدل اإلصابة على مدى 2

 متر باستمرار وجدارة، أو دوام دراسي متناوب؛ 1,5الحفاظ على مسافة التباعد الدنیا وقدرھا 
  
 حالة، 50أیام  7. في المقاطعات والمدن الحضریة التي لم یتجاوز فیھا معدل اإلصابة على مدى 3

 ذلكأ) تُعقد الدروس في المرحلة األساسیة بنظام الدوام الدراسّي الحضورّي وك    

  
  

اعد الدنیا ب) تُعقد الدروس في جمیع أنواع المداس والفصول المدرسیة األخرى بنظام الدوام الدراسّي الحضورّي، طالما أمكن الحفاظ على مسافة التب
 متر باستمرار وجدارة، أو دوام دراسي متناوب. 1,5وقدرھا 

 

  
مؤشر اإلصابة الخاص بالمقاطعة أو  3خالل إعالن كل یوم جمعة من كل أسبوع بالمخالفة للمادة  وتُحدد المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة من4

ة بناء على مؤشر وتُطبق القواعد الساری5المدینة الحضریة المعنیة وذلك حسب اإلعالن الرسمي الحدیث لحاالت اإلصابة الصادر عن معھد روبرت كوخ. 
و المدینة الحضریة المعنیة طوال فترة األسبوع التقویمي التالي بدایة من یوم االثنین حتى انتھاء یوم األحد التالي. معدالت اإلصابة بعدھا على المقاطعة أ

 وتصدر التشریعات الُمنظمة للرعایة الطارئة من وزارة الدولة المختصة.6

افة عروض الرعایة الطارئة، وینطبق على أعضاء ھیئة التدریس لمباني المدرسیة وخالل الرعایة في فترة الظھیرة وفي كیجب ارتداء الكمامة في ا1) 2(
 :1ویُستثنى من واجب ارتداء الكمامة بصرف النظر عن المادة 2فضالً عن ذلك واجب ارتداء كمامة طبیة في إطار أحكام قانون السالمة المھنیة. 



 ة قھریة،افقة كوادر اإلشراف الرقابي ألسباٍب تربویة أو تنظیمیالتالمیذ بعد مو  .1
  

 أفراد اإلدارة المدرسیة بعد الوصول إلى محل العمل، طالما لیس ھناك أفراٌد آخرون حاضرون،  .2
  

زة لغرف الصف أو اإلقامة وكذلك لفترة قصیرة األجل في النطاق الخارجّي في   .3 الھواء الطلق، طالما كان مضمونًا االلتزام التالمیذ أثناء تھویة ُمعزَّ
 نى من مسافة التباعد كافیة.بالحد األد

  
 ویجب على أولیاء األمور المعنیین أن یھتموا بتلبیة التالمیذ لواجب ارتداء األقنعة.3

علمین المتخصصین ومعھد الدولة للتدریب العملي أیًضا على الدوام التعلیمي والدراسي في معھد الدولة للتدریب العملي للم 2حتى  1) تُطبق الفقرات 3(
 ذوي االحتیاجات الخاصة.لمعلمي 

ال  1من الفقرة  3من الجملة  1في الحصص المدرسیة بنظام الدوام الدراسّي الحضورّي وفي فترات الحضور بنظام الحضور التبادلي وفق الرقم 1 )4(
ة اختبارھم سلبیة أو إلكتروني ما یفید أن نتیج یُسمح للتلمیذات والتالمیذ بالمشاركة في الحصص المدرسیة إال إذا قدموا في بدایة الیوم الدراسي بشكل كتابي

" وأن یقدموا ھذه 2) لمعرفة اإلصابة بعدوى فیروس كورونا "سارس كوف POCأو بناء على اختبار المستضدات السریع ( PCRبناء على اختبار 
یجب أال یكون ²ختبار سلبیة. إشراف أحد وتأتي نتیجة ھذا االالشھادة للمعلمة أو المعلم عند الطلب أو أن یقوموا في المدرسة بإجراء االختبار الذاتي تحت 
إذا ³ساعة على أقصى تقدیر قبل بدایة الیوم الدراسي.  48قد مر على االختبار الذي تُقدم نتیجتھ أو االختبار السریع الذي أجري في المدرسة أكثر من 

