 -1أين وإلى متى تكون قيود االتصال صالحة؟
من األربعاء  6أيار  0:00 ، 2020صبا ًحا إلى الجمعة  29أيار  ، 2020منتصف الليل  ،هناك قيود على االتصال لمنطقة
والية بافاريا الحرة بالكامل .يأخذ هذا مكان قيد الخروج األولي  ،والذي سيطبق من  .21.03صالح حتى .05.05.2020
بعد تقييد االتصال  ،يُطلب من الجميع تقليل االتصال الجسدي مع أشخاص آخرين خارج أسرتهم إلى الحد األدنى
الضروري للغاية .حيثما أمكن ذلك  ،يجب أال تقل المسافة بين شخصين عن  1.5متر .تراكم في األماكن العامة ال تزال
.محظورة

-2من يمكنه البقاء معًا كجزء من قيود االتصال؟
يمكن لألشخاص التالين البقاء معًا  ،سواء في األماكن العامة أو في غرف مستخدمة بشكل خاص وفي عقارات مملوكة
:للقطاع الخاص
أقارب األسرة  ،واألزواج  ،وشركاء الحياة  ،وشركاء المعاشرة غير الزوجية  ،واألقارب في خط مستقيم (العظيمة /
األجداد  ،واآلباء  ،واألطفال  ،واألحفاد  ،واألحفاد)  ،واألشقاء  ،وأقارب أسرة أخرى .مثال :إذا كانت أسرتك تتكون من
شخصين (على سبيل المثال الزوجة  +الزوج)  ،عندها يمكن لألشقاء واألقارب البقاء معًا  ،سواء الزوجة أو الزوج .ثم
.هناك أقارب أسرة أخرى
تنطبق القائمة أعاله أيضًا على الزيجات المدنية .أساس ذلك هو منزل العروس والعريس  ،مع إضافة رفقاء العريس
أيضًا .يجب مراعاة القواعد العامة للمسافة والنظافة  ،وإذا أمكن  ،المفهوم المحلي لحماية النظافة لمكتب التسجيل .مطلوب
.التشاور المناسب مع مكتب التسجيل

-3هل تنطبق قيود االتصال هذه أيضًا في المجال المهني  /الرسمي؟
ال  ،ال تنطبق قيود االتصال على األنشطة المهنية والرسمية التي تتطلب اجتماعًا أو تعاونًا من عدة أشخاص في األماكن
العامة.
 -4هل تم التحقق من االمتثال لتقييد االتصال ؟
.يتم تنفيذ الضوابط من قبل الشرطة أو األجهزة األمنية البلدية أو األطراف األخرى الملزمة  ،مثل مشغلي النقل العام
 -5كيف تتم معاقبة مخالفات تقييد االتصال؟
كل من يخالف أحكام قانون تدابير الحماية البافارية من العدوى يتصرف بشكل غير الئق ويجب أن يواجه غرامات .الحد
.األدنى هو  150يورو
 -6هل يمكنني االحتفال والشواء في الحدائق العامة أو في األماكن العامة مرة أخرى؟
!ال ال يُسمح باالحتفال والشواء في األماكن والمرافق العامة  ،بغض النظر عن الحاضرين
 -7ما هي الرياضة الممكنة على الرغم من االتصال المحدود؟
اعتبارا من  11أيار
باإلضافة إلى الرياضات المسموح بها حاليًا  ،مثل صيد السمك والركض وركوب الدراجات في نطاق
ً
(مايو)  ،سيُسمح أيضًا لـ  2من مجموعة األشخاص المذكورة أعاله بممارسة الرياضات الفردية الخالية من االتصال (مثل
:التنس أو ألعاب القوى أو الجولف أو اإلبحار أو ركوب الخيل (أيضًا في القاعة) أو الطيران)  -وفقًا للمتطلبات التالية
تمرن في الهواء الطلق في األماكن العامة أو المنشآت الرياضية الخاصة في الهواء الطلق أو في صاالت ركوب الخيل ،

االمتثال لمسافة األمان  1.50م ➢ ،
ممارسة الرياضة وحدها أو في مجموعات صغيرة تصل إلى  5أشخاص ➢ ،
تطبيق التنفيذ بدون اتصال ،
عدم استخدام غرف تغيير المالبس ➢ ،
االلتزام المستمر بتدابير النظافة والتطهير  ،خاصة عند مشاركة المعدات الرياضية ➢ ،
ال يوجد استخدام للمناطق الرطبة  ،ولكن من الممكن فتح مراحيض منفصلة ➢ ،
تجنب الطوابير عند الوصول إلى المرافق ➢ ،
عدم استخدام الغرف االجتماعية والمجتمعية في المنشآت الرياضية ؛ يُسمح بدخول المبنى لغرض وحيد هو إزالة أو ➢
إعادة المعدات الرياضية اإللزامية للرياضة المعنية ،
ال يوجد خطر خاص لألشخاص الضعفاء (= عرضة) من خالل بدء التدريب و ➢
.ال متفرجين ➢
 -8أين يمكنني العثور على مزيد من األسئلة واألجوبة حول قيود االتصال؟
أ) يمكن العثور على األسئلة واألجوبة المتداولة حول قيود االتصال تحت رابط وزارة الداخلية البافارية للرياضة
.والتكامل
ب) سوف تجد أسئلة وأجوبة متكررة من مجال الزراعة والحراجة (هنا  ،من بين أمور أخرى  ،حول موضوع الصيد
واألعمال الحرجية) على موقع وزارة الدولة للغذاء والزراعة والغابات في والية بافاريا على الرابط
http://www.stmelf.bayern.de/coronavirus
ج) يمكنك العثور على أسئلة وأجوبة خاصة للصيد والصيادين تحت الرابط
https://www.wildtierportal.bayern.de/corona.
د) يمكنك العثور على إجابات حول موضوع العودة إلى ألمانيا وحملة العودة على موقع الويب الخاص بوزارة الخارجية
الفيدرالية
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-undsicherheitshinweise/reisewarnungen/faq-reisewarnung?openAccordionId=item-2320092-0panel.
هـ) يمكن العثور على األسئلة واألجوبة على موقع الويب الخاص بوزارة الداخلية االتحادية على
 ،وال سيما حول موضوعات فريق األزمات  ،والوضع العام  ،وقيود السفر https://www.bmi.bund.de ،
وضوابط الحدود  ،والحجر الصحي  ،والحكم الخاص  ،والحياة العامة  /األحداث والهجرة
/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html.
يمكنك أيضًا العثور على هذه  ،باإلضافة إلى روابط أخرى إلى األسئلة الشائعة لمختلف الوزارات  /السلطات األخرى
https://www.hassberge.de/topmenu/startseite/corona-virus.html.على موقع مكتب المقاطعة
 -9كم عدد حاالت كورونا المؤكدة التي لدينا حاليًا في منطقة ها سبرغ؟
(اعتبارا من  17أيار  11:30 ، 2020صبا ًحا) .ومن بين هؤالء  ،تم بالفعل
لدينا  154حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المنطقة
ً
اإلفراج عن  144مريضا ً من الحجر الصحي بصحة جيدة وتوفى  ، 6لذا فإن  4أشخاص في المنطقة مصابون حاليًا بكورونا .ويجري
.حاليا فحص الحاالت المشتبه فيها المبررة

 -10أين يمكنني معرفة الوضع العام لكورونا في منطقة ؟
تحت رقم Haßbergeبالنسبة للحالة العامة في المنطقة  ،يمكنك االتصال بهاتف المواطن التابع لمكتب المقاطعة

