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 أحكاٌم ساریة بشكٍل عام 1الجزء 
 

 عامة توصیاٌت سلوكیة 1المادة 
 

متر عن األشخاص اآلخرین وعلى االنتباه إلى اتباع إجراءات نظافة صحیٍة كافیٍة  1,5یُجبَر كُل شخٍص، طالما أمكن، على االلتزام بمسافة تباعد ُدنیا قدرھا 1
متر مع األشخاص اآلخرین، یُوَصى  1,5ھا وحیثما ال یمكن االلتزام بمسافة تباعد قدر3ویجب االھتمام بوجود تھویة كافیة في األماكن الُمغلقة. 2للیدین. 

 ، بارتداء قناع وجھ طبي.2 بصرف النظر عن المادة
 

 واجب ارتداء الكمامة 2المادة 
 

(واجب ارتداء الكمامة) في المباني واألماكن المغلقة شاملةً نطاقات السیارات والكبائن العامة  FFP2یُطبَّق واجب ارتداء كمامة طبیة من النوع 1) 1(
 ال یُطبق اإللزام بارتداء الكمامة2المغلقة وما شابھھا. 

 
 . داخل األماكن الخاصة،1

 
متر بثقة مع األشخاص اآلخرین، الذین ال ینتمون إلى المسكن  1,5. في محل الجلوس أو الوقوف الثابت، طالما یمكن االلتزام بمسافة تباعد ُدنیا قدرھا 2

 الخاص نفسھ،
 

 . للضیوف في المطاعم، طالما كانوا جالسین على الطاولة،3
 

 
 . في الخدمات، حیثما ال یسمح نوُع الخدمة بذلك،4

 
 . ألسباٍب قھریٍة أخرى.5

 
 قائمة دون مساس. 12 تظل المادة 3



بما ھو  1 من الفقرة 2من الجملة  6إلى  3 ویسري الرقم2. 4یُطبَّق واجب ارتداء الكمامة في الفعالیات الُمنظَّمة في األماكن المفتوحة وفق المادة و1) 2(
 مناسب.

 یُعفَى من واجب ارتداء الكمامة:1 )3(

 
 . األطفال حتى عید المیالد السادس؛1

 
ارتداء كمامة غیُر ممكٍن أو غیُر معقول بسبب وجود إعاقٍة لدیھم، أو ألسباٍب صحیة، طالما كان ممكنًا االستدالُل على . األشخاص، الذین یمكنھم إثبات أن 2

ل وتاریخ ذلك في محل تواجدھم على الفور وبشكٍل خاص من خالل إبراز شھادة طبیة كتابیة في نسختھا األصلیة، والتي یجب أن تحتوي على االسم الكام
 اناٍت ُمحدَّدة حول سبب وجوب اإلعفاء.المیالد وبی

 
یُسمح بنزع الكمامة، طالما كان 3عاًما االقتصار على ارتداء قناع وجھ طبي.  16یجب على األطفال والشباب الذین یتراوح عمرھم بین ست سنوات و 2

ف على الھویة أو بغرض التواصل مع األشخاص الذین یعانون من إعاقةٍ   في السمع. ذلك ضروریًا بغرض التعرُّ
 

 ) یُطبق اإللزام على العاملین بارتداء كمامة طبیة أثناء أنشطتھم العملیة في إطار أحكام قانون السالمة المھنیة.4(
 

مون بتأمین االلتزام بأحكام واجب ارتداء الكمامة.5(  ) یُلَزم الُمنّظِ
 

 قیود المخالطة 3المادة 
 

عام أو في األماكن ذات االستخدام الخاص أو في األراضي العقاریة ذات االستخدام الخاص التي یشارك فیھا ال یُسمح بالتجمعات الخاصة في مكاٍن 1) 1(
من مرسوم الالئحة االستثنائیة للوقایة من فیروس كورونا  2من المادة  4و  2األشخاص غیر الُمطعمین أو المتعافین وفق المنصوص علیھ في الرقمین 

 إال )،SchAusnahmV" (19"كوفید 
 

 . مع األقارب من المنزل الخاص نفسھ وكذلك1
 

 
 . بشكل إضافي مع اثنین من األقارب من أسرة أخرى بحد أقصى.2

 
ویعتبر األزواج وشركاء الحیاة وشركاء الحیاة المشتركة غیر الزوجیة أسرة واحدة لكل زوجین أو 3عاًما.  14وال یُحتسب من ھذا العدد األطفاُل دون سن 2

 حتى إن لم یكن محل السكن بینھما مشترًكا.شریكین 
من  4و 2 في التجمعات الخاصة خارج المطاعم التي ال یشارك فیھا إال األشخاص المتعافون أو من تلقوا التطعیم أو تعافوا من اإلصابة وفق الرقمین1) 2(

 ساریة بالشكل المحدد. 2الجملة  1البند 2أقصى.  ) ال یُسمح إال بوجود عشرة أشخاص بحدSchAusnahmVمن مرسوم االستثناءات ( 2المادة 
 

 )2G plusالُمطعَّمون والمتعافون والمفحوصون بشكٍل إضافي ( 4المادة 
 

 
قة والفعالیات ) ال یُسمح بالوصول إلى الفعَّالیات العامة والخاصة في غرٍف غیر خاصة، والمرافق الریاضیة، والتأھیل الریاضي العملي وفي أماكن ُمغل1(

السینما الریاضیة في الھواء الطلق خارج النشاط الریاضي والقطاع الثقافي عبر المسارح ودور األوبرا وقاعات الحفالت الموسیقیة والمنصات ودور 
إلى المرافق  والمتاحف والمعارض واألماكن المغلقة التابعة لممتلكات إدارة والیة بافاریا من قصور الدولة، والحدائق والبحیرات، فضالً عن الدخول

لمصحوبة الترفیھیة بما في ذلك الحمامات، والحمامات الحراریة، والساونا، ومقصورات التشمُّس االصطناعّي، وصاالت اللیاقة البدنیة، والجوالت ا
ة من حیُث انتقال العدوى بمرشدین في أماكن ُمغلقة، وكھوف العرض، ومناجم الزائرین، وصاالت وحانات القمار، ومحالت المراھنات والمناطق المشابھ

 إال من قبل الزوار أو الموظفین أو العاملین بشكل تطوعي، طالما
 

 عاًما من العمر وكذلك 14من مرسوم االستثناءات، أو كانوا أقل من  2من المادة  4و  2. كان ھؤالء ُمطعَّمین أو متعافین من منظور الرقمین 1
 