حفاظ على الدوام الدراسّي الحضورّي؛ وال یجوز رض المدرسي فقط المتمثل في الأجریت االختبارات بالمدرسة فإن المدرسة تعالج نتیجة االختبار للغ
 یوًما. 14وال یجوز االحتفاظ بنتیجة االختبار ألكثر من 4إرسالھا إلى طرف آخر. 

 
 

 عروض الرعایة النھاریة لألطفال والمراھقین والبالغین الشباب  19المادة 
  
النھاریة لألطفال والرعایة خالل العطالت ومجموعات اللعب المنظمة لألطفال  ھاریة لألطفال ومراكز الرعایةیُسمح بتشغیل مؤسسات الرعایة الن1) 1(

 بالشروط التالیة:

حالة، یُسمح بوضع قواعد الرعایة الطارئة وعروض التعلم  100أیام  7. في المقاطعات والمدن الحضریة التي تجاوز فیھا معدل اإلصابة على مدى 1
 سرة والعمل والشؤون االجتماعیة بالتفاھم مع وزارة الصحة والرعایة في والیة بافاریا؛اإلعالن عنھا من قبل وزارة األعن بُعد و

  
حالة، ال یمكن لھذه المرافق فیھا فتح أبوابھا إال إذا  100و  50أیام بین  7. في المقاطعات والمدن الحضریة التي یتراوح فیھا معدل اإلصابة على مدى 2
 دمت الرعایة في مجموعات ثابتة (التشغیل االعتیادي المحدود)؛قُ 
  

 حالة. 50أیام  7الحضریة التي لم یتجاوز فیھا معدل اإلصابة على مدى  . ویمكن للمرافق أن تفتح أبوابھا في المقاطعات والمدن3
  
صحة الشخصیة على أساس الخطة اإلطاریة المعلنة من قبل وزارة یجب على الجھات المسؤولة المعنیة إعداد خطة وقایة وتحدید معاییر للنظافة وال2

طلب إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة، على أن تُراَعى أثناء ذلك المتطلبات الدولة للتربیة والتعلیم والصحة والرعایة، وتقدیمھا حسب ال
 بالشكل الُمحدَّد. 18من المادة  1ن الفقرة م 5حتى  4وتسري الجملة  3الخاصة بالمنشآت والظروف المحلیة. 

الخاصة إعداد خطة الوقایة وتحدید معاییر النظافة على أساس الخطة یجب على الجھات المسؤولة عن مراكز الرعایة النھاریة لذوي االحتیاجات 1) 2(
وتجب 2سب الطلب إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة. اإلطاریة المعلنة من قبل وزارة الدولة للتربیة والتعلیم والصحة والرعایة، وتقدیمھا ح

 ؤسسة في المكان نفسھ.فیھا مراعاة المتطلبات والظروف الخاصة بالمرفق أو الم

 التعلیم غیر المدرسي، ومدارس الموسیقى، ومدارس تعلیم قیادة السیارات  20المادة 
  
متر.  1,5تكمیلي واالرتقائي بنظام الحضور إال إذا توفر حد تباعد بین جمیع المشاركین یبلغ على األقل ال یُسمح بأداء عروض التأھیل المھني وال1) 1(
امة إن لم یمكن االلتزام بالحد األدنى من مسافة التباعد، خاصة في أماكن الحركة وااللتقاء، وكذلك في أماكن الفعالیات التي تتم ویجب ارتداء الكم2

ویجب على الجھة المشغلة إعداد خطة الوقایة ومفھوم النظافة وتقدیمھا حسب 4بما ھو مناسب.  17من المادة  2تسري الجملة و 3بالحضور في المكان. 
حالة،  100أیام  7وفي المقاطعات والمدن الحضریة التي یتجاوز فیھا معدل اإلصابة على مدى 5طلب إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة. ال