 .600-27 / 09521يمكن الوصول إلى هاتف المواطنين من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة 4
www.hassberge.de.على Haßbergeمسا ًء .ننشر أيضًا المعلومات الحالية على الموقع اإللكتروني لمنطقة
هو مؤسسة لمواطني المنطقة .يمكن للمواطنين من المناطق  /المدن Haßbergeهاتف المواطن في مكتب المقاطعة
المستقلة األخرى الحصول على معلومات حول موقع كورونا هناك من مكتب المقاطعة المسؤول أو مدينتهم المستقلة
Haßberge.المسؤولة .لهذا السبب  ،ال يمكن معالجة المكالمات الواردة من المواطنين غير المقيمين في منطقة
 -11أين يمكنني معرفة المزيد عن فيروس كورونا بشكل عام؟
غير قادر على اإلجابة على األسئلة العامة حول فيروس كورونا عبر Haßbergeهاتف المواطن في مكتب مقاطعة
.الهاتف
www.hassberge.de.معلومات حول فيروس كورونا على موقعها على اإلنترنت Haßbergeنشر مكتب مقاطعة
من الممكن أيضًا التسجيل على الموقع اإللكتروني لمكتب والية بافاريا للصحة وسالمة األغذية
www.lgl.bayern.de
www.rki.de.أو يتم إعالمك على الموقع اإللكتروني لمعهد روبرت كوخ على
إذا كانت لديك أسئلة عامة حول فيروس كورونا  ،يمكنك أيضًا االتصال بالخط الساخن لفيروس كورونا التابع لمكتب
.والية بافاريا للصحة وسالمة الغذاء .رقم الهاتف68085101/09131 :
يمكنك أيضًا معالجة جميع األسئلة حول أحداث كورونا  ،سواء كانت أسئلة حول القضايا الصحية  ،وقيود الخروج ،
ورعاية األطفال والمدرسة  ،باإلضافة إلى المساعدة الطارئة وغيرها من الدعم للشركات الصغيرة والمستقلين  ،عبر
هذا الخط الساخن متاح - Tel.No. 089/122 220.الهاتف إلى الخط الساخن لفيروس كورونا لحكومة والية بافاريا
.يوميا  ،حتى في أيام العطل الرسمية  ،من الساعة  8صباحا حتى الساعة  6مساء
يمكن لموظفي التمريض في المستشفيات وعيادات إعادة التأهيل ومرافق الشيخوخة والتمريض والمعوقين وخدمات
التمريض للمرضى الخارجيين وكذلك موظفي خدمات الطوارئ غير الطبية التقدم بطلب إلى مكتب والية بافاريا
www.coronaللحصول على مكافأة كورونا لمرة واحدة عبر اإلنترنت على )(LfPللتمريضأولئك الذين يعملون ألكثر من  25ساعة في األسبوع يحصلون بانتظام على  500يوروpflegebonus.bayern.de . .
المستفيدون الذين يعملون بانتظام  25ساعة في األسبوع أو أقل يحصلون على  300يورو .كل ما هو مطلوب هو تأكيد
من صاحب العمل ونسخة من بطاقة الهوية .يمكن أيضًا إجراء التطبيق عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي  ،ويمكن
بسهولة تصوير األدلة المطلوبة وتحميلها باستخدام الجهاز المحمول .وفقًا للوضع الحالي  ،يجب منح القسط بغض النظر
عن مكافأة الرعاية التي تتم مناقشتها حاليًا على المستوى الفيدرالي بمبلغ  1500يورو .إذا كان لديك أي أسئلة حول مكافأة
.متاحة  ،هاتف Haßberge 495-27-09521الرعاية  ،فإن نقطة دعم الرعاية في منطقة
 -12ما هي أعراض الهالة النموذجية؟
ال توجد قائمة ملزمة وحاسمة ألعراض كورونا .في األساس  ،هذه أعراض نزالت البرد .من الممكن معرفة األعراض
أو على موقع الويب www.lgl.bayern.deعلى الموقع اإللكتروني لمكتب والية بافاريا للصحة وسالمة األغذية على
www.rki.de.الخاص بمعهد روبرت كوخ على
 -13أين يجب أن أبلغ إذا كنت أعتقد أنني مصاب بفيروس كورونا؟ متى وأين سيتم االختبار؟
.هاتف المواطن ليس هو الشخص المسؤول عن هذه التقارير
يجب على أي شخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا أن يتصل بطبيبه العام عبر الهاتف (وليس شخصيًا) .إذا قام
طبيب األسرة بتصنيف المريض كحالة مشتبه فيها  ،يقوم المريض بإبالغ البيانات إلى مكتب المقاطعة .سيتلقى
.المتضررون بعد ذلك موعدًا (مع الموقع) إلجراء اختبار عينة مباشرة من مكتب المقاطعة
حتى إذا أكد طبيب األسرة بالفعل على الحاجة إلى إجراء اختبار  ،فهذا ال يكفي لزيارة مشتبه بها إلى موقع االختبار.
.يرجى الحضور فقط إلى محطة االختبار مع تحديد موعد
.يتم إخطار األشخاص الذين تم اختبارهم بنتائجهم (انظر رقم )17

 -14ال يمكنني مغادرة شقتي  /بيتي  ،وبالتالي أود أن أختبر في المنزل
يرجى االتصال بنا مع طلب االختبار الخاص بك على رقم الهاتف 116117 .لجمعية أطباء التأمين الصحي القانوني في
.سيحددون موعدًا معك ويجرون االختبار في منزلك (انظر أيضًا رقم (KVB). )17بافاريا
 -15أين يمكنك إجراء االختبار؟
.في حالة االختبار المخطط له  ،يتم إبالغ موقع محطة االختبار والشخص المراد اختباره مع الموعد
 -16هل يمكنك اختبار نفسك بدون موعد بناء على طلبك الخاص؟
.ال فقط األشخاص الذين حصلوا على تاريخ ووقت ومكان ملزم لالختبار يتم اختبارهم صراحة
 -17من يشارك نتيجة االختبار؟
فورا بالشخص المعني
.إذا كان االختبار إيجابيًا (حدثت العدوى)  ،يتلقى قسم الصحة معلومات فورية من المختبر ويتصل ً
يتم اإلبالغ عن نتائج االختبار السلبية (ال عدوى) إلى الممارس العام من قبل جمعية أطباء التأمين الصحي القانوني في
(KVB).بافاريا
 -18أنا حامل ولدي مخاوف بشأن فيروس كورونا  -بمن اتصل؟
.الصحي Haßbergeيُطلب منك االتصال بطبيب أمراض النساء المعالج أو خدمة استشارات الحمل في مكتب
:األشخاص المسؤولون في قسم الصحة هم
 ،هاتف -Hinterstößer ، 413-27 / 09521إيريني فينتزل
كارين مارتيني  ،هاتف 414-27 / 09521 :و
.كريستيان زايدل 415-27 / 09521 ،
ستجد أيضًا أسئلة وأجوبة متكررة حول موضوع الحمل وفيروس كورونا على موقع الجمعية المهنية ألطباء أمراض
:النساء
https://www.bvf.de/aktuelles/fachliche-mmeldung/artikel/news/faq-fuer-schwangerefrauen-und-ihre-familien-zu-spezischen-risiken-der-covid-19-virusinfektion/
 -19هل المدارس في المنطقة مغلقة بسبب فيروس كورونا؟
اعتبارا من يوم االثنين Haßbergeوأمر بإغالق جميع المدارس في والية بافاريا الحرة  ،وبالتالي أيضًا في منطقة
،
ً
 16.آذار  2020حتى  26نيسان 2020
في  27نيسان  ، 2020استؤنفت العمليات المدرسية مع الدرجات النهائية للمدارس الثانوية والمهنية تحت إجراءات وقائية
:صارمة .بدأت الفصول بالتفصيل
ً
في المدارس اإلعدادية ومراكز الدعم المناظرة  ،التي تدرس وفقا لمناهج المدارس العامة  ،في الصف التاسع (إذا o
كانت مسجلة المتحان) أو ، 10
في مراكز الدعم التربوي الخاص بالصف التاسع o ،
في المدارس الثانوية والمدارس المقابلة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة في الصف العاشر o ،
في كليات إدارة األعمال من المستوى  3والمستوى  4في الصف  10وفي كليات إدارة األعمال من المستوى الثاني في o
الصف  11والمدارس المقابلة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة ،
بالمدارس الثانوية بالصف o 12

