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 )IfSGتنفیذ قانون الوقایة من العدوى (

 

الحجر الصحي للمخالطین والمُشتبھ في إصابتھم، وعزل األشخاص الذین جاءت نتیجة اختبارھم لفیروس كورونا 
 " إیجابیة (المرسوم العام للعزل)2"سارس كوف 

 

 إعالن
 من وزارة الصحة والرعایة بوالیة بافاریا

 G51s-G8000-2021/505-38، الرقم المرجعي 2021أبریل/نیسان  14بتاریخ 
 

 

 

 2و 1الفقرتین  29والمادة  1الجملة  1الفقرة  28تصدر وزارة الصحة والرعایة في والیة بافاریا ما یلي وفقًا للمادة 

من الئحة  2رقم  2الجملة  65) باالتصال مع المادة IfSGوقایة من العدوى (من قانون ال 2الجملة  1الفقرة  30والمادة 

 )ZutVاالختصاص (

 

 المرسوم العام
 

 تحدید المفاھیم .1

 

 تسري أحكام ھذا المرسوم العام، ما لم یُذكر خالف ھذا، على األشخاص التالیة (األشخاص المعنیین):

 

األشخاص الذین أخبرھم مكتب الصحة أنھم الُمخالطون المباشرون الذین حدث بینھم اختالط مباشر مع حالة  1.1

) وفق المعاییر الساریة التي حددھا معھد روبرت كوخ، أو 19ُمصابة بشكل مؤكد بفیروس كورونا (كوفید 

 المعرضون بشكل كبیر لخطر اإلصابة (الُمخالطون المباشرون).  

 

 خاص األش  1.2

a(  الذین أُجري لھم اختبار األجسام المضادة إلثبات احتمال إصابتھم المباشرة بعدوى فیروس كورونا "سارس

" (اختبار األجسام المضادة) من قبل شخص ال یعمل في المجال الطبي أو شخص مشابھ، أي شخص 2كوف 

 مؤھل لھذا، وجاءت نتیجة اختبارھم إیجابیة، أو 

b(  2تظھر علیھم أعراض مرضیة تشیر إلى إصابتھم بعدوى "سارس كوف ،" 

) لمعرفة احتمال إصابتھم بفیروس PCRوإما تلقوا أمًرا من مكتب الصحة بالخضوع الختبار األحیاء الجزیئي (

" أو جاءت نتیجة اختبار األجسام المضادة لدیھم إیجابیة، أو خضعوا بالفعل بناء على استشارة 2"سارس كوف 
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" (األشخاص المشتبھ 2) لمعرفة احتمال إصابتھم بفیروس "سارس كوف PCRطبیة الختبار األحیاء الجزیئي (

 بھم).

 

 14كتب الصحة أو الشخص القائم باالختبار أو الجھة التي تقوم بتقییم االختبار بعد یوم األشخاص الذین أخبرھم م 1.3

) الذي أجري لھم من قبل شخص یعمل في PCRبأن فحص اختبار األحیاء الجزیئي ( 2021أبریل/نیسان 

أجري  المجال الطبي أو شخص مشابھ، أي شخص مؤھل إلجراء االختبار، أو أن فحص اختبار المستضدات الذي

لھم من قبل شخص یعمل في المجال الطبي أو شخص مشابھ، أي شخص مؤھل إلجراء االختبار قد جاءت نتیجتھ 

إیجابیة (األشخاص الذین جاءت نتیجة اختبارھم إیجابیة) وأنھم لیسوا من فئات األشخاص المخالطین للُمصابین 

 .1.2ومن غیر المشتبھ بھم وفق رقم  1.1وفق رقم 

   
 ن الحجر الصحي والعزلتعلیمات ع .2

 

 األمر بالحجر الصحي أو العزل 2.1

 الحجر الصحي لدى الُمخالطین المباشرین 2.1.1

 

الُمخالطون المباشرون یجب علیھم الخضوع على الفور للحجر الصحي بعد تلقي رسالة مكتب الصحة  2.1.1.1

ویسجل مكتب ، ما لم یصدر أمر مختلف من المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة. 1.1وفق رقم 

الصحة بیانات االتصال ویُخبر الُمخالطین على الفور بشكل كتابي أو إلكتروني باإلجراءات الواجب 

 االلتزام بھا. 