المرسوم الحادي من  20من المادة  1من الفقرة  2ویبقى السماح حسب الجملة 6. 3بنظام الحضور مع مراعاة الفقرة  1قدیم العروض وفق الجملة یُحظر ت
 للسنوات الدراسیة الختامیة من المدارس المھنیة دون مساس. 2021فبرایر/شباط  21) في صیغتھ الساریة حتى BayIfSMVعشر (

ض تعلیم الكبار وفق قانون تعزیز تعلیم الكبار في والیة بافاریا وما یشبھ ھذا من العروض التي تقدمھا جھات مستقلة وكذلك العروض بالنسبة لعرو1) 2(
 بالشكل الُمحدَّد. 1من الفقرة  5حتى  1التعلیمیة غیر المدرسیة تُطبق الجملة 

تطوعین في جھاز المطافئ وخدمة اإلسعاف وھیئة اإلغاثة الفنیة، وذلك بشرط الحفاظ یُسمح بتقدیم دورات اإلسعافات األولیة وتأھیل العاملین الم1) 3(
ن الحركة وااللتقاء، ویجب ارتداء الكمامة إن لم یمكن االلتزام بالحد األدنى من مسافة التباعد، خاصة في أماك2متر.  1,5على مسافة تباعد تبلغ على األقل 

ویجب على الجھة المشغلة إعداد خطة 4بما ھو مناسب.  17من المادة  2وتسري الجملة  3لحضور في المكان. وكذلك في أماكن الفعالیات التي تتم با
 الوقایة ومفھوم النظافة وتقدیمھا حسب الطلب إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة.



 نظام الحضور إال مع مراعاة االشتراطات التالیة:قدیم دوام تعلیم دروس الموسیقى وتعلیم الغناء كدوام مفرد بال یُسمح بت1) 4(

 متر باستمرار وجدارة؛ 2. یمكن االلتزام بمسافة تباعد دنیا قدرھا 1
  

لمھنیة، فیما یلتزم التالمیذ بارتداء قناع وجھ ذي . ینطبق على كوادر ھیئة التدریس واجب ارتداء قناع وجھ طبي في إطار لوائح الصحة والسالمة ا2
 ؛ وال تسقط ھذه الواجبات إال طالما وحیثما ال یسمح العزف النشط بارتداء القناع؛FFP2معیار 

  
 . یجب على الجھة المشغلة إعداد خطة الوقایة ومفھوم النظافة وتقدیمھا حسب الطلب إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة.3
  
كدوام حالة، یُحظر تقدیم تعلیم دروس الموسیقى وتعلیم الغناء  100أیام  7دل اإلصابة على مدى في المقاطعات والمدن الحضریة التي تجاوز فیھا مع2

 مفرد بنظام الحضور.

یة، ینطبق على بالنسبة للدروس النظریة في مدرسة تعلیم القیادة النظریة، وتدریبات المتابعة، وندوات التحقُّق من الكفاءة، واختبارات القیادة النظر1) 5(
 1؛ وتنطبق الجملتان FFP2دون ذلك واجب ارتداء قناع ھیئة التدریس واجب ارتداء قناع وجھ طبي في إطار لوائح الصحة والسالمة المھنیة وفیما  أفراد

د ھیئة على أفرا FFP2وبالنسبة للدروس العملیة لمدرسة القیادة واالختبارات العملیة، ینطبق شرط ارتداء قناع 2بما ھو مناسب.  3من الفقرة  4و
 ین.التدریس في إطار لوائح الصحة والسالمة المھنیة وكذلك على راكبي المركبات اآلخر

 .10) بخصوص التأھیل الریاضي العمیل تسري المادة 6(

 المعاھد العلیا  21المادة 
  
تطبیقیة والفنیة التي تتطلب قاعات عمل ومختبرات خاصة بعقد الفعالیات ال 1لكن یسمح خالفًا للجملة 2ال تُعقد فعالیات بنظام الحضور في المعاھد العلیا. 1