في المدارس الثانوية المهنية والمدارس المقابلة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة في الصفين  12و o 13
في المدارس المهنية والمدارس المقابلة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة في الفصول مع امتحان الغرفة القادم في عام o
 ،للتالميذ في فصول اإلعداد المهني  ،الذين سجلوا في ) ، 2020(BGJفصول العام الدراسي المهني بدوام كامل
االمتحانات للحصول على مؤهل إضافي وكذلك حصة شريك التعاون في الفصول التعاونية لإلعداد المهني ،
في جميع المدارس المهنية (بغض النظر عن مدة التدريب وما إذا كان بدوام جزئي أو بدوام كامل) في الفصول النهائية o
 ،وكذلك المدارس المقابلة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة ،
في جميع المدارس الفنية (بغض النظر عن مدة التدريب وما إذا كان بدوام جزئي أو بدوام كامل) في كل حالة من o
الفصول النهائية  ،وكذلك المدارس المقابلة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة ،
في جميع األكاديميات التقنية (بغض النظر عن مدة التدريب وما إذا كان بدوام جزئي أو بدوام كامل) الفصول النهائية o
.والمدارس المقابلة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة
:تم تحديد الجدول الزمني التالي للصفوف األخرى
حضور الفصول
للمدارس الثانوية (المدرسة الثانوية :الصف الحادي عشر  /المدرسة اإلعدادية :الصف التاسع " /الصفوف التمهيدية" o
الصف الثامن اإلعدادي)
.بدء الصف الرابع االبتدائي o
من المقرر أن تبدأ الفصول الدراسية في  18أيار
.المدرسة االبتدائية :الصف األول o
المرحلة المتوسطة :الصف الخامس ؛ o
المدرسة الثانوية المتخصصة :الصف الخامس والسادس ؛ o
.صالة لأللعاب الرياضية :الصف الخامس والسادس o
اعتبارا من  15حزيران  ،من المقرر استئناف التدريس في الفصول الدراسية لجميع الصفوف األخرى  ،بالتناوب
ً
.أسبوعيًا
بالنسبة للمعلمين الذين ينتمون إلى مجموعة الخطر  ،ال يوجد شرط الحضور حتى عيد العنصرة .يمكن للطالب المتأثرين
مواصلة الدراسة في المنزل حتى يوم الخمسين بدالً من تعليمات الفصل الدراسي .وستتواصل عطالت عيد العنصرة من
 12.06.2020 - .02.واإلجازات الصيفية من 27.07.2020
أقامت وزارة الثقافة خ ً
طا ساخنًا لألسئلة العاجلة من اآلباء والمعلمين  ،وهو مفتوح طوال أيام األسبوع من الساعة 7:30
صبا ًحا حتى الساعة  6:00مسا ًء ويوم األحد من الساعة  11:00صبا ًحا حتى الساعة  4:00مسا ًء :الخط الهاتفي كورونا
التابع لوزارة الدولة البافارية للدروس والثقافة .2971 - 86 21/089 :يمكن أيضًا العثور على إجابات لألسئلة الشائعة
والمزيد من المعلومات على الصفحة الرئيسية لوزارة الثقافة البافارية على
https://www.km.bayern.de/ministerium/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbetrieb-anbayerns-schulen.html.
 -20هل مراكز الرعاية النهارية مغلقة؟ هل هناك رعاية طارئة ألطفال المدارس ورياض األطفال  /الحضانة؟
رياض األطفال (رياض األطفال ودور الحضانة) مغلقة حاليًا .ومع ذلك  ،فقد تم إنشاء رعاية الطوارئ في المدارس
ورياض األطفال ومراكز الرعاية النهارية ومدارس ذوي االحتياجات الخاصة .ومع ذلك  ،فإن استخدام رعاية الطوارئ
هذه يخضع لظروف معينة .لهذا السبب  ،من الضروري االتصال بالمدرسة  /رياض األطفال مسبقًا (عبر الهاتف أو
.البريد اإللكتروني)
:من الذي يتلقى الرعاية
التالميذ •
الصفوف من  1إلى  4في المدارس االبتدائية ومستوى المدرسة االبتدائية في المدارس الخاصة o
الصفان الخامس والسادس في المدارس الثانوية والمدارس الخاصة المقابلة o ،
في الدرجات العليا  ،إذا كانت إعاقتهم أو إعاقاتهم المقابلة تتطلب اإلشراف والرعاية بدوام كامل و o
األطفال الذين يذهبون إلى مدرسة إعدادية أو مركز رعاية نهارية أو مركز رعاية نهارية أو مركز رعاية نهارية •

الذين ليس لديهم أعراض المرض ➢ ،
الذين ليسوا على اتصال مع المصابين أو لم يمض  14يو ًما منذ االتصال بشخص مصاب وال يظهرون أي أعراض ➢
للمرض  ،و
وقت اإلقامة أو تم تعيينها على هذا النحو )(RKIلم تكن في منطقة تم تحديدها كمنطقة خطر من قبل معهد روبرت كوخ
.في غضون  14يو ًما بعد ذلك أو  14يو ًما مرت منذ عودتها من منطقة الخطر هذه و ال تظهر أعراض المرض
اعتبارا من يوم االثنين  27نيسان  ، 2020يكون الحق في رعاية الطوارئ موجودًا بالفعل إذا
ً
(أ) يعمل أحد الوالدين فقط في منطقة البنية التحتية الحرجة  ،أو
ب) أحد الوالدين كطالب في صفوف الصفوف النهائية
نيسان سيحضر  ،أو 27
ج) يعمل أحد الوالدين (داخل أو خارج الحرجة
).البنية التحتية
في جميع الحاالت الثالث  ،من الضروري منع الوصي القانوني من رعاية الطفل بسبب األعمال أو الضرورات التشغيلية
.وال يمكن رعاية الطفل من قبل شخص بالغ آخر يعيش في نفس األسرة

:ما يلي "البنية التحتية الحيوية"تشمل
جميع األنشطة في المؤسسات التي تخدم صيانة الرعاية الصحية ورعاية الشركة  ،على سبيل المثال
الطاقم الطبي والتمريض في المستشفيات والممارسات الطبية -
)أيضا طبيب أسنان(
الصيدليات -
األقسام الصحية -
نقابة أطباء التأمين الصحي القانوني -
خدمات الطوارئ بما في ذلك اإلنقاذ الجوي -
القائم بأعمال أفراد اإلمداد اآلخرين (مثل مطبخ المستشفى) -
عمال النظافة -
اإلدارة والتنظيم -
العاملين بشركات التأمين الصحي بعد التأكد من صاحب العمل -
جميع األنشطة (الرعاية والدعم والصيانة) في مؤسسات رعاية المرضى الداخليين للمسنين  ،ومساعدة المعاقين  ،ورعاية
األطفال والشباب التي تحمي رفاه الطفل ونظام دعم المرأة (مالجئ النساء  ،ومراكز المشورة المتخصصة  /مكالمات
الطوارئ  ،ووكاالت التدخل)
جميع األنشطة في مؤسسات رعاية األطفال والشباب األخرى
)!العناية والصيانة  ،وموظفي الرعاية النهارية(
جميع األنشطة في المنشآت التي تعمل على الحفاظ على األمن غير الشرطي (الحماية من الحرائق والكوارث) وتوريد
الشركة
جميع األنشطة في المرافق التي تعمل على الحفاظ على األمن والنظام (وال سيما السلطات األمنية)  ،على سبيل المثال
الشرطة
األنشطة في شركات المرافق (الكهرباء والغاز والمياه واالتصاالت والبريد وشركات النقل ومحطات البنزين)

األنشطة في شركات التخلص من النفايات (مثل التخلص من القمامة) ضرورية
:أنشطة اإلمدادات الغذائية
إنتاج الغذاء -
نقل المواد الغذائية -
بقالة (سوبر ماركت  ،المخابز  ،الجزارين) -
صيانة اإلمدادات الغذائية -
) ،وأنشطة إصدار الشهادات  ،وضوابط االستيراد )(TGUمثل فحوصات اللحوم في المسالخ  ،فحوصات صحة الحيوان (
األنشطة في نقل الركاب والبضائع
)مثل سائقي الشاحنات وسائقي القطارات والطيارين ومراقبي الحركة الجوية( -
األنشطة اإلعالمية (خاصة األخبار والمعلومات باإلضافة إلى االتصال بالمخاطر واألزمات  ،مثل الصحفيين في إعداد
التقارير  ،ولكن ليس المجالت الترفيهية)
:الرعاية اليومية
البنوك -
الصيدليات -
الهيئات المركزية التي تضمن قدرة الدولة والقضاء واإلدارة على العمل
:متى يتم اإلشراف
أثناء وقت التدريس العادي  /رعاية الطفل •
.تختلف أوقات رعاية األطفال األخرى ويجب طلبها بشكل فردي في المدرسة  /رياض األطفال •

.اسأل المدرسة أو شركة الحافالت عما إذا كان يمكن للطفل ركوب الحافلة المدرسية (العادية)
:يتم زيادة رعاية األطفال من خالل اإلضافات التالية
:من  11أيار 2020
افتتاح الرعاية النهارية :في الرعاية النهارية  ،تتم العناية بحد أقصى  5أطفال أجانب في نفس الوقت .ال تزال الرعاية o
.النهارية الكبيرة مغلقة في الوقت الحالي
.واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة )(§ 27SGB VIIIرعاية األطفال ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة o
رعاية األطفال ذوي اإلعاقات (الوشيكة) o
رعاية أطفال الرعاية النهارية من الدرجة الرابعة o
.رعاية أطفال الطالب ذوي العائل الواحد o
من  25أيار
االفتتاح ألطفال ما قبل المدرسة o
فتح رياض أطفال الغابات o
يمكنك العثور على أسئلة متكررة حول الرعاية النهارية فيما يتعلق بفيروس كورونا على الموقع اإللكتروني لوزارة الدولة
البافارية
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/faqاألسرة والعمل والشؤون االجتماعية تحت الرابطcoronavirus-betreuung.php.

