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 )IfSGتنفیذ قانون الوقایة من العدوى (

 " إیجابیة (المرسوم العام للعزل)2عزل األشخاص الذین جاءت نتیجة اختبارھم لفیروس كورونا "سارس كوف 

 إعالن من وزارة الصحة والرعایة بوالیة بافاریا

، المعدل في نسختھ األخیر باإلعالن الصادر في G51v-G8000-2022/44-242، الرقم المرجعي 2022أبریل/نیسان  12بتاریخ 
 2022یونیو/حزیران  30

و  1الفقرة  29والمادة  2الجملة  7الفقرة  28aوالمادة  1الجملة  1الفقرة  28تصدر وزارة الصحة والرعایة في والیة بافاریا وفقًا للمادة 
من الئحة  2رقم  2الجملة  65) باالتصال مع المادة IfSGمن قانون الوقایة من العدوى ( 31والمادة  2الجملة  1الفقرة  30والمادة  2

 ) ھذاZustVاالختصاص (

 المرسوم العام

 . مجال التطبیق1

غیر ھذا على األشخاص الذین أخبرھم مكتب الصحة أو الشخص القائم باالختبار أو الجھة التي تُطبق قواعد ھذا المرسوم العام ما لم یُحدد 
الذي أجري لھم من قبل أو بإشراف شخص یعمل في المجال الطبي  PoC-PCRأو اختبار  PCRتقوم بتقییم االختبار بأن فحص اختبار 

ة أخرى من طرق تقنیة تضخیم الحمض النووي (اختبار الحمض أو شخص مشابھ، أي شخص مؤھل إلجراء االختبار، أو اختبار بطریق
" بشكل مباشر قد جاءت نتیجتُھ إیجابیة (األشخاص الذین 2النووي) أو اختبار المستضدات الذي یثبت وجود فیروس كورونا "سارس كوف 

 جاءت نتیجة اختبارھم إیجابیة).

 . قواعد العزل2

م إیجابیة الخضوع على الفور للعزل الصحي بعد تلقیھم الخبر بنتیجة االختبار اإلیجابیة لھم. على األشخاص الذین جاءت نتیجة تحلیلھ 2.1
وتقوم الجھة التي تعلن نتیجة االختبار بإعالم األشخاص الُمصابین فور إعالن النتیجة بأن علیھم اللجوء للعزل الصحي. ویظل واجب 

) IfSGمن قانون الوقایة من العدوى ( 44aرقم  1الجملة  1الفقرة  7والمادة  tف الحر 1رقم  1الجملة  1الفقرة  6اإلبالغ وفق المادة 
ساریًا. إذا أجري االختبار خارج نطاق السریان المكاني لقانون الوقایة من العدوى، وجب على الشخص الذي جاءت نتیجتھ إیجابیة إبالغ 

 تبار (اختبار الحمض النووي أو اختبار الُمْستَِضّدات) وتاریخ االختبار.مكتب الصحة المختص بھذا واإلبالغ عن نتیجة االختبار ونوع االخ
 

 یمكن أن یتم العزل في شقٍة سكنیة أو في أحد األماكن المعزولة في أحد المباني. 2.2
و العزل دون ال یجوز لألشخاص الذین جاءت نتیجة تحلیلھم إیجابیة مغادرة الشقة السكنیة مقر العزل طوال فترة الحجر الصحي أ 2.3

الحصول على موافقة صریحة من مكتب الصحة. ویُسمح للُمصاب بالمكوث وحده لبعض الوقت في الحدیقة التابعة للشقة أو الشرفة أو 
. وكذلك إلجراء 5أو وفق رقم  4.1التراس. ویُسمح بمغادرة الشقة بشكل منفرد بغرض إجراء االختبارات التي تُجرى وفق رقم 

 ى التي یأمر بھا مكتب الصحة.االختبارات األخر
یُنصح طوال فترة العزل المنزلي بضمان توافر فصل زماني ومكاني بین الُمصاب واألشخاص اآلخرین المقیمین معھ في نفس  2.4

المكاني" فیمكن أن المنزل. ویمكن أن یتم "الفصل الزماني" بأن یتم مثالً تناول وجبات الطعام بشكل متتاٍل بدالً من تناولھا معًا. أما "الفصل 
 یتم مثالً من خالل إقامة الشخص الُمصاب في غرفة أخرى غیر التي یقیم فیھا أفراد األسرة اآلخرون.

 یُنصح، في أثناء العزل، بعدم تلقي الُمصاب زیارة من أشخاص من غیر أفراد المنزل نفسھ. 2.5

 . قواعد إضافیة في أثناء العزل3

على رعایٍة طبیٍة شاملة أو النقل بسیارة اإلسعاف في خالل العزل، وجب على الشخص المعني االتصال إذا تطلَّب األمُر الحصول  3.1
 ھاتفیًا قبلھا بالجھة القائمة بالرعایة أو خدمة اإلسعاف وإبالغھا بسبب العزل. كما یجب إبالغ مكتب الصحة ُمسبقًا.

شرفة أو مشرف قانوني، فإن ولي األمر أو القائمین على الرعایة ھم إذا كان الشخص المعني قاصًرا أو كان یقوم على رعایتھ م 3.2
 المسؤولون عن االلتزام بالعزل المنزلي.