 :1) یُطبَّق ما یلي في إطار الفقرة 2. (7 أو یندرجون تحت الفقرة 6 . یمتلكوا فوق ذلك شھادة فحص وفق الفقرة2
 
 

 % من السعة بحٍد أقصى.25. یُسمح في المباني أو األماكن المغلقة أو االستادات أو المرافق ُمقیَّدة السعة بشكٍل مغایر بشغل نسبة 1
 

، بما یضمن وجود الحد األدنى من مسافة التباعد بین كل 1 المتوفرة، شریطة توفُّر الرقم. یتحدد الحد األقصى المسموح بھ للمشاركین حسب عدد األماكن 2
 متر. 1,5مكاٍن واآلخر بمقدار 

 
 . یُطبق على الفعالیات ما یلي:3



 

 متر باألساس في كامل منطقة الفعالیة بین األشخاص الذین ال ینتمون إلى األسرة نفسھا.  1,5أ) یُلتَزم بمسافة تباعد دنیا قدرھا 
 .2 من المادة 1 من الفقرة 2 من الجملة 2 ب) ال یسري الرقم

صة وتُطبَّق بدالً من الحرف أ مسافةُ التباعد، طالما كان ت) یسقط واجب ارتداء الكمامة على زوار الفعالیات العامة والخاصة خارج القاعات الخا
 الحضور جالسین على الطاوالت.

 بالشكل المناسب. 3 من المادة 2 ث) في الفعالیات الخاصة خارج القاعات الخاصة تُطبق الفقرة
 

 شخص. 12500، حٌد أقصى یومّي للزوار قدره 1. یسري على المعارض، خالفًا للرقم 4
 

م تقدیم مخطط الوقایة من العدوى الضرورّي حسب الفقرة 1000ح ألكثر من . إذا ُسم5 إلى المصلحة  7 من المادة 1 شخٍص بالدخول، یلزم على الُمنّظِ
 اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة مسبقًا ودون طلب.

 
 متفرج فضالً عن ذلك: 1000. یسري على الفعَّالیات الریاضیة والثقافیة ذات أكثر من 6

 

 أ) یُسمح ببیع بطاقات الدخول فقط لألفراد شخصیًا.
 

 ب) یُمنع بیع المشروبات الكحولیة وتقدیمھا وتناولھا.
 

 ت) یجب منع دخول األشخاص المخمورین بصورةٍ واضحة للعیان.
 

المحلیة؛ وال یحصل على تصریح بحضور الفعالیات . ال یُسمح بحضور الجماھیر الفعالیات الریاضیة أو الثقافیة الكبیرة أو ما یشبھھا من الفعالیات غیر 7
 سوى األشخاص

 أ) الالزم حضورھم لتشغیل الفعالیة أو البث اإلعالمي وكذلك 
 .4أو الفقرة  1رقم  3والفقرة  1ب) الذین یلبون شروط الحضور المذكورة في الفقرة 

 
 :1) یمكن السماح بما یلي خالفًا للفقرة رقم 3(

 
یمكنھم ألسباٍب طبیة تلّقي التطعیم ویقدمون في الموقع بشكٍل خاص شھادة طبیة تحریریة بنسختھا األصلیة التي تحتوي على االسم  . األشخاص الذین ال1

 ،6 من الفقرة 1 كامًال وتاریخ المیالد، وكذلك الحال عند تقدیم شھادة فحص طبیة وفق الرقم
 

 من أجل ممارسة أنشطتھم الریاضیة أو الموسیقیة أو التمثیلیة. 7من الفقرة  2الرقم . التلمیذات والتالمیذ القاصرین بالمعنى المقصود في 2

 
، ولدیھم اتصال مع الزبائن الرقم 1) یُطبق على مقدمي الخدمات والمنظمین والموظفین والمشغلین والمتطوعین بالمؤسسات والفعَّالیات الُمحدَّدة في الرقم 4(
 )، بالشكل الُمحدد.IfSGمن قانون الوقایة من العدوى ( 28bمن المادة  1

 

تطعیم أو ) یلتزم ُمقّدمو الخدمات والمنظمون والُمشغّلون لھذا الغرض باالحتفاظ لمدة أسبوعین بشھادات الفحص الذاتیة وكذلك بمراجعة شھادات ال5(
 وتحدید الھویة فیما یتعلق باألفراد. التعافي أو الفحص المطلوب تقدیمھا عن طریق مراقبة فاعلة لعملیة الدخول

 

" (شھادة فحص) من أجل استخدام مرافق أو 2) طالما ورد في ھذا المرسوم إبراز إثبات یخص عدم اإلصابة بعدوى فیروس كورونا "سارس كوف 6(
 لبیة وذلك على أساسالدخول إلى منشآت أو نطاقات ُمحدَّدة، یجب تقدیم إفادة تحریریة إلكترونیة عبر شھادة فحص نتیجتھا س

) في نقطة الرعایة، أو اختبار بواسطة طرٍق أخرى PoC-PCR) أو اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل (PCR. اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل (1
 ساعة بحٍد أقصى، 48من تكنولوجیا تضخیم الحمض النووّي، والذي لم ینقِض على إجراءه أكثُر من 

 
 ساعة بحٍد أقصى، 24دات في نقطة الرعایة، والذي لم ینقِض على إجراءه أكثُر من . اختبار مستض2

 
ح بھ من المعھد االتحادي لألدویة والمنتجات الطبیة وُمنفَّذ تحت إشراٍف ومراقبة من أجل االستخدام الذاتّي 3 لغیر الخبراء . اختبار مستضدات ُمصرَّ

 ساعة بحٍد أقصى، 24اءه أكثُر من (االختبار الذاتي)، والذي لم ینقِض على إجر
 

 .19یتوافق بالمناسبة مع أحكام الالئحة االستثنائیة إلجراءات الوقایة من فیروس كوفید 
 

 ) یتعادل مع األشخاص المفحوصین:7(
 

 . األطفال حتى عید المیالد السادس،1
 

 . التالمیذ، الذین یخضعون للفحوصات المنتظمة في إطار الدوام المدرسّي،2
 



 . األطفال الذین لم یدخلوا المدرسة بعد،3
 

) الذین SchAusnahmVمن مرسوم الالئحة االستثنائیة للوقایة من فیروس كورونا ( 2رقم  2. األشخاص المطعمون بالمعنى المقصود في المادة 4
" بعد 2من اإلصابة بفیروس كورونا "سارس كوف أو تعافوا شكل تطعیم تحفیزي  یمكنھم تقدیم ما یفید أنھم حصلوا على جرعة إضافیة من اللقاح في