 -21هل يمكنني أن أشرف على أطفالي من قبل األسرة أو الجيران؟
منذ األربعاء  6 ،أيار  ، 2020 ،يُسمح باإلشراف المتبادل  ،المجاني  ،وغير التجاري للقاصرين في مجتمعات الرعاية
ً
أطفاال من ثالث أسر كحد أقصى
.الثابتة أو العائلية أو الجيرة المنظمة إذا كان يشمل
وضعت وزارة األسرة نقا ً
طا مهمة في نشرة يجب أخذها في االعتبار عند رعاية أطفال آخرين في أسرهم .يمكنك العثور
:على هذا تحت الرابط التالي
_توصيات https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/empf
gegenseitig_betreuung_von_kinder_nachbarschaftshilfe.pdf.
 -22هل يجب على صاحب العمل أن يمنحني إجازة إذا بقيت في المنزل لرعاية أطفالي بسبب إغالق المدارس ورياض
األطفال  /الحضانات؟
ال توجد متطلبات ملزمة هنا .ال يتعين على صاحب العمل اإلفراج عن الموظف .يجب توضيح مسألة اإلعفاء بشكل فردي
مع صاحب العمل .يمكن العثور على معلومات أو معلومات إضافية ألصحاب العمل تحت األسئلة الشائعة .رقم 37
.موضح
 -23هل هناك قواعد سلوك للعاملين في المدارس ورياض األطفال  /الحضانات الذين كان لديهم اتصال مع المصابين أو
األشخاص من خالل أطراف ثالثة؟
.يجب مراعاة التدابير الوقائية الصحية العامة
.تنطبق قواعد السلوك للمؤسسات .يتم طلب ذلك من إدارة المنشأة
 -24من يحدد الحجر الصحي (= العزلة المنزلية)؟
.يتم طلب الحجر الصحي (عزل المنزل) من قبل وزارة الصحة .يتم االتصال بالشخص المعني من قبل وزارة الصحة
:مزيد من المعلومات على
www.rki.de/covid-19
يعمل الحجر الصحي على حماية السكان من اإلصابة بفيروس كورونا الجديد .هو إفراز مؤقت لألشخاص المشتبه بهم أو
.األشخاص الذين قد يملكون الفيروس .تم تصميم الحجر الصحي لمنع انتشار المرض
تشكل خروقات الحجر الصحي اإلجرامي (IfSG).يتم تنظيم ترتيب الحجر الصحي في ألمانيا في قانون حماية العدوى
.جريمة جنائية ويمكن أن تؤدي إلى غرامة أو السجن
وننصح األجانب أيضا بإرسال رسائلهم حول
.إبالغ أمر الحجر الصحي
25من يحتاج إلى الحجر الصحي (العزلة المنزلية)؟:يتم طلب العزل في
األشخاص الذين لديهم شك معقول •
االتصال المباشر مع المصابين o
الباقين في منطقة الخطر مع األعراض o
 -26هل يتم مراقبة االمتثال لعزل الحجر الصحي  /المنزل؟

تأمر وزارة الصحة بالعزل الصحي  /العزل المنزلي في الحاالت الفردية .تتصل إدارة الصحة يوميًا بكل شخص معني ،
عادةً عبر الهاتف .باإلضافة إلى االستعالم عن الحالة الصحية  ،تعمل المكالمة أيضًا للتحقق مما إذا كان يتم مراقبة الحجر
الصحي المطلوب .إذا كانت هناك شكوك في أن الشخص المعني ال يمتثل لمتطلبات الحجر الصحي  ،فيمكن التحقق من
.االمتثال للمتطلبات من قبل الشرطة
 -27هل يتم إبالغ الشخص المعني بإنهاء الحجر الصحي المعزول  /العزلة المنزلية؟
ستقوم دائرة الصحة بإبالغ الشخص المعني إذا تم رفع العزل الصحي عن المنزل  /الحجر الصحي المطلوب .يحدث هذا
.كجزء من المكالمات اليومية من قسم الصحة
 -28هل تحصل على تأكيد (لصاحب العمل) إذا طلبت وزارة الصحة عزل المنزل؟
.نعم  ،يمكنك الحصول على تأكيد من قسم الصحة عند الطلب .يتم إرسال هذا عادة ً عبر البريد اإللكتروني
 -29ما هي جهات االتصال؟
األشخاص المتصلون هم األشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق مع شخص مصاب أو ربما كانوا على اتصال غير
.مقصود مع شخص مصاب
ال يوجد أشخاص اتصال هم أطراف ثالثة يمكن استبعاد االتصال المباشر  /القريب بهم مع شخص مصاب أو من غير
.المحتمل أن يكون االتصال غير المقصود مع شخص مصاب
 -30هل تعمل المستشفيات  /مكاتب األطباء بشكل طبيعي؟
تعمل المستشفيات والممارسات الطبية تحت متطلبات النظافة العالية .من المهم أال يُسمح لألشخاص بالذهاب إلى جراحات
.الممارسين العامين أو إلى المستشفى دون سابق إنذار .هذا ينطبق بشكل خاص على زوار المستشفيات
يجب على المواطنين الذين يرغبون في االتصال بالطبيب أو المستشفى بسبب أعراض كورونا المشتبه بها االتصال
.بالطبيب أو المستشفى مسبقًا واإلشارة إلى أنهم حددوا األعراض المشتبه في إصابتها بالكورونا
 -31هل يؤثر وضع كورونا على العمليات في مكتب المقاطعة؟
تدريجيًا العمليات المقيدة حاليًا بد ًءا من يوم االثنين  4أيار .المواعيد (عن طريق Haßbergeسيخفف مكتب المقاطعة في
الهاتف أو البريد اإللكتروني) ضرورية لجميع مجاالت السلطة .وذلك لحماية الزوار والموظفين وتجنب أوقات االنتظار.
لحماية الصحة  ،من الضروري أيضًا ارتداء أقنعة واقية (أغطية أنف الفم) عند الدخول ومراقبة قواعد النظافة والمسافة
.المعروفة
في العمل ببطء من يوم االثنين Haßberge 4كما بدأت قاعات المدينة وإدارات المدن واألسواق والبلديات في منطقة
.آذار
المواعيد الشخصية ممكنة بعد المواعيد (عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني) .كما يجب ارتداء غطاء أنف في قاعات
.المدينة
 -32هل سيتم تمديد رخصة الصيد الخاصة بي على الرغم من تقييد الخدمة في مكتب المقاطعة؟
Haßberge ،يمكن أيضًا تمديد رخصة الصيد الخاصة بك دون موعد شخصي في هيئة الصيد األدنى في منطقة
شريطة وجود موثوقية قانون الصيد واألسلحة والمالءمة الشخصية .يرجى إرسال كتيب رخصة الصيد الخاص بك وتأكيد
مسؤولية الصيد الخاصة بك .يرجى االنتباه إلى المدة الكافية للتأمين الخاص بك .يجب أن يكون هذا ساريًا حتى  31آذار
 2023.إذا كان مطلوبًا الحصول على رخصة صيد لمدة ثالث سنوات