ض للخطر من  3.3 إذا كان الحفاظ على سیر العمل في إحدى مؤسسات البنیة التحتیة الحرجة أو تشغیل الدوام بإحدى المصالح سوف یتعرَّ
إلمكانیات التنظیمیة، مثل تحویل عمل الموظفین من مجاالت أخرى، یمكن التخلي لدى األشخاص جراء العزل بالرغم من استنفاد جمیع ا

 الذین جاءت نتیجة اختبارھم إیجابیة عن األمر بخضوعھم للعزل، مع مراعاة األوامر بااللتزام بالنظافة للوقایة من العدوى من أجل حمایة
ریة المختصة بالدائرة المعنیة القرارات، وعند الضرورة بالتشاور مع القسم الطبي العاملین اآلخرین بشكل خاص. وتتخذ المصلحة اإلدا

 بالمؤسسة وإدارة التشغیل أو المصلحة.
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 . إنھاء العزل4

ینتھي العزل لدى األشخاص الذین جاءت نتیجة اختبارھم إیجابیة وكانت نتیجة االختبار اإلیجابیة التي تمت بمعرفة طاقم طبي أو ما  4.1
ب تعتمد على اختبار المستضدات، إذا جاءت نتیجة أول اختبار للحمض النووي بعد اختبار المستضدات سلبیة،  یشبھھ أو طاقم عمل ُمدرَّ

، في حین أن اإلثبات 4.2بمجرد تقدیم نتیجة االختبار السلبیة. إذا جاءت نتیجة االختبار إیجابیة، فإن تحدید نھایة العزل یكون حسب الرقم 
ھو اختبار المستضدات. فیما سوى ھذا ینتھي العزل على أقل تقدیر بعد مرور خمسة أیام بعد  1لوجود الفیروس ھنا وفق الجملة رقم األول 

ساعة على األقل، وعلى أقصى تقدیر بعد مرور عشرة  48ظھور النتیجة اإلیجابیة الختبار المستضدات والخلو من أعراض اإلصابة لمدة 
 أیام.
ھذا ینتھي العزل على أقل تقدیر بعد مرور خمسة أیام بعد ظھور النتیجة اإلیجابیة الختبار المستضدات والخلو من أعراض فیما سوى  4.2

 ساعة على األقل، وعلى أقصى تقدیر بعد مرور عشرة أیام. 48اإلصابة لمدة 

 36والمادة  1الجملة  5الفقرة  1الجملة  3قرة الف 23. قواعد استئناف العمل بعد انتھاء العزل للعاملین في المؤسسات وفق المادة 5
 من قانون الوقایة من العدوى 7والمادة  2رقم  1الفقرة 

من قانون  7والمادة  2رقم  1الفقرة  36والمادة  1الجملة  5والفقرة  1الجملة  3الفقرة  23یُسمح للعاملین في المؤسسات وفق المادة 
ل وفق القواعد التي ینص علیھا المرسوم العام أو بناء على أمر فردي صادر من المصلحة اإلداریة الوقایة من العدوى المتواجدین قید العز

المختصة بالدائرة المعنیة بمعاودة استئناف عملھم بالمؤسسة المعنیة، إذا جاءت نتیجة اختبار الحمض النووي أو اختبار المستضدات الذي 
مشابھ یحظى بالتدریب والتعلیم الالزم سلبیة. ویعتبر اختبار الحمض النووي  أجري على تحت إشراف أخصائي طبي متخصص أو شخص

شھادة فحص سلبیة في ھذا السیاق. ویجب تقدیم نتیجة االختبار السلبیة إلى مشغل المؤسسة المعنیة  30الذي تزید قیمة حد الدورة فیھ عن 
الفقرة  3لدائرة المعنیة قراًرا مغایًرا آخر في حاالٍت فردیٍة. وتظل المادة عند استئناف العمل. ویمكن أن تتخذ المصلحة اإلداریة المختصة با

 ) ساریة كما ھي.BayIfSMV .16من مرسوم والیة بافاریا السادس عشر حول إجراءات الوقایة من العدوى ( 2و  1

 . التوصیات السلوكیة بعد إنھاء العزل6

وتجنب المخالطات غیر الضروریة مع  FFP2یُنصح بأن یقوم األشخاص المعنیون بعد إنھاء العزل بارتداء كمامة طبیة من النوع 
 خاصة في األماكن المغلقة. –اآلخرین لمدة خمسة أیام خارج شقتھم السكنیة 

 . مخالفة النظام7

من قانون الوقایة من العدوى  6رقم  1aالفقرة  73مخالفة نظامیة وفقًا للمادة یمكن أن یعاقب على انتھاك ھذا المرسوم العام باعتباره 
)IfSG.( 

 . قابلیة التنفیذ الفوري8

 ھذا المرسوم العام قابل للتنفیذ على الفور بحكم القانون.

 . دخول حیز التنفیذ وانقضاء العمل9

 .2022سبتمبر/أیلول  30نقضي العمل بھ في ، وی2022أبریل/نیسان  13یدخل ھذا المرسوم العام حیز التنفیذ في 
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