 

 لغیر  3مع التحفظ على الجملة  2.1.1.1ویُطبق واجب الحجر الصحي وفق رقم  2.1.1.2

a(  بعد 19المخالطین المباشرین الذین جرى تطعیمھم ضد فیروس كورونا "كوفید) " من  15الیوم

 االنتھاء من التطعیم)، 

b(  2المخالطین المباشرین الذین تماثلوا للشفاء بعد إصابتھم المؤكدة بفیروس كورونا "سارس كوف "

 وكذلك (بدایة من یوم التطعیم)وتم تطعیمھم بلقاح فیروس كورونا  PCRبناء على تحلیل 

c( 2لمؤكدة بفیروس كورونا "سارس كوف المخالطین المباشرین الذین تماثلوا للشفاء بعد إصابتھم ا "

 یوًما على األقل ومنذ ستة شھور على األكثر. 28إذا كان االختبار قد جرى قبل 

 

" إلى مكتب 2یجب تقدیم اإلفادة بتلقي التطعیم واإلفادة بحدوث العدوى السابقة بفیروس "سارس كوف 

یوًما بدایة من االختالط  14خالل  1الصحة عند الطلب. إذا ظھر لدى األشخاص المذكورین في الجملة 

" أعراض اإلصابة المعتادة بفیروس كورونا 19المباشر مع حالة إصابة مؤكدة بفیروس كورونا "كوفید 

" مثل السعال أو ارتفاع درجة حرارة الجسم أو فقدان حاستي الشم والتذوق فیجب إبالغ 2"سارس كوف 



  
 ايرافاب ةيالو يف ةياعرلاو ةحصلا ةرازو

 
مكتب الصحة في حاالت فردیة قراًرا مغایًرا ویأمر  مكتب الصحة المختص على الفور. ویمكن أن یصدر

 بالحجر الصحي. 
 

على األشخاص المشتبھ بإصابتھم بالفیروس الخضوع على الفور للحجر الصحي بعد تلقي رسالة من مكتب  2.1.2

بعد إجراء اختبار األحیاء الجزیئي  -في حالة عدم صدور ھذا األمر  -الصحة تأمرھم بالخضوع لالختبار أو 

)PCR( ویسري ھذا أیًضا حتى إن كان اختبار المستضدات الذي أجري من قبل قد جاءت نتیجتھ سلبیة. یخبر .

الحرف أ الشخص الذي  1.2مكتب الصحة أو الطبیب الذي یقوم باالستشارة قبل االختبار أو في حالة رقم 

لیھ الخضوع للحجر الشخص المشتبھ بإصابتھ بشكل كتابي أو إلكتروني بأنھ یتعین ع PCRیجري اختبار 

الصحي. إذا تم إجراء اختبار في إطار زیارة طبیب أو في العیادة، فیجب إعالم الشخص المشتبھ بھ من ھذا 

الطبیب خالل إجراء االختبار بأن علیھ الخضوع للحجر الصحي، على أن یخبره بھذا بشكل كتابي أو إلكتروني 

اد األخرى. ویجب إبالغ مكتب الصحة في المكان المختص عبر تقدیم فحوى ھذا المرسوم العام وغیره من المو

 ). IfSGالحرف ت من قانون الوقایة من العدوى ( 1رقم  1الجملة  1البند  6باألشخاص المشتبھ بھم وفقًا للمادة 
 

على األشخاص الذین جاءت نتیجة تحلیلھم إیجابیة الخضوع على الفور للعزل الصحي بعد تلقیھم الخبر بنتیجة  2.1.3

االختبار اإلیجابیة لھم. وتقوم الجھة التي تعلن نتیجة االختبار بإعالم األشخاص الُمصابین فور إعالن النتیجة 

 1الجملة  1البند  6ظل واجب اإلبالغ وفق المادة بشكل كتابي أو إلكتروني بأن علیھم اللجوء للعزل الصحي. ی

) ساریًا. ویلتزم IfSGأ من قانون الوقایة من العدوى (44رقم  1الجملة  1البند  7الحرف ت والمادة 1رقم 

الشخص الذي جاءت نتیجتھ إیجابیة بإبالغ مكتب الصحة المختص بھذا واإلبالغ عن نتیجة االختبار ونوع 