إذا لم يعد من الممكن تمديد رخصة الصيد الخاصة بك  ،فنحن بحاجة أيضًا إلى صورة محدثة بحجم جواز السفر .سنرسل
لك رخصة الصيد الممتدة مع فاتورة بالبريد المسجل.
 -33تمديد رخصة الصيد
.الحكومة المحلية مسؤولة عن تمديد رخصة الصيد .يجب االتصال بذلك أوالً عبر الهاتف لمناقشة اإلجراء اإلضافي
 -34كيف يتم تنظيم عملية التسجيل ورخصة القيادة في هاسفورت على وجه التحديد؟
األقنعة مطلوبة أيضًا في هيئة المرور على الطرق .من الممكن تحديد موعد عبر الهاتف في مكتب التسجيل أو رخصة
.القيادة
يتم تحديد المواعيد كل  15دقيقة .يُطلب من المواطنين االنتظار أمام المدخل الرئيسي في الموعد المتفق عليه .يتم منح
القبول من قبل الموظفين .يجوز لشخص واحد فقط البقاء في مكتب التسجيل أو رخصة القيادة .بعد االنتهاء من األنشطة
ذات الصلة  ،يرافق الموظفين في الخارج مرة أخرى من قبل الموظفين .يمكن الوصول إلى الزمالء على األرقام التالية
:لتحديد موعد
مكتب القبول123-27 09521 :
رقم رخصة القيادة121-27 09521 :
كبديل لزيارة مكتب التسجيل في الموقع  ،هناك خيار تسجيل مركبة أو إلغاء تسجيلها عبر اإلنترنت .تم تسهيل الوصول
إلى هذه الخدمة عبر اإلنترنت ويمكن استخدامها حاليًا بدون بطاقة هوية إلكترونية مزودة بوظيفة معرف .التسجيل سهل:
كل ما تحتاجه هو حساب خدمة باسم مستخدم وكلمة مرور .يمكن استدعاء إجراءات القبول المقابلة على الصفحة الرئيسية
يُطلب من المواطنين االستفادة الكاملة من هذه الخيارات حتى يمكن www.hassberge.de.على Haßbergeلمنطقة
.التعامل مع طلبات الموافقة بشكل أكثر كفاءة
:إنهاء الخدمة
ومع ذلك  ،فإن المركبات التي تم تسجيلها بعد األول من كانون الثاني (يناير)  2015ولديها شهادة تسجيل الجزء األول
.وملصقات الطوابع برموز األمان يمكن إيقافها على اإلنترنت
:الموافقات وإعادة التسجيل وإعادة التسجيل
في هذه الحاالت  ،بعد إدخال بيانات التطبيق وإرسالها إلكترونيًا  ،سترسل هيئة التسجيل مستندات السيارة الجديدة ولوحات
.التسجيل بالبريد
مكتب تسجيل المركبات في إيبيرن مفتوح مرة أخرى
مكتب تسجيل المركبات في إيبيرن مفتوح لحركة العمالء مرة أخرى  -ولكن فقط بعد تحديد موعد (عبر البريد
Haßfurt 09521 / 27أو عبر الهاتف عبر هيئة المرور على الطرق في : signature@hassberge.deاإللكتروني.المواعيد ممكنة بين الساعة  8:30صبا ًحا و  00 :12مسا ًء 123).
 -35هل توجد قيود في مركز التوظيف( جوب سنتر )؟
نظرا للوضع الحالي  ،تم إغالق مركز التوظيف في منطقة
أيضًا للجمهور منذ األربعاء  18آذار ً Haßberge .2020
مع ذلك  ،بالنسبة لحاالت الطوارئ المالية  ،هناك إمكانية إلجراء مقابلة شخصية .للتعيينات في هذا الصدد ولجميع
المخاوف األخرى  ،رقم الهاتف هو  .885-929 // 09521يمكن عمل تقرير بطالة عن طريق الهاتف على الرقم
عن طريق الفاكس على رقم  .885-929 / 09521Haßberge -929913 / 09521يمكن الوصول إلى مركز عمل
351.
.يمكن ألصحاب العمل االتصال بالخط الساخن المجاني20 555 4 0800 :
يمكن طرح التطبيقات والمستندات األخرى بشكل غير رسمي في صندوق بريد المكتب أو إرسالها عبر البريد اإللكتروني
www.Jobcenter.digital.de.أو عبر : Jobcenter-Hassberge@jobcenter-ge.deإلى
لفترة محدودة من الزمن .لهذا SGB IIوقد قدم المشرع وصوالً أسهل إلى األمن األساسي للباحثين عن عمل بموجب
السبب  ،قامت وكالة التوظيف بتعديل موقعها اإللكتروني حتى تتمكن من تقديم معلومات كافية عبر اإلنترنت لمقدمي

الطلبات المحتملين مثل العاملين لحسابهم الخاص أو المستفيدين من عالوات قصيرة الوقت في العصر الحالي لوباء
إجابات على أهم األسئلة قبل أن تضطر إلى االتصال بمركز www.arbeitsagentur.deكورونا .ستجد على
Haßberge.التوظيف
 -36قيود على حقوق زيارة المستشفيات ومرافق التمريض والمعوقين
بسبب قيود الخروج  ،ال يُسمح للمقيمين في دور رعاية المسنين ودور التمريض بالزيارة حاليًا .يمكن أن يرافق األشخاص
.المحتضرون أقرب أفراد العائلة
:ال يُسمح بزيارات المستشفى إال في ثالث حاالت
أ) مرافقة الموتى ،
ب) لآلباء الذين يرغبون في رؤية طفلهم المريض  ،و
.ج) لآلباء الذين يزورون أطفالهم حديثي الوالدة وأمهم
اعتبارا من  9أيار  ،سيتم تخفيف الحظر الحالي على زيارة المستشفيات ومرافق رعاية المرضى الداخليين  ،وشقق العناية
ً
المركزة المشتركة  ،ودور التقاعد والمساكن العليا باإلضافة إلى مرافق المرضى الداخليين لألشخاص ذوي اإلعاقة .إن
.االلتزام الصارم بتدابير النظافة الصارمة شرط أساسي
من الممكن بعد ذلك زيارة شخص اتصال دائم و ُمسجل أو فرد من العائلة مع وقت زيارة ثابت  ،واالمتثال للمسافة الدنيا
مترا وااللتزام بارتداء حماية أنف الفم للزوار واألشخاص الذين تتم زيارتهم
.التي تبلغ ً 1.5
 -37معلومات قانون العمل لرجال األعمال وأصحاب العمل
قصيرا
تواجه الشركات تحدي مواجهة العواقب االقتصادية لفيروس كورونا .إذا فشل الموظفون أو كان األمر يتطلب وقتًا
ً
.للعمل  ،فستظهر أيضًا أسئلة حول قانون العمل
لمثل هذه األسئلة  ،يوجد مكتب المقاطعة على الصفحة الخاصة
.تم إيداع المعلومات https://www.wirtschaftsraum-hassberge.de/corona
على الموقع اإللكتروني لغرفة فرانكونيا السفلى للحرف اليدوية  ،يمكنك العثور على هذا تحت الرابط
.مزيد من المالحظات أو مجموعة األسئلة الشائعة https://www.hwk-ufr.de/coronavirus
"Coronavirus of IHK Würzburgعالوة على ذلك  ،يتم نشر المزيد من المعلومات على بوابة المعلوماتwww.wuerzburg.ihk.de/coronavirus.على "Schweinfurt
 -38لرواد األعمال وأعضاء المهن الحرة
اعتبارا من اآلن  ،ال يمكن تقديم طلب الحصول على أموال فورية إال عبر اإلنترنت .على سبيل المثال اإلجراء السابق
ً
(أي إرسال الطلب عبر البريد اإللكتروني أو الفاكس) لم يعد ممك ًنا  ،ولن تتم معالجة الطلبات المقابلة! أسرع طريقة
؛https://soforthilfe-corona.bayern/للوصول إلى التطبيق عبر اإلنترنت هي عبر الرابط
تم دمج مساعدات الطوارئ الفيدرالية في برنامج المساعدة البافارية وتم رفع الحد األعلى تمشيا مع عدد الموظفين ؛ -
شبه إلى البرنامج "التبديل"في عملية التقديم عبر اإلنترنت  ،يتم االستعالم عن عدد الموظفين منذ البداية ويتم إجراء -
الفيدرالي أو برنامج الوالية ؛
يبقى من مسؤولية حكومات المقاطعات (حكومة فرانكونيا السفلى) البت في الطلبات ؛ -
نظرا لتكامل برنامج التمويل الفيدرالي  ،فقد تم استكمال المتقدمين الذين يصل عددهم إلى  10موظفين بالمبادئ -
ً
https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfeالتوجيهية .هذه موضحة بإيجاز على الموقع اإللكتروني").مؤهل للحصول على مقترحات  "+التابع لوزارة االقتصاد  ،يرجى االنتقال إلى corona/
.يمكن تنزيل اإلرشادات  ،التي توضح الشروط التي يحق للشركات بموجبها التقديم  ،من موقع منصة اإلعالنات