یجب ارتداء الكمامة في 3متر.  1,5بالمعاھد العلیا، وذلك بشرط االلتزام بالحد األدنى من مسافة التباعد بین المشاركین تبلغ من حیث المبدأ على األقل 
 ھذا المرسوم دون مساس. وتظل القواعد األكثر تفصیًال وفق4. 2الجملة الفعالیات المحددة وفق 

 المكتبات والسجالت  22المادة 
  

 .12من المادة  1من الفقرة  4یمكن فتح المكتبات والسجالت مع مراعاة الشروط المنصوص علیھا في الجملة 

 المعالم الثقافیة  23المادة 
  
 ق تظل ُمغلقة.) المسارح ودور األوبرا والحفالت الموسیقیة وخشبات المسرح وما یشبھھا من مراف1(

لم ) یسري على المتاحف والمعارض واألضرحة وممتلكات إدارة بافاریا المسؤولة عن القصور الرسمیة والحدائق والبحیرات وما یشبھھا من المعا2(
 النباتات ما یلي:الثقافیة وكذلك حدائق الحیوان وحدائق 

 حالة، تظل المعالم الثقافیة المذكورة ُمغلقة. 100أیام  7ة على مدى في المقاطعات والمدن الحضریة التي تجاوز فیھا معدل اإلصاب  .1
  
الم الثقافیة المذكورة حالة یمكن أن تفتح المع 100و  50أیام بین  7في المقاطعات والمدن الحضریة التي یتراوح فیھا معدل اإلصابة على مدى   .2

 ر الشروط التالیة:أبوابھا أمام الزائرین، وذلك بشرط حجز موعد ُمسبق وبتواف
 متر على األقل؛ 1,5أ) یتحدَّد عدُد الزائرین المسموح بھ حسب المكان المتوفر للزائرین الذي یسمح بمراعاة مسافة تباعد بمقدار     

 ؛FFP2ب) یجب على الزائرین ارتداء الكمامة من النوع     

 وتقدیمھا حسب الطلب إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة؛ت) على الجھة المشغلة إعداد خطة الوقایة ومفھوم النظافة     

 .2ث) یجب على الجھة المشغلة جمع بیانات االتصال بالزبائن وفق المعیار المحدد في المادة     
 

  
مع مراعاة عدم وجود ضرورة  2النقطة رقم حالة، تُطبق  50أیام  7في المقاطعات والمدن الحضریة التي لم یتجاوز فیھا معدل اإلصابة على مدى   .3

 لحجز موعد مسبق وجمع بیانات االتصال.
  

 أحكام إضافیة 6الجزء 

 لعدوى مواصلة إلزامیة ارتداء الكمامة وحظر الكحول ومتابعة سالسل ا 24المادة 
  
 ) یجب ارتداء الكمامة1(

اریة المختصة بالدائرة المعنیة داخل المدن أو غیرھا من األماكن العامة تحت السماء . في جمیع أماكن التجمعات المركزیة التي حددتھا المصلحة اإلد1
 المكشوفة والتي یتواجد فیھا الناس إما في مكان ضیق أو لفترة غیر عابرة،

  
د بشأنھا قواعد خاصة في ھذا . في أماكن المقابالت والحركة شاملة مصاعد المباني العامة وغیرھا من المباني المتاحة بشكل عام، والتي ال توج2



 المرسوم،
  

فسھ على مكان العمل . في أماكن المقابالت والحركة بمحال العمل، خاصة في المصاعد والطرقات والمطاعم التابعة لھا والممرات؛ ویسري األمر ن3
 متر. 1,5طالما ال یمكن االلتزام بالحد األدنى من مسافة التباعد بمقدار 