 ما لم تنظم الوالیة األمر بشكل مغایر. تطعیمھم بشكل كامل،

 
 

 2من المادة  4و  2) ال تسري أيُّ قیوٍد على الدخول غیُر مبررة من خالل ھذه الفقرة على األشخاص غیر الُمطعَّمین أو غیر المتعافین بموجب الرقمین 8(
عات من منظور المادة من الالئحة   من الدستور األساسّي. 8االستثنائیة على الصلوات، والتجمُّ

 

 ) مع قیود في الطاقة االستیعابیة2Gُمطعم أو متعاٍف ( 4aالمادة 
 

والخاصة في الھواء بخصوص المرافق الریاضیة الخاصة بممارسة النشاط الریاضي الخاص والتدریب الریاضي العملي في الھواء الطلق والفعالیات العامة 
السیاحیة الطلق، وحدائق الحیوان والنباتات، والنصب التذكاریة، ومتنزھات قضاء وقت الفراغ وقوارب الرحالت خارج خطوط الخدمة العادیة والجوالت 

 .2رقم  1الفقرة  4یة وفقًا للمادة بالشكل المحدد وذلك بشرط عدم اشتراط تقدیم شھادة فحص إضاف 4المصحوبة بمرشدین في الھواء الطلق، تُطبق الفقرة 
 

 )2Gُمطعم أو متعاٍف ( 5المادة 
 

 بالنظر إلى األماكن المغلقة یُسمح بالدخول إلى1) 1(

 
قائي والعملي . المطاعم وأماكن اإلیواء والجامعات والمكتبات ودور المحفوظات والعروض التعلیمیة غیر المدرسیة بما في ذلك التعلیم التكمیلي واالرت1

 ومدارس الموسیقى ومدارس القیادة وتعلیم الكبار وغیرھا من المجاالت المشابھة وفعالیات األحزاب واتحادات الناخبین وكذلك
 

 . الخدمات، التي ال مفر فیھا من التقارب الجسدي مع الزبون، وال تندرج ضمن الخدمات الطبیة أو العالجیة أو التمریضیة،2

 
المذكورة في ھذا المرسوم، عن طریق الزوار طالما كان ھؤالء المسموح لھم بالدخول قد تلقوا التطعیم أو تعافوا من شریطة تطبیق القواعد الخاصة 

 14) واألطفاُل الذین لم یصل عمرھم SchAusnahmVمن مرسوم االستثناءات ( 2من المادة  4و  2اإلصابة بالمعنى المنصوص علیھ في الرقمین 
 ى التلفریك بالشكل المحدد؛ طالما كانت عبارة عن كبائن مغلقة ویتم فیھا نقل أشخاص من أكثر من أسرة، یُسمحعل 1تُطبق الجملة 2عاًما. 

 
 % من السعة االستیعابیة،75أماكن بحٍد أقصى  10. في الكبائن حتى ما یشمل 1
 ل،أشخاص على أي حا 7% من سعة اإلشغال بحد أقصى، لكن بعدد  25. في الكبائن الكبیرة بشغل 2

 
. 

 
 بالشكل الُمحدَّد. 4 من المادة 5حتى  3 ) تسري الفقرات2(

 
 :1) یمكن السماح بما یلي خالفًا للفقرة رقم 3(

 
وفق . األشخاص في إطار أداء االمتحانات أو اإلقامة الضروریة لغیر غرض السیاحة، والتي ال یمكن تأخیرھا، مع ضرورة تقدیم شھادة فحص طبیة 1

 ،4من المادة  6 من الفقرة 1 الرقم
 

 في مجال المطاعم وكذلك في اإلقامة، 4المادة  7من الفقرة  2. للتلمیذات والتالمیذ القاصرین بالمعنى المقصود في الرقم 2
 

 .2021نوفمبر/تشرین الثاني  24. األشخاص في إطار أداء االختبارات المستمرة التي بدأت قبل 3
 

وكذلك صنادیق االقتراع االنتخابي وقاعات التسجیل أيُّ قیوٍد على الدخول غیُر مبررة  1المشمولة في الفقرة ) ال تسري بغرض ممارسة الخدمات غیر 4(
 من الالئحة االستثنائیة. 2من المادة  4و  2من خالل ھذه الفقرة على األشخاص غیر الُمطعَّمین أو المتعافین بموجب الرقمین 

 
 )3Gالُمطعَّمون والمتعافون والمفحوصون ( 5aالمادة 

 
 6و 4و 2 ال یجوز إتاحة الوصول إلى حركة القطارات والرحالت وكذلك قوارب الرحالت إال للزوار الذین تطعموا أو تعافوا أو فُحصوا بموجب األرقام1

 بالشكل الُمحدَّد. 4 من المادة 7حتى  5 راتتسري الفق 2من الالئحة االستثنائیة إلجراءات الوقایة من فیروس كورونا.  2من المادة 
 



 جمع بیانات االتصال 6المادة 
 

شخص في المباني والقاعات المغلقة  1000) یجب جمع بیانات االتصال في جمیع الفعالیات بكافة أنواعھا والتي یزید فیھا عدد األشخاص عن 1(
مي الخدمات الذین ال مفر من تقاربھم الجسدي مع الزبائن، وفي قطاع اإلقامة فیما یتعلق واالستادات أو غیرھا من األماكن ذات الدخول المحدد، ومن مقد

 بالسكن المشترك.
 ) بالمعاییر التالیة بما ھو مناسب:IfSGمن قانون الوقایة من العدوى ( 28a من المادة 4 ، تسري الفقرة1طالما تُجَمع بیانات االتصال حسب الفقرة 1) 2(

 
 خص االسُم األول واألخیر وكذلك العنوان وبیانات اتصال أكیدة (رقم الھاتف أو عنوان البرید اإللكتروني) وكذلك مدة اإلقامة؛. یُوثَّق لكل ش1

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

 
من  1بشكٍل إلكترونّي كذلك، بشرط ضمان وجود توثیق دقیق بالقدر الكافي لھذه البیانات وفق الرقم  1یمكن أن تُجمع البیانات الشخصیة وفق الجملة 2