).من  27آذار  ، 2020رقم (BayMBl. 2020 156
قبل تقديم الطلب  ،يُنصح بقراءة صفحات األسئلة الشائعة على الموقع اإللكتروني للحكومة أو وزارة الشؤون االقتصادية
.في سالم
" -39العاملين لحسابهم الخاص بدوام جزئي"لـ "نقود فورية كورونا"
األشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص بدوام " :حتى إذا لم يتم وصف ذلك صراحة في اإلعالنات على النحو التالي
(أي كل من لديه عالقة عمل عادية ولديه وظيفة صغيرة بدوام جزئي في وقت فراغهم) ال يفي بشكل أساسي "جزئي
بمعايير التقدم للحصول على أموال فورية مقدرة .للقيام بذلك  ،يجب أن يعرض الوضع االقتصادي أو اختناق السيولة
للخطر الوجود  ،والذي ال ينبغي أن يكون عليه الحال في الوظائف النموذجية بدوام جزئي  ،خاصة وأن المال الفوري هو
.مساعدة ثانوية
تُستخدم األجور  ،والمزايا قصيرة الوقت  ،وإعانات البطالة  ،واألمن األساسي للعاملين لحسابهم الخاص في المقام األول
قبل تقديم ""Sofortgeld Coronaلتأمين سيولة المتداول الجانبي .في مثل هذه الحاالت  ،يُنصح باالمتناع عن تقديم
(ربما مع عواقب جنائية  ،في أي حال عبء إداري إضافي) .بطبيعة الحال  ،فإن إمكانية توفير األمن "الطلبات الخاطئة"
.األساسي للعاملين لحسابهم الخاص  ،واإلرجاء الضريبي وما إلى ذلك ال تزال تتأثر
 -40هل تعمل اإلمدادات الغذائية في منطقة هاسبرغ
تزويد السكان في المنطقة باألغذية بدون عيوب .يجب أن تفعل المحالت التجارية األخرى وفن الطهو
األربعاء  18 ،آذار  ، 2020االمتثال لقيود حكومة والية بافاريا .في أرقام األسئلة الشائعة التالية 44-41 .سيناقش بمزيد
.من التفصيل
 -41هل هناك قيود في عالم األعمال؟
.يخضع عالم األعمال لقيود في األماكن وفقًا لمتطلبات حكومة الوالية
حتى  26نيسان  ، 2020تم السماح بالفتح فقط :البقالة  ،أسواق المشروبات  ،البنوك وأجهزة الصراف اآللي  ،الصيدليات
 ،الصيدليات  ،متاجر المستلزمات الطبية  ،أخصائيو البصريات  ،أخصائيو السمع  ،بيع المقاالت الصحفية  ،فروع البريد
 ،مراكز الحدائق  ،مراكز الحدائق  ،مشاتل األشجار  ،لوازم الحيوانات DIY ،والطلب بالبريد  ،مكتب البريد  ،متاجر
.محطات الوقود ومحالت تصليح السيارات ومحالت تصليح الدراجات والمنظفات الجافة والتداول عبر اإلنترنت
اعتبارا من  27نيسان  ، 2020يمكن أيضًا فتح ما يلي
:
ً
تجار السيارات  ،وتجار الدراجات  ،والمكتبات ومنافذ البيع بالتجزئة األخرى  ،ومراكز التسوق والمتاجر الكبرى في
تجارة التجزئة  ،التي ال تتجاوز مناطق المبيعات مساحة مبيعات  800متر مربع  ،ويتخذ المشغل اإلجراءات المناسبة
للتأكد من أن عدد العمالء الموجودين في متجر البيع بالتجزئة في نفس الوقت ليس أعلى من عميل واحد لكل منهم مساحة
مبيعات  20م  . 2يجوز حظر منطقة المبيعات التي يمكن للعمالء الوصول إليها من خالل الحواجز أو ما شابه ذلك .بحد
.أقصى  800متر مربع
ومراكز الحدائق وتجارة السيارات وغيرها من المتاجر المميزة سابقًا لتلبية االحتياجات DIYيمكن لمتاجر البقالة ومتاجر
.اليومية أن تستمر في فتح أكثر من  800متر مربع
.على جميع المتاجر "عميل واحد موجود لكل  20متر مربع من منطقة المبيعات"ينطبق مبدأ
اعتبارا من الرابع من أيار (مايو)  ، 2020يمكن إعادة فتح مصففي الشعر وأطباء األقدام والمعالجين الطبيعيين .األقنعة
ً
.ومتطلبات النظافة الصارمة تنطبق بشكل خاص على هذه الفئات المهنية
اعتبارا من  6أيار  ، 2020يمكن فتح ما يلي :استوديوهات األظافر والتجميل والثقب والوشم وكذلك ممارسات التدليك
ً
التي تخضع للظروف (متطلبات القناع ومسافة األمان والحماية ومفهوم النظافة)
ارا من  11أيار  ، 2020يُسمح بفتح جميع أعمال البيع بالتجزئة والخدمات (الجملة والتجزئة مع حركة العمالء) وفقًا
اعتب ً
.للشروط (مثل متطلبات القناع) .تم رفع القيد السابق لمنطقة مبيعات  800متر مربع
يجب أن يضمن المشغل الحفاظ على مسافة ال تقل عن  1.5متر بين العمالء وأن عدد العمالء الموجودين في المتجر في
نفس الوقت ليس أعلى من عميل واحد لكل  20متر مربع من منطقة المبيعات .يجب على المشغل تطوير مفهوم الحماية
.والنظافة ومساحة وقوف السيارات

.يمكن أيضًا إعادة فتح مراكز التسوق واألسواق األسبوعية  ،وفقًا لمتطلبات خاصة
على الموقع اإللكتروني لغرفة فرانكونيا السفلى للحرف اليدوية  ،يمكنك العثور على هذا تحت الرابط
.مزيد من المالحظات أو مجموعة األسئلة الشائعة https://www.hwk-ufr.de/coronavirus
"Coronavirus of IHK Würzburgباإلضافة إلى ذلك  ،يتم نشر المزيد من المعلومات على بوابة المعلوماتwww.wuerzburg.ihk.de/coronavirus.تحت الرابط "Schweinfurt
 -42هل هناك قيود على فن الطهو؟
(بدون TO GOفي سياق قيود الخروج التي فرضتها بايرن .أغلقت حكومة الوالية تما ًما فن الطهو في بافاريا وتقتصر حاليًا على خيارات
مقاعد في نقطة التسليم) وخدمات التوصيل والتوصيل .يرجى مالحظة ما يلي :هناك ما يسمى بمتطلبات القناع عند التقاط الطعام  ،ال
للموظفين وال للعمالء .ومع ذلك  ،يوصى أيضًا بارتداء غطاء الفم واألنف هنا .يمكن للمالك أيضًا رفض الوصول إلى العمالء دون تغطية
.من الفم إلى األنف في إطار حقوقهم المحلية
اعتبارا من  18أيار  ، 2020سيتم افتتاح المطعم تدريجيًا على النحو التالي
:
ً
.من  18أيار  :2020افتتاح تجارة المطاعم الخارجية (مثل حدائق البيرة)  -حتى الساعة  8مسا ًء
.من  25أيار  :2020افتتاح مطاعم داخلية حتى الساعة  10مسا ًء
يتم االفتتاح في ظل ظروف صارمة مثل على وجه الخصوص
تقييد أوقات العمل - ،
إعداد مفاهيم النظافة من قبل الشركات - ،
الحد من عدد الضيوف - ،
ضمان المسافة (الدخول  /الخروج بشكل منفصل  ،الحجز مطلوب) - ،
األقنعة مطلوبة في بعض المناطق (طاقم المطبخ والنوادل  ،ولكن أيضًا العمالء عند دخول غرفة الطعام حتى تخصيص المساحة وعند -
.الذهاب إلى المنطقة الصحية)
توصيات حكومة والية بافاريا للعمل على مفهوم النظافة لفن الطهو على الجانب
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Publikationen/Themenblaetter/202005-15_Hygienekonzept_Gastronomie.pdf
https://www.dehogaيجيب على أسئلة حول فن الطهو على الموقع DEHOGA Bayern e. V.فندق ومطعم بافارياbayern.de/coronavirus/faq-fragen-und-antworten/

.
 -43هل هناك قيود على الفنادق وأماكن اإلقامة؟
يحظر تشغيل الفنادق ومرافق اإلقامة وتوفير أي سكن ألغراض سياحية خاصة حتى  29أيار  .2020ال ينطبق هذا على
.الفنادق واإلقامة وأي نوع من اإلقامة لإلقامة المهنية الليلية التي ال يمكن تأجيلها
اعتبارا من يوم السبت  30أيار  ، 2020قد يتم إعادة فتح الفنادق وشقق العطالت والمعسكرات بشروط صارمة .تشمل
ً
الشروط على وجه الخصوص
عدم فتح العروض مع االستخدام المشترك داخل المنشأة  ،وال سيما العافية وحمام السباحة o
مفهوم حماية النظافة اإللزامي كما في فن الطهو o ،
.تقديم الطعام فقط على مسافة محدودة مع دخول محدود o
 -44ماذا عن مدارس تعليم السياقة؟
اعتبارا من  11أيار بشروط (نظرية :المسافة  ،الممارسة :حماية أنف الفم)
.قد تفتح مدارس تعليم القيادة مرة أخرى
ً
 -45هل سيستمر تفريغ نفاياتي المتبقية  ،والنفايات العضوية  ،ونفايات الورق والقمامة الصفراء
يتم ضمان جمع النفايات المتبقية والنفايات العضوية وصندوق النفايات الورقية والصندوق األصفر في التواريخ المحددة
اعتبارا من
لن تسري إمكانية إتاحة صندوق النفايات المتبقية (غطاء أحمر أسبوعيًا) إلزالة النفايات المتبقية لمدة  14يو ًما
ً