  
ا ول الكحول في أماكن المقابالت العامة في مراكز المدن وفي غیرھا من األماكن العامة تحت السماء المكشوفة والتي یتواجد فیھا الناس إمیُمنع تنا1) 2(

 وتُحدَّد األماكن المعنیة بشكٍل فعلّي من جانب المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة.2عابرة.  في مكان ضیق أو لفترة غیر

تعذَّرت متابعة سالسل العدوى في إحدى الدوائر أو المدن الحضریة بشكل كامل عن طریق الموظفین المختصین، وجب على المصلحة اإلداریة ) إذا 3(
 المختصة بالدائرة المعنیة

 . أن تبلغ الحكومة المختصة بھذا1
  

 جیش.. أن تلتمس منھا تقدیم الدعم على سبیل المثال من خالل قوات من الشرطة أو ال2

 

  
 التدابیر المتعلقة بمعدالت اإلصابة  7الجزء 

 أیام  7القواعد عند زیادة معدل اإلصابة على مدى  25المادة 
  
أیام في إحدى الدوائر أو المدن الحضریة، وجب على  7إذا زاد مؤشر حاالت العدوى الجدیدة بفیروس كورونا بشكل كبیر عن معدل اإلصابة على مدى 1

ماء جاء في اریة المختصة بالدائرة المعنیة أن تصدر أوامر أكثر شموالً بالتفاھم مع الحكومة المختصة لمكافحة العدوى ودون اإلضرار بالمصلحة اإلد
من  17وإذا توفَّرت قیٌم تقریبیة تفیُد أن قیمة المؤشر المرتفعة تُوعز إلى تسجیل إصاباٍت بالعدوى من مناطق متاخمة خطرة حسب الرقم 2. 28المادة 
ل لعابري الحدود من قانون الوقایة من العدوى، لزم على المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة األمُر بقیوٍد إضافیة  2المادة  خاصة على التجوُّ

 والمتجاوزین لھا ذھابًا وإیابًا وكذلك فرض إجراءاٍت وقائیة وصحیة على المؤسسات التي توّظُف عابري الحدود.

 ، وحظر التجوال اللیلي 100أیام أكثر من  7القواعد عندما یكون ُمعدَّل اإلصابة على مدى  26المادة 
  

حالة، على مستوى الوالیة التواجد خارج الشقة السكنیة في  100أیام  7الحضریة التي تجاوز فیھا معدل اإلصابة على مدى یُحظر في المقاطعات والمدن 
 باًحا، إال إن كان ھذا ُمبرًرا بسببص 5لیالً حتى  22الفترة من الساعة 

 ،حالة طوارئ طبیة أو بیطریة أو غیرھا من العالجات الطبیة التي ال تقبُل التأجیل .1
  

 ممارسة األنشطة المھنیة أو الخدمیة وأغراض التدریب العملي التي ال تقبل التأجیل، .2
  

 ،أداء حق الوصایة أو االلتقاء مع األبناء بعد االنفصال .3
  

 الرعایة التي ال تقبل التأجیل لألشخاص المحتاجین للرعایة والقاصرین، .4
  

 مرافقة المحتضرین، .5
  

 معامالت رعایة الحیوانات أو .6
  

 ألسباٍب أخرى مشابھة ذات أھمیة وال یمكن تفادیھا. .7
  

 خطوات الفتح األخرى  27المادة 
  
حالة في المقاطعة أو المدینة الحضریة وتبین أن انتشار العدوى یتسم باالستقرار أو التراجع،  100أیام  7ى ) إن لم یتجاوز معدل اإلصابة على مد1(

لتالیة، على أن یبدأ یمكن أن تصدر المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة باالتفاق مع وزارة الصحة والرعایة في الوالیة أوامر بفتح المنشئات ا
ومع مراعاة الخطط اإلطاریة التي یجب أن تحتوي على إجراءات الوقایة والنظافة التي  2021أبریل/نیسان  12قرب تقدیر بدایة من العمل بھذا على أ

 تُعلن من قبل الوزارات المختصة بالتفاھم مع وزارة الصحة والرعایة في الوالیة:

ق مع توثیق البیانات لمتابعة االتصال بھم عند الضرورة؛ فإن جلس على طاولة الزائرین الذین قاموا بحجز موعد ُمسب . فتح المطاعم الخارجیة أمام1
ساعة على أقصى تقدیر ضد  24) لم یمر علیھ أكثر من POCواحدة أشخاٌص من العدید من األسر، وجب إجراء فحص ذاتي أو اختبار المستضدات (

 ؛نتیجة االختبار سلبیة للضیوف على نفس الطاولة، على أن تكون "2فیروس كورونا "سارس كوف 
  



) أو فحص POC. فتح المسارح وقاعات الحفالت الموسیقیة ودور األوبرا وكذلك دور السینما أمام الزائرات والزائرین مع إجراء اختبار المستضدات (2
الختبار " على أن تكون نتیجة ا2كوف ساعة على أقصى تقدیر یومیًا لمعرفة احتمال العدوى بفیروس كورونا "سارس  24ذاتي لم یمر علیھ أكثر من 

 سلبیة؛
  
ر تحت . ممارسة الریاضة التي ال تقوم على االتصال الجسدي المباشر في المحیط الداخلي وكذلك ممارسة الریاضة التي یحدث بھا اتصال جسدي مباش3

ساعة على  24ثر من أو فحص ذاتي لم یمر علیھ أك) POCسماء مفتوحة، وذلك بشرط أن یجري جمیع المشاركات والمشاركین اختبار المستضدات (
 " على أن تكون نتیجة االختبار سلبیة.2أقصى تقدیر یومیًا لمعرفة احتمال العدوى بفیروس كورونا "سارس كوف 

  
سم باالستقرار أو التراجع، یمكن حالة في المقاطعة أو المدینة الحضریة وتبین أن انتشار العدوى یت 50أیام  7) إن لم یتجاوز معدل اإلصابة على مدى 2(

واردة في ھذا المرسوم، وذلك أن تصدر المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة باالتفاق مع وزارة الصحة والرعایة في الوالیة أوامر بتخفیف القیود ال
 وذلك بخصوص: 2021أبریل/نیسان  12على أقرب تقدیر بدایة من 

 . فتح المطاعم الخارجیة،1
  

 . فتح المسارح وقاعات الحفالت الموسیقیة ودور األوبرا وكذلك دور السینما، وكذلك2
  

مباشر في . ممارسة الریاضة التي ال تقوم على االتصال الجسدي المباشر في المحیط الداخلي، وكذلك ممارسة الریاضة التي یحدث بھا اتصاٌل جسديٌّ 3
 المحیط الخارجي

  
تصة بالتفاھم مع وزارة الصحة اریة التي یجب أن تحتوي على إجراءات الوقایة والنظافة التي تُعلن من قبل الوزارات المخمع مراعاة الخطط اإلط

 والرعایة في الوالیة.

 أحكام ختامیة  8الجزء 

 إجراءات محلیة وأوامر تكمیلیة واستثناءات  28المادة 
  
ویمكن أن تصدر المصلحة اإلداریة 2ة المختصة بتطبیق قانون الوقایة من العدوى كما ھي. تظل األوامر األخرى الصادرة عن السلطات المحلی1) 1(

أو خطط  جراءاتالمختصة بالدائرة المعنیة في حاالت فردیة أوامر تكمیلیة، طالما كان ھذا ضروریًا وفق قانون الوقایة من العدوى، أو إذا كانت ھذه اإل
 ا المرسوم.الوقایة والنظافة منصوًصا علیھا في ھذ

یة، وذلك یمكن لھیئة اإلدارة المحلیة منح موافقات استثنائیة في حاالت فردیة بناء على طلب ُمقدم من المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعن1) 2(
عامة من الناس أو تكتُّل حاالت عامة  ال یُسمح بمنح موافقات استثنائیة تخص مجموعةً 2بشرط أن یكون ھذا مقبوًال بما یتفق مع قانون الوقایة من العدوى. 