تجمع أیًضا البیانات  ویمكن للمصالح والمحاكم والھیئات العامة التي تقوم بمھامھا للصالح العام أو تتصرف في إطار ممارسة سلطتھا العامة أن3. 1الجملة 
 .2و  1الشخصیة في إطار الدخول إلى المباني واألماكن المعنیة بما یتوافق مع الجملتین 

 

 خطط الحمایة من العدوى 7المادة 
 

ق،1) 1( م إعداد خطة وقایة من العدوى فردیة ومراعاتھا في نطاق التجارة واألسواق ومراكز التسوُّ ل أو الُمنّظِ والخدمات والحرف الیدویة  یلزم على الُمشغِّ
من الكتاب الحادي عشر من قانون الشؤون االجتماعیة، والمرافق  71من المادة  2ذات توافد العمالء، ومرافق الرعایة ذات اإلقامة الكاملة وفق الفقرة 

جتماعیة، والتي تُقدَّم فیھا خدمات المساعدة في من الكتاب التاسع من قانون الشؤون اال 2من المادة  1الخاصة بالمعاقین بالمعنى المقصود في الفقرة 
شبھ المستشفیات (المنشآت االندماج باللیل والنھار، ودور المسنین وإقامة الكبار والمستشفیات ومرافق الرعایة وإعادة التأھیل التي تُقدَّم فیھا رعایةٌ طبیة ت

)، وكذلك في المساكن الجماعیة ذات الرعایة المتنقلة IfSGن الوقایة من العدوى (من قانو 23من المادة  3من الفقرة  1من الجملة  3و 1حسب الرقمین 
عات حسب المادة  من القانون األساسّي في الغرف المغلقة، وللمنشآت الریاضیة  8من وحدة الرعایة المركزة الخارجیة، والفعَّالیات العامة والخاصة، والتجمُّ

بكل أنواعھا، والمطاعم، وقطاع اإلقامة، والمؤتمرات، واالجتماعات، والمعارض، والجامعات، والمدارس،  والفعَّالیات الریاضیة، ومنشآت التسلیة
وفي قطاع الثقافة، وعروض الرعایة النھاریة لألطفال، والتأھیل المھني والتعلیم االرتقائي والتكمیلي، والتعلیم الالمنھجي، والمكتبات، ودور المحفوظات، 

وبرا، وقاعات الحفالت، والمنصات، ودور السینما، والمتاحف، ودور العرض، والنصب التذكاریة، وممتلكات إدارة بافاریا المسؤولة وللمسارح، ودور األ
جتماع وال یسري ذلك، إذا ضمت فعَّالیةٌ ما أو ا2عن القصور الرسمیة والحدائق والبحیرات، والفرق الفنیة للھواة والمحترفین، وكذلك في الحاالت المشابھة. 

وما لم یُنظَّم خالُف 4ویمكن أن تطلب السلطةُ المختصة إعداد خطٍة للوقایة من العدوى في العموم أو في الحالة الفردیة الخاصة. 3شخص.  100أقل من 
 ذلك، تُقدَّم خطط الوقایة من العدوى إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة فقط عند الطلب.

 

زارة الدولة المعنیة اختصاًصا أن تعلن عن خطٍط إطاریة لقوانین الوقایة من العدوى لنطاقاٍت خاصة بالتنسیق مع وزارة الدولة للصحة یُفترض من و1) 2(
لین أو الُمنّظمین المعنیین بذلك في المناطق المقصودة بما سبق إعداد خطط للوقایة من العدوى تتوافق بالضرورة 2والرعایة.  مع أحكام ویلزم على الُمشغِّ

 الخطة اإلطاریة.
 

لة للنطاقات المفردة 2الجزء   قواعد ُمكّمِ
 

 الصلوات 8المادة 
 

 للقواعد العامة: یسري على أداء الصلوات المتاح أداؤھا للعامة بالكنائس والمعابد الیھودیة والمساجد وكذلك ملتقیات الطوائف الدینیة األخرى استكماالً 
 

الملتقیات، التي ال یشارك فیھا إال أشخاٌص مطعمون أو متعافون أو مفحوصون، دون حٍد أقصى ألعداد األشخاص؛ وفیما . یمكن أن تنعقد الصلوات أو 1
ما یضمن وجود الحد عدا ذلك، یتحدَّد الحد األقصى المسموح بھ في المباني للمشاركین شامالً األشخاص الُمطعَّمین والمتعافین حسب عدد األماكن المتوفرة ب

 متر. 1,5من مسافة التباعد بین كل مكاٍن واآلخر بمقدار األدنى 
 

 . ھناك خطة وقایة من العدوى، تقلل قدر اإلمكان من مخاطر العدوى المحتملة حسب الطائفة الدینیة والطقس الدیني.2
 

 من القانون األساسي 8التجمعات بالمعنى المقصود في المادة  9المادة 
 

عات بالمعنى المقصود في المادة1 )1( من القانون األساسي تحت السماء المكشوفة ضمان توافر مسافة تباعد بین كل المشاركین تبلغ على  8 یجب في التجمُّ
عند الضرورة ) أن تعمل BayVersGمن قانون التجمعات في والیة بافاریا ( 24 من المادة 2 یجب على الھیئات المختصة وفق الفقرة2متر.  1,5األقل 

ع BayVersGمن قانون التجمعات في والیة بافاریا ( 15 عن طریق فرض قیود وفق المادة ) على ضمان أن تظل مخاطر العدوى المنبثقة عن التجمُّ
 ُمقیَّدةً عند حٍد معقول كذلك في العموم.