.يوم االثنين  11أيار  .2020من هذه النقطة فصاعدًا  ،لن يتم أيضًا أخذ األكياس المنزلية مع التخلص من النفايات المتبقية
لألسر التي ال تحتوي على سلة صفراء  ،يرجى التخلص من عبوة مبيعاتها الفارغة تما ًما في مستودعات إعادة التدوير
تم إيقاف المجموعة www.awhas.de).البلدية من االثنين  20نيسان ( 2020يمكنك العثور على أوقات العمل على
.باستخدام األكياس البالستيكية المقدمة في  20نيسان 2020
:مالحظة مهمة في هذا السياق
تشارك األسر في حماية موظفي التخلص من النفايات واحتواء المزيد من العدوى
و COVID 19أ) الحاالت الخارجية المشتبه فيها لـ
ب) المصابون بأمراض خفيفة مصابة بفيروس كورونا
شجعوا على التخلص من المواد القابلة إلعادة التدوير  ،والورق  ،والنفايات العضوية وتغليف المبيعات المصنوعة من
(الحاوية الصفراء) عبر سلة النفايات المتبقية .كبديل لصندوق النفايات المتبقية  ،يمكن توفير أكياس القمامة المنزلية LVP
اإلضافية  ،التي يجب ربطها  ،للتخلص من النفايات المتبقية .كما كان من قبل  ،يمكن التخلص من نفايات الزجاج بشكل
www.awhas.de.منفصل .المعلومات المقابلة متاحة على موقع شركة إدارة النفايات
 -46مراكز إعادة التدوير  /مركز نفايات المناطق في فونفورت
.مرة أخرى منذ  2نيسان Haßberge 2020تم فتح جميع مراكز إعادة التدوير البلدية في منطقة
يُسمح مرة أخرى بتسليم النفايات الخاصة والمواد القابلة إلعادة التدوير إلى مركز النفايات بالمنطقة في فونفورت خالل
.ساعات العمل اليومية
لحماية العمالء والموظفين  ،ومع ذلك  ،يتم تنظيم الوصول إلى مباني الشركة في مواقع مراكز إعادة التدوير .قد يكون
عدد معين من األشخاص في ساحة إعادة التدوير في كل مرة .سيهتم الموظفون المناسبون بمدخل الموقع والوصول إليه.
.نحث العمالء الذين ينتظرون أمام مركز إعادة التدوير على االنتظار في السيارة
:باإلضافة إلى ذلك  ،تشير شركة إدارة النفايات بوضوح إلى النقاط التالية
يجب اتباع تعليمات الموظفين -
من الضروري ارتداء واقي للفم (مثل الوشاح  ،القماش  ،قناع يومي  /مجتمعي) في مقر الشركة -
لن يتم تحت أي ظرف من الظروف تفريغ  /تفريغ المساعدة من قبل موظفي مستودع إعادة التدوير المحليين -
يجب أن تتم عملية التفريغ بسرعة -
.يجب مراعاة مسافة ال تقل عن  1.50م من األشخاص اآلخرين -
يمكن االطالع على أوقات افتتاح مركز النفايات في فونفورت ومراكز إعادة التدوير  ،باإلضافة إلى مزيد من المعلومات
.أو عبر الهاتف على www.awhas.de - 142-27 / 09521حول إدارة النفايات على الصفحة الرئيسية
 -47هل تعمل الحافالت والقطارات في منطقة هاسبرغ بشكل طبيعي؟
اعتبارا من يوم االثنين  27نيسان  ، 2020تم االستئناف التدريجي لدروس الفصول النهائية والماجستير في وسائل النقل
ً
Römmelsdorf:بشكل أساسي الجدول الزمني العادي .تم تغيير جدول حافلة المدرسة فقط Haßbergeالعام في منطقة
الحافلة في فترة ما بعد الظهر في الساعة  3.35مسا ًء تعمل فقط أيام الخميس .الرحالت بعد الساعة  5مسا ًء لن تعمل حتى
.إشعار آخر
يمكن أن تنشأ استثناءات على المدى القصير بسبب فشل أفراد القيادة .لذلك  ،يرجى دائ ًما إعادة التأمين مع شركة النقل
.الخاصة بك
:يجب مراعاة القواعد التالية لحماية الركاب والسائقين
اعتبارا من  27نيسان  ، 2020هناك التزام عام بارتداء قناع لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  6سنوات في جميع •
ً
وسائل النقل العام .على سبيل المثال يجب توفير حماية الفم واألنف عند ركوب وسائل النقل العام  ،ولكن أيضًا عند
.االنتظار في محطات مغطاة أو في محطات القطار
.الدخول والخروج فقط عند الباب الخلفي •

.يرجى الحفاظ على مسافة كافية .كلما أمكن  1.50م على األقل •
أي شخص يدخل أو يقيم في وسيلة نقل أو مرفق نقل عام دون تغطية فمه وأنفه يرتكب مخالفة إدارية يعاقب عليها بغرامة
.مقابلة .يستثنى الركاب من وسائل النقل من دون حماية الفم واألنف
إذا كان لديك أي أسئلة حول الجدول الزمني  ،أو إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام وسائل النقل العام المحلية ،
.يرجى االتصال بشركة الحافالت أو مشغل الخط
محظورا
.يرجى مالحظة :ال يزال السفر بالحافلة
ً
 -48ماذا عن األحداث في منطقة هاسبرغ ؟
ال تزال الفعاليات واالجتماعات محظورة  ،حتى  2020/17/05في منتصف الليل .األحداث الرئيسية محظورة حتى 31
.آب  2020على األقل .ال يشمل هذا الحظر مواعيد التبرع بالدم
:تم السماح بالخدمات منذ  4أيار  2020بموجب الشروط التالية
العدد األقصى للمشاركين 50 :في الهواء الطلق  ،في المباني مثل عدد األشخاص o
هناك أماكن تبعد  2متر على األقل عن األماكن األخرى
.لديك
.الحد األدنى األساسي للمسافة 1.5 :متر في الخارج  2 ،متر في الداخل o
.المدة القصوى 60 :دقيقة o
وجوب تغطية الفم باستثناء الكالم الليتورجي o
.الوعظ
.تخلق الكنائس والطوائف الدينية مفاهيم الحماية من العدوى o
بالنسبة لالجتماعات (المظاهرات والتجمعات)  ،يمكن منح استثناءات من الحظر العام على االجتماعات عند الطلب ،
.شريطة أن يكون هذا مبررا في الحاالت الفردية من وجهة نظر قانون حماية العدوى
.مسؤولة عن منح تصريح استثنائي )Haßbergeهنا مكتب مقاطعة (السلطة اإلدارية المحلية للمنطقة المسؤولة
:يتم تحديد متطلبات قانون حماية العدوى التالية بشكل عام ضمن نطاق االستثناء
.العدد األقصى للمشاركينo 50 :
فقط في الهواء الطلق والقرطاسية  ،مع حد أدنى أساسي يبلغ  1.5م و o
.بدون توزيع منشورات أو أشياء أخرى
.المدة القصوى 60 :دقيقة o
بحد أقصى اجتماع واحد لكل يوم تقويمي مع نفس المنظم أو o
.نفس المشاركين
 -49هل المؤسسات العامة مثل فتح المكتبات والمالعب والمسابح؟
اعتبارا من  6أيار .ومع ذلك  ،ال يُسمح لألطفال بزيارة المالعب إال بصحبة
ستُعاد فتح المالعب (بال مالعب كرة قدم)
ً
.شخص بالغ
اعتبارا من  11أيار  ، 2020يمكن إعادة فتح المرافق والشركات التالية بشروط :حدائق الحيوانات وحدائق النباتات
ً
.والمكتبات والمتاحف والمعارض والمعارض والنصب التذكارية ومدارس الموسيقى واألروقة ومحالت الرهان
حتى إشعار آخر  ،حتى  17أيار  2020حاليًا  ،ستبقى منشآت الساونا والحمامات ودور السينما وقاعات المؤتمرات
والفعاليات والنوادي والحانات والمراقص والمسارح واستوديوهات اللياقة البدنية وغرف النادي والجوالت الرياضية
والمالعب الرياضية والمراكز الرياضية والمنتجعات والمنتزهات الترفيهية ومدارس الرقص مغلقة وشركات بيوت
.الدعارة ومراكز التسلية ومراكز التدريب المتقدمة والمتقدمة ومراكز تعليم الكبار ومراكز الشباب