 أو اختبار المستضدات) وتاریخ االختبار.  PCRاالختبار (اختبار 

 

 ویمكن أن یتم الحجر أو العزل الصحي في شقة سكنیة أو في أحد األماكن المعزولة في أحد المباني.  2.2

 

وال یجوز للُمخالطین المباشرین أو األشخاص المشتبھ بھم أو األشخاص الذین جاءت نتیجة تحلیلھم إیجابیة مغادرة  2.3

لعزل طوال فترة الحجر الصحي أو العزل دون الحصول على موافقة صریحة من مكتب الشقة السكنیة مقر ا

الصحة. ویُسمح للُمصاب بالتواجد وحده لبعض الوقت في الحدیقة التابعة للشقة أو الشرفة أو التراس. ویُسمح 

ام إلى إنھاء بمغادرة الشقة بشكل منفرد بغرض إجراء االختبارات التي یمكن أن تؤدي وفق ھذا المرسوم الع

 الحجر الصحي أو العزل وكذلك إلجراء االختبارات األخرى التي یأمر بھا مكتب الصحة. 

 

یجب طوال فترة الحجر الصحي أو العزل المنزلي ضمان توافر فصل زماني ومكاني بین الُمصاب واألشخاص  2.4

م مثالً تناول وجبات الطعام بشكل یتاآلخرین المقیمین معھ في نفس المنزل. ویمكن أن یتم "الفصل الزماني" بأن 

متتاٍل بدالً من تناولھا معًا. أما "الفصل المكاني" فیمكن أن یتم مثالً من خالل إقامة الشخص الُمصاب في غرفة 

  أخرى غیر التي یقیم فیھا أفراد األسرة اآلخرون.

 



  
 ايرافاب ةيالو يف ةياعرلاو ةحصلا ةرازو

 
ال یُسمح للُمصاب أثناء الحجر الصحي أو العزل باستقبال زیارة من أشخاٍص من غیر أفراد المنزل نفسھ.  ویمكن  2.5

 أن تتخذ المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة قراًرا آخر في حاالت فردیة مبررة.

 

 قواعد النظافة أثناء الحجر والعزل الصحي .3

 

یقوم مكتب الصحة بنصح الُمخالطین المباشرین واألشخاص المشتبھ بھم واألشخاص الذین جاءت نتیجة تحلیلھم  3.1

 إیجابیة وإخبارھم بتدابیر النظافة وإجراءات السالمة، خاصة تلك التي تھدف إلى منع المزید من انتشار العدوى. 

 

 ات السالمة.اتباع تعلیمات مكتب الصحة الخاصة بتدابیر النظافة وإجراء 3.2

 

 التدابیر أثناء الحجر الصحي للُمخالطین المباشرین .4
 

من الضروري أن یتواصل مكتب الصحة مع الُمخالطین المباشرین بشكل فاعل والعنایة بھم. ویتم التواصل  4.1

 بالھاتف أو بوسائل التواصل اإللكترونیة مثل البرید اإللكتروني أو غیرھا من الوسائل الرقمیة.

 

 -إن أمكن ھذا  -خص الُمخالط المباشر أن یدون في مذكرة طوال فترة الحجر الصحي یكتب فیھا یجب على الش 4.2

والنشاطات الیومیة واالتصال مع  -عند ظھورھا  -درجة الحرارة لھ مرتین في الیوم وسیر أعراض المرض 

لمدونة في المذكرة األشخاص اآلخرین. ویجب على الشخص الُمخالط بشكل مباشر اإلبالغ عن ھذه المعلومات ا

 بناء على طلب من مكتب الصحة.

 

وأثناء الحجر الصحي المنزلي یجب على الشخص الُمخالط مباشرة السماح بإجراء الفحوصات على نفسھ (مثل  4.3

وینطبق ھذا بشكل االستشارة والتشخیص الطبي) وأخذ مواد الفحص عن طریق المكلف من قبل مكتب الصحة. 

 خاص على أخذ عینات األغشیة المخاطیة.