 

عات من منظور المادة 2( غلقة، والتي ال یشارك فیھا إال أشخاٌص مطعمون أو متعافون أو من القانون األساسّي في غرٍف م 8) یمكن أن تنعقد التجمُّ
تعافین حسب مفحوصون، دون حٍد أقصى ألعداد األشخاص؛ وفیما عدا ذلك، یتحدَّد الحد األقصى المسموح بھ للمشاركین شامالً األشخاص الُمطعَّمین والم

 متر. 1,5د بین كل مكاٍن واآلخر بمقدار عدد األماكن المتوفرة بما یضمن وجود الحد األدنى من مسافة التباع



 

 الشركات التجاریة والخدمیة، واألسواق 10المادة 
 

والمادة  1الفقرة  5ال یُسمح بفتح المحالت التجاریة التي تحتوي على حركة العمالء بغرض العروض التجاریة إال وفقًا للشروط المذكورة في المادة 1) 1(
تشمل االحتیاجات الیومیة على وجھ الخصوص تجارة المواد الغذائیة بما في ذلك 2لمحالت ال تخدم االحتیاجات الیومیة. ، طالما أن ھذه ا5و  3الفقرة  4

ات الطبیة، التسویق المباشر، وأسواق المشروبات ومتاجر األغذیة الصحیة، ومتاجر مستلزمات األطفال، ومحالت األحذیة، والصیدلیا ، ومتاجر المستلزم
یة، وأخصائیي البصریات، ومتخصصي العنایة بالسمع، ومحطات الوقود، وبیع المقاالت الصحفیة ومنتجات التبغ وفروع تجارة البرید ومتاجر األدو

جار عید وخدمات اإلرسال والمكتبات ومحالت الزھور وأسواق مستلزمات الحیوانات األلیفة وأسواق األعالف ومخازن األجھزة ومراكز الحدائق وبیع أش
 ).IfSGمن قانون الوقایة من العدوى ( 1الفقرة  28bتُطبق على العاملین في المؤسسات المادة 3د والبیع بالجملة. المیال

 

 یجب في حالة شركات تجارة الجملة والتجزئة وكذلك الشركات الخدمیة والتجاریة التي یتردد علیھا الزبائن أن یضمن المشغل1) 2(
 

 متر وكذلك 1,5الحد األدنى من التباعد بین الزبائن بمسافة قدرھا  . القدرة على الحفاظ مبدئیًا على1
 من مساحة البیع. 2متر 10. أال یزید عدد الزبائن المتواجدین في الوقت نفسھ في المتجر عن زبون واحد لكل 2
 بالنسبة لمراكز التسوق یُطبق ما یلي:2

 
 .1. بخصوص المتاجر المفردة تسري الجملة رقم 1

 
ق الجملة . تُطبق 2 مع ضرورة أن یُؤخذ الحد األقصى من عدد الزبائن المسموح بھ بعین االعتبار حسب المساحة اإلجمالیة المتوفرة  1على مراكز التسوُّ

 للزبائن بمركز التسوق.
 

 ) تُحظر إقامة األسواق السنویة، خاصة أسواق أعیاد المیالد.3(
 

 المطاعم 11المادة 
 

 كماالً للقواعد العامة:تسري على عروض المطاعم است
 

 أیًضا على عروض المطاعم في األماكن المفتوحة. 5. تُطبق المادة 1
 

مساء  22بتقدیم عروض الضیافة بین الساعة  2022ینایر/كانون الثاني  1ویوم  2021دیسمبر/كانون األول  31. ال یُسمح باستثناء لیلة رأس السنة في 2
 صباًحا (ساعة الحظر). 5والساعة 

 
 . ال یُسمح بالرقص في األماكن الُمغلقة.3

 
 م.. ال یُسمح بالتوزیع الموسیقي والمصاحبة الموسیقیة في األماكن الُمغلقة، ما لم یتعلق األمر بالفعالیات المسموح بھا وفق ھذا المرسو4

 
 من قانون المطاعم. 2 والمادة 1 من المادة 1 من الفقرة 1 . یُحظر تشغیل حانات تقدیم المشروبات الكحولیة الخالصة التي تحتاُج إلى تصریحٍ حسب الرقم5

 
 . یُسمح دائًما بتسلیم وتورید الوجبات والمشروبات الُمخصَّصة لالصطحاب إلى المنزل.6

 
 على كانتینات الشركات المفتوحة أمام العامة. 2 وكذلك رقم 5و  4. ال تسري المادتان 7

 
 المدارس 12المادة 

 
على الدوام الدراسّي وغیره من الفعَّالیات المدرسیة ورعایة فترة الظھیرة في المدارس وكذلك الدوام التعلیمي والدراسي في معھد  2تسري المادة 1) 1(

 الدولة للتدریب العملي للمعلمین المتخصصین ومعھد الدولة للتدریب العملي لمعلمي ذوي االحتیاجات الخاصة، مع المعاییر التالیة:
 

 .2 من المادة 1 من الفقرة 2 من الجملة 2 رقم. ال یسري ال1
 

 . یُطبق واجب ارتداء الكمامة أیًضا أثناء حصة التدریس الریاضي في القاعات الُمغلقة.2
 

 . یسقط واجب ارتداء الكمامة3
 

 أ) على التلمیذات والتالمیذ بعد موافقة كوادر اإلشراف الرقابي ألسباٍب تعلیمیة تربویة أو تنظیمیة قھریة،
 



زة لغرفة الصف أو اإلقامة.  ب) أثناء تھویة ُمعزَّ
 

. 2الفة للمادة یجوز للتلمیذات والتالمیذ وكذلك أعضاء ھیئة التدریس وغیرھم من الموظفین في المدارس ارتداء قناع وجھ طبي في المباني المدرسیة بالمخ2
 بارتداء غطاء قماشّي للفم واألنف كذلك بدالً من قناع طبي للوجھ. 4 یُسمح للتلمیذات والتالمیذ بما یشمل تالمیذ المرحلة الدراسیة3

 

ت المدرسیة ال یُسمح للتلمیذات والتالمیذ بصرف النظر عن حالة التطعیم أو التعافي لدیھم بالمشاركة في الدوام الدراسّي الحضورّي وفي الفعَّالیا1) 2(
الحضور وكذلك في رعایة الظھیرة والرعایة الطارئة إال عندما یُحضرون شھادة فحص ثالث مراٍت األخرى وفي الدورات المدرسیة خالل العطالت بنظام 

أو یجرون اختباًرا ذاتیًا متوفًرا بمعرفة المدرسة وتحت إشرافھا وداخل جدرانھا وشائع االستخدام  4من المادة  6من الفقرة  2و  1أسبوعیًا حسب الرقمین 
 داخلھا مع نتیجٍة سلبیة.

على تالمیذ مرحلة الدراسة االبتدائیة وكذلك في مدارس ذوي االحتیاجات الخاصة ذات المحاور التخصصیة في النمو العقلّي والنمو  1 ي الجملةتسر2
زارة الدولة و الجسدّي والنمو الحركّي وكذلك الرؤیة، مع وضع ذلك المعیار في الحسبان، بأن یحل محل االختبار الذاتّي لثالث مرات أسبوعیًا حسب قرار

جماعیان أسبوعیًا؛ وفي ھذه الحالة یجب تقدیم شھادة فحص بشكٍل إضافّي صباح كل اثنین أو إجراء اختبار تحت إشراٍف  PCRللتربیة والتعلیم، اختبارا 
 من الغیر.