 بالتفاھم مع الحكومة المختصة. 1إال بعد استیفاء الشروط المذكورة في الجملة 

لحة اإلداریة المختصة حالة، یمكن أن تقوم المص 100أیام  7) في المقاطعات والمدن الحضریة التي تجاوز فیھا معدل اإلصابة على مدى 3(
وبالتفاھم مع وزارة الدولة للصحة والرعایة في والیة بافاریا وغیرھا من وزارات  2021أبریل/نیسان  12یبدأ على األقل من بالدائرة المعنیة وبأثر 

محاوالت رئیسیة محددة المھلة في حاالت الدولة المعنیة، بإصدار أمر بالمخالفة لألحكام الواردة في ھذه الالئحة بفتح مرافق معینة، وذلك في إطار 
 و بشكل عام في محیط المنطقة، طالما كان ھذا األمر معقوًال من منظور قانون مكافحة العدوى وكان ضروریًا لمراجعة فعالیة طرق االختبارفردیة أ

 الشاملة وغیرھا من إجراءات الوقایة والنظافة.

 المخالفات اإلداریة  29المادة 
  

 ) من یقوم عمًدا أو باإلھمالIfSGمن قانون الوقایة من العدوى ( 73من المادة  1aفقرة من ال 24فًا للنظام بالمعنى المذكور في الرقم یُعُد مخال

 ،1من المادة  2من الجملة  2. من یُدلي ببیانات اتصال خاطئة بالمخالفة للرقم 1
  

 مع أشخاٍص آخرین، 4من المادة  1. من یتواجد بالمخالفة للفقرة 2
  

باعتباره  7من المادة  2من الفقرة  4فعالیات أو تجمعات، أو لم یتمكن بالمخالفة للرقم  7من المادة  2أو الفقرة  5المادة من  1. من یقیم بالمخالفة للجملة 3
في إحدى الفعالیات أو أحد  7من المادة  1من الفقرة  1أو الجملة  5من المادة  1شارك بالمخالفة للجملة جھة منظمة من تقدیم خطة الحمایة والنظافة أو ی

 التجمعات،
  

 ،5من المادة  2. من یحتفل في المیادین أو المرافق العامة بالمخالفة للجملة 4
  

لواجب ارتداء الكمامة بصفتھ مشارًكا في أحد  7من المادة  2من الفقرة  3أو الرقم  7من المادة  1من الفقرة  3. من ال یمتثل بالمخالفة للجملة 5
 التجمعات،

  



بصفتھ زائًرا أو عمیًال أو  23 أو 22أو  14أو  13أو  12أو  9أو  8بالمخالفة للمواد  FFP2جب ارتداء كمامة عادیة أو ذات معیار . من ال یمتثل لوا6
 مرافقًا أو ضیفًا،

  
 خطة الوقایة والنظافة الصحیة المطلوبة منھ بصفتھ مشغالً إلحدى المنشآت، 9. من ال یُقدُم بالمخالفة للمادة 7
  

من  2من الفقرة  1، أو یسمح بحضور جماھیر بالمخالفة للرقم 10من المادة  2أو  1بالمخالفة للفقرة  أو یقوم بتدریب ریاضي عمليیر ریاضةً . من ید8
ل صاالٍت ریاضیة أو مالعب ریاضیة أو صاالت لأللعاب الریاضیة أو مدارس رقص أو منشآٍت ریاضیة أخرى أو یستخدمھا بال ، أو10المادة  مخالفة یُشغِّ
 ،10من المادة  3للفقرة 

  
بتشغیل مرافق،  11من المادة  6حتى  4، و 1رحالت سیاحیة بالحافلة أو ینظمھا، أو من یقوم بالمخالفة للفقرة  8من المادة  3من ینفذ بالمخالفة للجملة  .9