 

إذا كان الحفاظ على سیر العمل في إحدى مؤسسات البنیة التحتیة الحرجة أو تشغیل الخدمة بإحدى المصالح سوف  4.4

یتعرض للخطر جراء الحجر الصحي بالرغم من استنفاذ جمیع اإلمكانیات التنظیمیة، مثل تحویل عمل الموظفین 

ین في حاالت فردیة عن األمر بخضوعھم من مجاالت أخرى، فیمكن التخلي لدى األشخاص الُمخالطین المباشر

للحجر الصحي، مع مراعاة األوامر بااللتزام بالنظافة للوقایة من العدوى من أجل حمایة العاملین اآلخرین. وتتخذ 

المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة القرارات، وعند الضرورة بالتشاور مع القسم الطبي بالمؤسسة وإدارة 

 المصلحة.التشغیل أو 

 

 قواعد إضافیة أثناء الحجر الصحي والعزل .5
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" أو إذا ساءت 2إذا ظھرت أعراض مرضیة لدى الُمخالطین المباشرین تتفق مع أعراض فیروس "سارس كوف  5.1

 الحالة الصحیة لدى الُمشتبھ بھم فیجب التواصل ھاتفیًا على الفور مع مكتب الصحة. 

 
ي أو العزل على رعایة طبیة شاملة أو النقل بسیارة اإلسعاف فیجب إذا تطلب األمر الحصول خالل الحجر الصح 5.2

على الشخص المعني االتصال ھاتفیًا قبلھا بالجھة القائمة بالرعایة أو خدمة اإلسعاف وإبالغھا بسبب العزل أو 

 الحجر الصحي. كما یجب إبالغ مكتب الصحة ُمسبقًا.

 

عایتھ مشرفة أو مشرف قانوني فإن ولي األمر أو القائمین على إذا كان الشخص المعني قاصًرا أو كان یقوم على ر 5.3

 الرعایة ھم المسؤولون عن االلتزام بالحجر الصحي أو العزل المنزلي.

 

 إنھاء اإلجراءات .6

 

 إنھاء الحجر الصحي لدى الُمخالطین المباشرین  6.1

 

یوًما على األقل على التواصل الوثیق مع  14ینتھي الحجر الصحي المنزلي للُمخالطین المباشرین عندما ینقضي  6.1.1

ولم تظھر أثناء الحجر الصحي أیة أعراٍض مرضیة نمطیة  19حالٍة تأكدت إصابتھا بعدوى فیروس كوفید 

ا من آخر اتصال وثیق بمعرفة یومً  14وأظھر اختبار أُجري على أقرب تقدیر بعد  19لعدوى فیروس كوفید 

ب (اختبار  أو اختبار المستضدات) نتیجةً سلبیة، مع ضرورة  PCRطاقم طبي أو ما یشبھھ أو طاقم عمل ُمدرَّ

 تقدیم نتیجة االختبار السلبیة. 

  وتقرر المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة نھایة الحجر الصحي في الحاالت األخرى.

الشخص الُمخالط إیجابیة فإن عزلھ یستمر وتصدر المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة  إذا جاءت نتیجة

 .6.3القرارات الضروریة الالزمة. إلنھاء العزل تُطبق األوامر المذكورة وفق رقم 

 

الذین لم یصابوا بالمرض أو لم تظھر  19یجب على أفراد البیت الذي توجد بھ حاالت إصابة بفیروس كوفید  6.1.2

سلبیة بشأن اإلصابة بفیروس  PCRعلیھم أعراض اإلصابة بأمراض الجھاز التنفسي، وجاءت نتیجة اختبار 

لحالة األساسیة الُمصابة، یوًما بعد ظھور األعراض لدى ا 14"، الخضوع للحجر الصحي لمدة 2"سارس كوف 

یوًما على األقل تبدأ من تاریخ  14وفي حالة عدم ظھور أعراض لدى الحاالت األساسیة الخضوع للحجر لمدة 

أخذ العینة التي ثبت من خاللھا وجود الفیروس لدى الحالة المصابة، بصرف النظر عن ظھور حاالت أخرى في 

یوًما على األقل من ظھور األعراض أو في حالة عدم  14ر البیت من عدمھ. ینھتي الحر الصحي بعد مرو

یوًما من أخذ العینة من الحالة  14ظھور أعراض اإلصابة لدى الحالة األساسیة من خالل إجراء اختبار بعد 

ب) تكون  PCRاألساسیة (اختبار  أو اختبار المستضدات بمعرفة طاقم طبي أو ما یشبھھ أو طاقم عمل ُمدرَّ

 ، مع ضرورة تقدیم نتیجة االختبار السلبیة.نتیجتھ سلبیة
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 وتقرر المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة نھایة الحجر الصحي. 