  یظل اإللزام المدرسي قائًما دون مساس.3
  لتالمیذ في ھذا الفصل أن یقدموا شھادة فحص لمدة خمسة أیام دراسیة.بعد اإلعالن عن حالة اإلصابة في الفصل یجب على التلمیذات وا4
  .2و  1 تعالج المدرسة نتیجة االختبار لألغراض المذكورة في الجملتین5
 ال یحدث نقٌل لبیانات االختبارات إلى الغیر في العموم، مع مراعاة الوفاء بواجبات اإلبالغ حسب قانون الوقایة من العدوى.6

عة، ال تندرج المختبرات الُمكلَّفة بإجراء االختبار واألشخاص المكلَّفون بالنقل ضمن الغیر من منظور  PCRلة المشاركة في اختبارات وفي حا7  المجمَّ
  .6 الجملة

  یوًما. 14وال یجوز االحتفاظ بنتیجة االختبار ألكثر من 8

 بحق التلمیذات والتالمیذ الذین یحتاجون إلى رعایٍة تربویٍة خاصة.ویمكن أن تعلن وزارة الدولة للتربیة والتعلیم عن استثناءاٍت 9
 

 ).IfSGمن قانون الوقایة من العدوى ( 28bمن المادة  1) تُطبق على أعضاء ھیئة التدریس وغیرھم من العاملین في المدارس الفقرة 3(
 

 2من المادة  6و  4و  2اآلخرون، خاصة الوالدان، ال یجوز لھم الدخول إلى المنشآت المدرسیة إال إذا تطعموا أو تعافوا أو فُحصوا بموجب األرقام 1) 4(
 ساریتین بال تغییر. 5و  4تظل المادتان 2من الالئحة االستثنائیة إلجراءات الوقایة من فیروس كورونا. 

 
 بالشكل الُمحدَّد. 2من الفقرة  9حتى  4و 1عدادیة للمدرسة الجمل ) تُطبق على المرافق اإل5(

 
 الرعایة النھاریة لألطفال 13المادة 

 
ة لألطفال إال ) ال یُسمح بتشغیل مؤسسات الرعایة النھاریة لألطفال ومراكز الرعایة النھاریة لألطفال والرعایة خالل العطالت ومجموعات اللعب المنظم1(

 لرعایة لألطفال في مجموعات ثابتة.بشرط أن تُقدم ا
علیمیة العالجیة یُسمح لألطفال الذین لم یلتحقوا بالمدرسة بعد بالمشاركة في العروض المقدمة من مرافق الرعایة النھاریة ومراكز الرعایة النھاریة الت1) 2(

) في المنشأة أو إذا قدم أولیاء األمور نیابةً عنھم PCRات الجماعیة (ومراكز الرعایة النھاریة بدایة من إكمال سن عام واحد فقط إذا شاركوا في االختبار
أو قدموا ما یؤكد بشكٍل قابل للتصدیق بأن الطفل قد  2أو  1رقم  6الفقرة  4شھادة فحص تؤكد إجراء اختبار للطفل ثالث مرات في األسبوع وفقًا للمادة 

یلزم على الجھات المسؤولة عن منشآت الرعایة النھاریة لألطفال ومنشآت التربیة 2ساعة.  24خضع الختبار ذاتي ذي نتیجة سلبیة قبل مدة ال تتجاوز 
رعایة فیما یتعلَّق العالجیة النھاریة وكذلك األشخاص القائمین على الرعایة النھاریة أن یقّدموا لكل طفٍل لم یدخل المدرسة بعد ثالثة فحوصات لكل أسبوع 

 أو توفیر إمكانیة الشراء المجانّي لثالثة فحوصات ذاتیة من الصیدلیات. "2"سارس كوف  ل المسبب لفیروس كوروناباستدالل مباشر للكشف عن العام

ما لم تتوفر 2. 12 من المادة 2 ال یُسمح للتالمیذ بالمشاركة في عروض الرعایة النھاریة لألطفال إال إذا جاءت نتیجةُ اختبارھم سلبیة حسب الفقرة1 )3(
من  2 ةالشروط الالزمة للمشاركة في الدروس بنظام الحضور المدرسي أو لم یكن األمر یتعلق بالرعایة في حالة الطوارئ في الیوم نفسھ وفق الفقرُمسبقًا 
 على أن تحل مؤسسة الرعایة في ھذه الحالة محل المدرسة. 12 من المادة 2 ، تُطبَّق الفقرة12 المادة

 
 ).IfSGمن قانون الوقایة من العدوى ( 28bمن المادة  1سسات الفقرة ) تُطبق على العاملین في المؤ4(

 

ا أو اآلخرون، خاصة الوالدان، ال یجوز لھم الدخول إلى منشئات المؤسسات والمرافق باستثناء تسلیم وإحضار األطفال إال إذا تطعموا أو تعافو1) 5(
 ساریتین بال تغییر. 5و  4تظل المادتان 2ستثنائیة إلجراءات الوقایة من فیروس كورونا. من الالئحة اال 2من المادة  6و  4و  2فُحصوا بموجب األرقام 

 
 قواعد مفردة أخرى 14المادة 

 
 ) تُحظر االحتفاالت في المیادین والمرافق العامة وكذلك االحتفاالت الشعبیة.1(

 

الناس إما في  یُمنع تناول الكحول في أماكن المقابالت العامة في مراكز المدن وفي غیرھا من األماكن العامة تحت السماء المكشوفة والتي یتواجد فیھا1) 2(
 وتُحدَّد األماكن المعنیة بشكٍل فعلّي من جانب المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة.2مكان ضیق أو لفترة غیر عابرة. 

 
عن  ) تُغلق النوادي اللیلیة والمراقص وبیوت الدعارة وما یشبھھا من أماكن قضاء وقت الفراغ، وتظل فعالیات الرقص محظورة ما لم تكن عبارة3(



 ممارسة للریاضة.
 