 بتنظیم جوالت سیاحیة، 11من المادة  3أو بالمخالفة للفقرة 
  

بفتح أحد المحال التجاریة أو خدمة تسلیم البضائع أو یقوم بتشغیل متجر، أو یقوم بصفتھ مشغًال ألحد المحال التجاریة أو  12للمادة  . من یقوم بالمخالفة10
عدم ات المذكورة ھناك، أو مراكز البیع في السوق أو أحد مراكز التسوق أو بصفتھ مسؤوًال عن إحدى الشركات الخدمیة أو عیادة بعدم االمتثال للواجب

األسواق باالمتثال  التأكد من امتثال الموظفین والعاملین لواجب ارتداء الكمامة أو عدم االمتثال الرتداء الكمامة الطبیة، أو ال یقوم بصفتھ منظًما ألحد
 للواجبات المذكورة ھناك،

  
ثال الموظفین لواجب ارتداء الكمامة، أو یتناول فیھ بصفتھ زبونًا لھ أو ال یتأكد من امتمطعًما للضیافة أو یقوم بتشغی 13. من یفتح بالمخالفة للمادة 11

 ،13من المادة  2من الفقرة  3األطعمة والمشروبات بالمخالفة للجملة 
  

 فین الرتداء الكمامة،بتوفیر أماكن إیواء دون االمتثال للواجبات المذكورة ھناك أو عدم التأكد من امتثال الموظ 14. بمخالفة المادة 12
  

 ندواٍت أو مؤتمراٍت أو معارض، 15. من یُقیم بالمخالفة للمادة 13
  

بصفتھ ُمشغًال بتدابیر الوقایة والنظافة أو یسمح للعاملین لدیھ بعدم االلتزام بھا أو ال یخضع لواجبات المراجعة أو  16. من ال یلتزم بالمخالفة للمادة 14
 التوثیق،

  
 بإجراء امتحانات، 17. من یقوم بالمخالفة للمادة 15

  
)، دون االلتزام BayEUGوما یلیھا من قانون التربیة والتعلیم في بافاریا ( 90بتشغیل مدارس خاصة وفق المادة  18من یقوم بالمخالفة للمادة  .16

في واحدة من مثل ھذه  18من المادة  2فقرة ، أو دون التأكُّد من االلتزام بواجب ارتداء األقنعة حسب ال18من المادة  1بالواجبات المذكورة في الفقرة 
 القناع بصورةٍ متكررة وفادحة،بصفتھ ولي أمر بتنفیذ واجب ارتداء  18من المادة  2من الفقرة  3بالمخالفة للجملة المدارس، أو من ال یھتم 

  
الرعایة النھاریة لألطفال ومراكز الرعایة النھاریة لذوي  بفتح أو تشغیل مؤسسات الرعایة النھاریة لألطفال ومراكز 19. من یقوم بالمخالفة للمادة 17

 االحتیاجات الخاصة والرعایة خالل العطالت ومجموعات اللعب المنظمة،
  

 أو إجراء دروس تعلیم القیادة، تقدیم دروس العزف والغناءبتشغیل خدمات تعلیمیة أو  20لفة للمادة . من یقوم بالمخا18
  

 بتشغیل المرافق المذكورة ھناك، 23للمادة  . من یقوم بالمخالفة19
  

 ،24من المادة  2بعدم االمتثال لواجب ارتداء الكمامة أو یحتسي الكحول بالمخالفة للفقرة  24من المادة  1. من یقوم بالمخالفة للفقرة 20
  

 .26. بالتواجد خارج شقتھ السكنیة بالمخالفة مع المادة 21
  

 تنفیذ، وتعلیق العمل الدخول حیز ال 30المادة 
  

 .2021أبریل/نیسان  18، وینقضي العمل بھا بانتھاء یوم 2021مارس/آذار  8تدخل ھذه الالئحة حیز التنفیذ في 

  
  

 2021مارس/آذار  5میونخ، 

 وزارة الصحة والرعایة في والیة بافاریا

 كالوس ھولتشیك، وزیر الدولة