إذا جاءت نتیجة الشخص إیجابیة فإن عزلھ یستمر وتصدر المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة القرارات 

 إذا جاءت نتیجة االختبار إیجابیة.  6.3لمذكورة وفق رقم الضروریة الالزمة. إلنھاء العزل تُطبق األوامر ا

 

یفید بظھور نتیجة اختباٍر  PCRینتھي الحجر الصحي المنزلّي لألشخاص الُمشتبھ في إصابتھم عند تقدیم اختبار  6.2

یجب تقدیم نتیجة االختبار السلبیة . PCRسلبیة، ولكن بحٍد أقصى بعد انقضاء الیوم الخامس من یوم إجراء اختبار 

 بشكل كتابي أو إلى إلكتروني بناء على طلب الشخص الُمشتبھ بھ. 

إذا جاءت نتیجة الشخص الُمشتبھ بھ إیجابیة فإن عزلھ یستمر وتصدر المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة 

 . 6.3إلنھاء العزل تُطبق األوامر المذكورة وفق رقم القرارات الضروریة الالزمة. 

 

 إنھاء العزل إذا جاءت نتیجة اختبار األشخاص إیجابیة 6.3

 

ینتھي العزل لدى األشخاص الذین جاءت نتیجة اختبارھم إیجابیة وكانت نتیجة االختبار اإلیجابیة التي تمت  6.3.1

ب تعتمد عل ى اختبار المستضدات، إذا جاءت نتیجة أول اختبار بمعرفة طاقم طبي أو ما یشبھھ أو طاقم عمل ُمدرَّ

 ) بعد اختبار المستضدات سلبیة، بمجرد تقدیم نتیجة االختبار السلبیة.PCRأحیاء الجزیئي (

یمكن إنھاء العزل في حالة األشخاص الذین تم تطعیمھم بشكٍل كامل وال تظھر علیھم أعراض المرض على  6.3.2

 5الذي یُجرى بعد مرور  PCRللفیروس، وذلك إذا جاءت نتیجة اختبار أیام من أول ظھور  5األقل بعد مرور 

أیام على األقل من ظھور الفیروس سلبیة. تصدر المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة األوامر 

 الضروریة وتصدر قراًرا بإنھاء العزل.

تھي العزل إذا لم تظھر علیھم أعراض في حالة جمیع األشخاص اآلخرین الذین جاءت نتیجة اختبارھم إیجابیة ین 6.3.3

یوًما على األقل من أول ثبوت لوجود الفیروس، وفي حال ظھور أعراض خفیفة  14المرض بعد مرور 

یوًما على األقل من ظھور األعراض والخلو من األعراض منذ  14لإلصابة ینتھي العزل الصحي بعد مرور 

وفق التقییم الطبي).  19لألعراض الحادة لفیروس كوفید  ساعة على األقل (یعرف بأنھ التحسن المستدام 48

أو اختبار المستضدات، الذي یتم بمعرفة  PCRوفي الحالتین یجب إنھاء العزل بإجراء اختبار إضافي (اختبار 

ب) بعد  یوم على أقرب تقدیر، بشرط أن تكون نتیجة ھذا االختبار  14طاقم طبي أو ما یشبھھ أو طاقم عمل ُمدرَّ

 . تصدر المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة األوامر الضروریة وتصدر قراًرا بإنھاء العزل.سلبیة

 

 

 مخالفة النظام .7

من قانون  6رقم  1aالفقرة  73یمكن أن یعاقب على انتھاك ھذا المرسوم العام باعتباره مخالفة نظامیة وفقًا للمادة 

 ).IfSGالوقایة من العدوى (
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 ايرافاب ةيالو يف ةياعرلاو ةحصلا ةرازو

 
 ھذا المرسوم العام قابل للتنفیذ على الفور بحكم القانون. 

 
 الدخول حیز التنفیذ وانقضاء العمل .9

أغسطس/آب  31، وینقضي العمل بھ في 2021أبریل/نیسان  15یدخل ھذا المرسوم العام حیز التنفیذ في 

2021.  
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