ي المحلیة 3الجزء   إغالق نقاط التفّشِ
 

ي المحلیة 15المادة   إغالق نقاط التفّشِ
 

 
أیام) في  7نسمة في غضون سبعة أیام (معدل اإلصابة على مدى  100000" لكل 2بعدوى فیروس كورونا "سارس كوف إذا تجاوز عدُد اإلصابات  )1(

 حالة، یُطبق ما یلي: 1000الدائرة أو المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة 
 

 ھنا؛ ویُطبق ھنا بشكٍل خاص: 5aحتى  4. تُحظر إقامة كل الفعالیات والمؤسسات والمرافق التي تندرج تحت المواد 1
 

عات من المذكورة في المادة  عات فیما دون ذلك، ما لم تكن تجمُّ  أو حشود أو احتفالیاٌت عامة. 9أ) تُحظر التجمُّ
الریاضیة؛ وتظل ب) یُمنع تشغیل واستخدام قاعات األلعاب الریاضیة والمالعب ومراكز اللیاقة البدنیة ومدارس تعلیم الرقص وغیرھا من المنشآت 

 دون مساس
استبعاد أأ) التدریبات التنافسیة للریاضیین المحترفین وكذلك ممارسو الریاضات التنافسیة من المنتخبات الوطنیة وعلى مستوى الوالیة طالما تم 

 عالمي، وكذلكحضور الجماھیر ولم یُسمح بدخول المنشأة الریاضیة سوى لألشخاص الالزم حضورھم لممارسة الریاضة أو البث اإل
 ب ب) الریاضة المدرسیة.

 ت) یُحظر تشغیل قطاع الضیافة والمطاعم بكافة أنواعھا؛ ویُسمح

 أأ) بتسلیم وتورید الوجبات والمشروبات، لكن یُحظر تناولھا في المكان، وكذلك

متر على األقل بین  1,5بمسافة ب ب) بتشغیل مطاعم المصانع التي ال یمكن الوصول إلیھا بشكل عمومي، وذلك بشرط االحتفاظ 
 جمیع الضیوف الذین ال ینتمون لنفس األسرة.

 

ت قص ث) تُحظر الخدمات، التي ال مفر فیھا من التقارب الجسدي مع الزبون، وال تندرج ضمن الخدمات الطبیة أو العالجیة أو التمریضیة أو خدما
 وتصفیف الشعر.

و أماكن اإلیواء والمعسكرات المدرسیة ومراكز إیواء الشباب والمخیمات وجمیع أماكن اإلیواء التجاریة أو ج) ال یُسمح بتقدیم عروض المبیت بالفنادق أ
 اض سیاحیة.التي تُقدَّم مقابل دفع مصروفات إال لإلقامات الحتمیة غیر السیاحیة الضروریة التي ال تقبل التأجیل؛ ویُحظر تقدیم عروض المبیت ألغر

التعلیمیة غیر المدرسیة بما في ذلك التعلیم التكمیلي واالرتقائي والعملي ومدارس الموسیقى ومدارس القیادة وتعلیم الكبار ح) یُحظر تقدیم العروض 
 باستثناء االمتحانات بنظام الحضور.

 

بعقد الفعالیات التطبیقیة والفنیة التي  1خ) ال یُسمح بالفعالیات بنظام الحضور في الجامعات باستثناء االمتحانات بنظام الحضور؛ لكن یسمح خالفًا للجملة 
بدأ على األقل تتطلب قاعات عمل ومختبرات خاصة بالمعاھد العلیا، وذلك بشرط االلتزام بالحد األدنى من مسافة التباعد بین المشاركین تبلغ من حیث الم

 متر. 1,5
 د) تظل المكتبات والسجالت ُمغلقة. 
 ، خاصة:ذ) تظل جمیع المنشآت الثقافیة ُمغلقة

أأ) المتاحف والمعارض واألضرحة وممتلكات إدارة بافاریا المسؤولة عن القصور الرسمیة والحدائق والبحیرات وما یشبھھا من 
 المعالم الثقافیة،

 ب ب) المسارح ودور األوبرا والسینما والحفالت الموسیقیة وخشبات المسرح وما یشبھھا من مرافق،
 .ت ت) حدائق الحیوان والنباتات

 ر) یُحظر جمیع فعالیات ومرافق قضاء وقت الفراغ، خاصة:
 

أأ) المتنزھات الترفیھیة ومرافق وقت الفراغ المشابھة ذات المكان الثابت؛ ال یُسمح بتقدیم أنشطة وقت الفراغ بشكل تجاري سواء 
 تحت سماء مكشوفة أو في أماكن ُمغلقة.

ت السیاحیة والرحالت في الجبال واألماكن الثقافیة والطبیعیة وكذلك الرحالت ب ب) تُحظر الجوالت السیاحیة في المدینة والرحال
 والكھوف ومناجم الزائرین.

ت ت) یُحظر تشغیل التلیفریك والرحالت البحریة والنھریة بالرحالت القصیرة وكذلك بالرحالت السیاحیة بالقطارات والرحالت 
 النھریة.

ومسابح الفنادق وحمامات الغاز ومراكز االستشفاء وكذلك حمامات البخار أو الساونا؛  ث ث) یُحظر افتتاح وتشغیل حمامات الغطس
 بال مساس. 12تظل المادة 

 ج ج) ال یُسمح بتشغیل الصاالت الریاضیة والكازینوھات ومكاتب الرھانات وغیرھا من المرافق الترفیھیة المشابھة.
 

ضمان أال یزید عدد الزبائن المتواجدین في الوقت نفسھ في المتجر عن زبون واحد  10 من المادة 2 الفقرةمن  1 من الجملة 2. ویجب بالمخالفة للرقم 2
 .2م 20لكل 

 
أیام، والُمعلَن في شبكة اإلنترنت من  7تعلن المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة رسمیًا على الفور حالما یتجاوز معدل اإلصابة على مدى 1) 2(

دًءا من الیوم لھذه الحالة ب 1في ھذه الحالة تسري األحكام الُمخصَّصة المذكورة بالفقرة 2. 1000خالل معھد روبرت كوخ، في نطاق اختصاصھا قیمة 
في خمسة أیاٍم متتالیة.  1000تعلن المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة بالطریقة نفسھا، ما إن تتراجع أعداُد اإلصابات عن قیمة 3التالي لإلعالن. 



 .1في ھذه الحالة بما ھو مناسب على نھایة اإلجراءات الُمخصَّصة المذكورة في الفقرة  2 وتسري الجملة4
 

 أحكام ختامیة 4الجزء 
 

 أوامر تكمیلیة واستثناءات 16المادة 
 

 
ة من العدوى ) تظل األوامر الموسَّعة والتكمیلیة الصادرة عن السلطات المختصة بتطبیق قانون الوقایة من العدوى ألحكام ھذا المرسوم أو خطط الوقای1(

 الصادرة بناًء علیھ كما ھي.
منح موافقات استثنائیة في حاالت فردیة بناء على طلب ُمقدم من المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة، وذلك بشرط  یمكن لھیئة اإلدارة المحلیة1) 2(

 أن یكون ھذا مقبوًال بما یتفق مع قانون الوقایة من العدوى.
بالتفاھم مع الحكومة  1ستیفاء الشروط المذكورة في الجملة ال یُسمح بمنح موافقات استثنائیة تخص مجموعة عامة من الناس أو تكتل حاالت عامة إال بعد ا2

 المختصة.
 

 المخالفات اإلداریة 17المادة 
 

 
 ) من یقوم عمًدا أو باإلھمالIfSGمن قانون الوقایة من العدوى ( 73من المادة  1aمن الفقرة  24یُعُد مخالفًا للنظام بالمعنى المذكور في الرقم 

 
ًما، بالمخالفة للفقرة 2 ارتداء الكمامة بالمخالفة للمادة. بعدم االمتثال لواجب 1  ،2 من المادة 4 أو بعدم ضمان الوفاء بواجب ارتداء الكمامة، بصفتھ ُمنّظِ

 
 مع أشخاٍص آخرین، 3. من یتواجد بالمخالفة للمادة 2

 
المذكورة في ھاتین المادتین دون شھادة تطعیم أو تعاٍف أو شھادة إلى إحدى المنشآت أو التمتُّع بإحدى الخدمات  5aحتى  4. بالدخول بالمخالفة للمادة 3

م أو المالك لمؤسسة أو منشأة ما حسب الفقرة ل الُمنّظِ لمسؤولیة  5 من المادة 2 ، وكذلك باالرتباط مع الفقرة4 من المادة 5 فحص ضروریة، أو بعدم تحمُّ
م النزیُل أو الزائر أو المستخدم أو المتط وع شھادة تطعیم أو تعاٍف أو شھادة فحص أو لم یحتفظ بشھادة الفحص لمدة أسبوعین بالمخالفة ضمان أن یُقّدِ

 بصفتھ مقدم الخدمة أو منظم الفعالیة أو مشغل الجھة، 5 أو 4aأو  4من المادة  2 وكذلك باالرتباط مع الفقرة 4 من المادة 5 الفقرة
 

فیھا وكذلك  4من المادة  2من الفقرة  7فعالیات أو یشارك بالمخالفة للرقم  4aباالرتباط مع المادة  ، وكذلك4من المادة  2. من ینظم بالمخالفة للفقرة 4
 بصفتھ متفرًجا، 4aباالرتباط مع المادة 

 
 ،6 . بعدم تسجیل بیانات االتصال كمتعھد بجمعھا أو بتقدیم بیانات اتصال خاطئة أمام الُمكلَّف بجمعھا بالمخالفة للمادة5

 
 ،7 إعداد خطة للوقایة من العدوى بالمخالفة للمادة. بعدم 6

 
ع بالمخالفة للجملة7 عاٍت في غرٍف مغلقة بالمخالفة للفقرة 9 من المادة 1 من الفقرة 1 . بالمشاركة في تجمُّ  ،9 من المادة 2 أو بعقد تجمُّ

 
 ،10. بتشغیل متجر أو عقد سوق سنوي بالمخالفة للمادة 8

 
 ،11 بالمخالفة للمادة. بتشغیل منشأة مطعم 9

 
، دون الوفاء بالواجبات المذكورة في 12 وما یلیھا من قانون التربیة والتعلیم في والیة بافاریا، بالمخالفة للمادة 90. بتشغیل مدرسة خاصة حسب المواد 10

 ،12من المادة  4أو یدخل منشآت المدرسة بالمخالفة للفقرة  12 من المادة 2 الفقرة
 

الجملة  2الفقرة  13، دون الوفاء بالواجبات المذكورة ھناك، أو لم یقدموا بالمخالفة للمادة 13 روض للرعایة النھاریة لألطفال، بالمخالفة للمادة. بتنفیذ ع11
 ،13من المادة  5شھادة فحص بصفتھم أولیاء أمور أو سلموا تأكیًدا خاطئًا وكذلك من یدخل منشآت المدرسة بالمخالفة للفقرة  1

 
 ،14من المادة  2 أو بتناول الكحول بالمخالفة للفقرة 14 من المادة 1باالحتفال أو تنظیم احتفاالت شعبیة في میادین أو مرافق عامة، بالمخالفة للفقرة  .12

 
 فعالیة للرقصبالمخالفة لنص المادة، أو یجري فعالیة للرقص أو یشارك في  14 من المادة 3 . بتشغیل إحدى المنشآت المذكورة في الفقرة13

 
 1 رقم أ) رقم 1البند  15. بالمخالفة للمادة 14

 أأ) الحرف أ. ینظم فعالیةً أو تجمعًا أو یشارك في فعالیة أو تجمعٍ،
 ب ب) الحرف ب. یشغل أو یستخدم المرافق المذكورة ھناك،

 األطعمة والمشروبات بالمكان،ت ت) الحرف ت. من یفتح مطعًما للضیافة أو یقوم بتشغیلھ أو یتناول فیھ بصفتھ زبونًا 



 ث ث) الحرف ث. یقدم خدمات،
 ج ج) الحرف ج. یقدم أماكنًا لإلیواء،

 ح ح) الحرف ح. یشغل عروًضا تعلیمیة غیر مدرسیة،
 خ خ) الحرف خ. أو د. یشغل أو یجري فعالیاٍت ثقافیة أو مؤسساٍت أو فعالیاٍت ألوقات الفراغ،

 

 یشغل متاجًرا. 2ب) رقم 
 

 الدخول حیز التنفیذ، وانقضاء العمل 18المادة 

 
 .2022فبرایر/شباط  9، وینقضي العمل بھا بانتھاء یوم 2021نوفمبر/تشرین الثاني  24تدخل ھذه الالئحة حیز التنفیذ في 

 
 
 
 

 2021نوفمبر/تشرین الثاني  23میونخ، الموافق 
 

 وزارة الصحة والرعایة في والیة بافاریا
 

 الدولةكالوس ھولتشیك، وزیر 