 -50المواد  -طلبات للمتطلبات  ،على سبيل المثال من المستشفيات  ،الممارسين العامين وأطباء األسنان  ،مرافق
الرعاية بجميع أنواعها  ،الصيدليات  ،القابالت  ،مخازن المستلزمات الطبية والمتعهدون (المستخدمون)
يجب أن تزود السلطة اإلدارية للمنطقة بشكل أساسي المستخدمين في المنطقة المحلية من المسؤولية بالمواد .صندوق
 .تم إعداده لالستفسارات .يتم جمعها وتقييمها وفقًا ألولويتهاpsa-bedarf-corona@hassberge.deالبريد
سيتم إرسال تأكيد االستالم عبر البريد اإللكتروني .إذا كنت قد قدمت بالفعل طلبًا للمتطلبات (أيضًا إلى صندوق البريد
السابق
 ،نطلب منك االمتناع عن أي استفسارات أو استفسارات )""Fuegk-material@landratsamt-hassberge.de
.أخرى
نود أن نشير مرة أخرى إلى أن االعتبار الفعلي ممكن فقط إذا كانت المنطقة تحتوي على المواد المناسبة .التوريد ليس في
.حد ذاته مسؤولية السلطة اإلدارية للمنطقة  ،ولكن مسؤولية كل مستخدم
.بشكل عام  ،يتعذر على مكتب المقاطعة توفير المواد الخاصة لألفراد
 -51المواد  -التبرعات وعروض البيع لمكتب المقاطعة
:إذا كنت ترغب في التبرع بمواد أو تقديم عرض للبيع  ،يرجى االتصال بمكتب المقاطعة عبر البريد اإللكتروني الوارد
psa-bedarf-corona@landratsamt-hassberge.de.
 -52كيف يمكنني المساعدة؟  -أين يمكنني الحصول على المساعدة؟ عروض المساعدة من المواطنين للمواطنين
نظرة عامة (ال يوجد ادعاء باالكتمال) مع جميع عروض المساعدة الخاصة والمبادرات المتاحة اآلن في منطقة
يتم فرز الدليل حسب البلدية .نرحب بأفراد : www.hassberge.de.يمكن العثور عليها على موقع الويب Haßberge
أو مجموعات إضافية ممن يرغبون في المساعدة والذين ليسوا مدرجين في هذه القائمة بعد ذلك  ،باالتصال بمكتب
.مقاطعة هاسبرغي عبر الهاتف :هاتف 297-27 / 09521
 -53البحث عن متطوعين في التدريب الطبي أو التمريض
https://www.vdpbعلى منصة اإلنترنت )(VdPBوافقت جمعية الممرضات في بافاريا) (StMGPبالتنسيق مع وزارة الصحة والرعاية في والية بافاريا bayern.de/pflegepool-fuer-bayern/
 ،مساعدو المختبرات الطبية )(MTRAاألشخاص الذين لديهم تدريب أو خبرة في التمريض  ،مساعدو األشعة الطبية
 ،فنيو الطوارئ الطبية  ،(MFA) ،المساعد الطبي ) ،(ATAمساعدو التخدير ) ،(OTAالمساعدون الجراحون )(MTLA
.والقابالت الالتي ال يعملن بنشاط في مهنتهن يمكنهن التطوع ) )(PTAالمساعدون الفنيون الصيدالنيون
كأعضاء BayKSGيتم نشر المتطوعين الذين قاموا بالتسجيل في مجموعة التمريض في حالة وقوع كارثة على أساس
المادة ( 17وبهذه الطريقة  ،سوف تتلقى تعويضات ومكافآت واستحقاقات الدفع المستمر BRK.متطوعين في مشروع
يتم اإلفراج عن المتطوعين من العمل لصاحب العمل خالل مهمتهم ويستمرون في تلقي أجورهمBayKSG). .الفقرة 1
.يتلقى المتطوعون الذين يعملون لحسابهم الخاص تعويضًا عن خسارة أرباحهم
 -54هل يجب علي ارتداء قناع واق ( كمامة )في حياتي اليومية؟
من االثنين  27نيسان  ،سيُطلب من األشخاص من سن  6سنوات ارتداء قناع لوسائل النقل العام والتجزئة .ينطبق هذا
الغطاء من الفم إلى األنف حتى إشعار آخر للعمالء ورفاقهم والموظفين في المتاجر ومراكز التسوق واألسواق وكذلك في
الحافالت والقطارات في وسائل النقل العام المحلية والقطارات وسيارات األجرة واستئجار السيارات التي يقودها
.السائقون .يبدأ االلتزام بارتداء القناع عند نقاط التوقف والمنصات

وفقًا لرئيس الوزراء ماركوس سودر  ،فإن األقنعة المجتمعية أو األقنعة اليومية كافية .هذه ليست أقنعة عالية الجودة مثل
يجب حجزها في المقام األول للموظفين الطبيين والتمريض .األقنعة اليومية هي أقنعة بسيطة للفم واألنف FFP2 - ،أقنعة
يتم خياطتها من األقمشة المتاحة تجاريًا بأشكال مختلفة .في حالة عدم توفر غطاء أنف الفم  ،يمكن حمل أو ربط قطعة
.قماش أو وشاح أمام الفم واألنف .من المهم فقط عند ارتداء أن الحماية تغطي الفم واألنف على قدم المساواة
.يجب إحضار غطاء أنفك بنفسك أو سيتم توفيره من قبل مشغل المتجر إذا كان متا ًحا
.يرجى مالحظة أنه ال يتم توفير أقنعة واقية لألفراد من قبل مكتب المقاطعة
الغرض من غطاء أنف الفم (القناع الواقي) هو حماية األشخاص اآلخرين من الرذاذ والجزيئات الدقيقة من هواء الزفير
.ألولئك الذين يرتدون غطاء أنف الفم (الحماية الخارجية)
ال تُعتبر األغطية المصنوعة من البالستيك معادلة لغطاء أنف الفم الموصى به  ،ألن الحماية الخارجية ليست مضمونة
نظرا للفتح السخي ألعلى وألسفل  ،استمر في التوزيع بسهولة  ،وبالتالي تعرض األشخاص
بالكامل .قطرات خاصة ً
.اآلخرين ذوي االرتفاع الصغير أو المجموعات المعرضة للخطر للخطر بشكل خاص
لذلك  ،يمكن اعتبار ارتداء الواقي فقط بمثابة حماية إضافية الختراق العين  ،وبالتالي ال يحررك من ارتداء حماية الفم
.عالي الجودة FFP2واألنف (قناع يومي) أو حتى قناع
 -55هل يجب علي أيضًا ارتداء قناع  ،على الرغم من أن هذا غير ممكن أو غير معقول ألسباب صحية؟
ال .على سبيل المثال  ،إذا كنت تعاني من الربو أو حالة أخرى تجعل من الصعب بشكل غير معقول أن ترتدي "قناع" ،
فليس عليك ارتداء غطاء الفم واألنف .تذكر أن تحمل معك شهادة طبية (غير رسمية)  ،إن أمكن  ،حتى يكون االستثناء
.الذي ينطبق عليك موثوقًا إذا لزم األمر
إذا كان الناس غير قادرين على ارتداء غطاء الفم واألنف بسبب اإلعاقة  ،فيجب أن تكون القيود ذات الصلة موثوقة من
قبل الشخص المعني أو مقدم الرعاية  /مرافقه .على سبيل المثال  ،قد يكون من المفيد وجود هوية شخص معاق بشدة أو
.شهادة طبية تأكيدية

 -56التعويض عن فقدان األرباح بسبب رعاية األطفال
يتم تعويض اآلباء الذين عانوا من أرباحهم الضائعة بسبب رعاية أطفالهم الشخصية  ،بسبب إغالق مراكز الرعاية
النهارية والمدارس بموجب قانون حماية العدوى  ،عن ذلك .ولمدة ستة أسابيع كحد أقصى  ،يُمنح تعويض بمبلغ  67في
المائة من الوصاية على صافي الخسارة في األرباح (بحد أقصى  2،016يورو لمدة شهر كامل) و  80في المائة من
.مساهمات الضمان االجتماعي على أساس الدخل اإلجمالي
يمكن لألشخاص العاملين لحسابهم الخاص تقديم الطلب بأنفسهم  ،ويجب على الموظفين االتصال بصاحب العمل لتقديم
المطالبة .يدفع صاحب العمل  ،كما هو  ،التعويض كوكيل يدفع لحكومات المقاطعات ويمكنه بعد ذلك التقدم بطلب للسداد
إلى حكومة المقاطعة المسؤولة في غضون ثالثة أشهر .يجب على الموظف أن يثبت لصاحب العمل أنه ال يمكن ضمان
.وسائل معقولة أخرى للرعاية خالل هذه الفترة
يشمل مخطط تعويضات رعاية األطفال الجديد الوالدين العاملين الحاضنين لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  12عا ًما.
يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية اآلباء الذين أخذوا الطفل في رعاية بدوام كامل في
.األسرة أيضًا التقدم بطلب للحصول على المساعدة
ً
إذا كان عليهم رعاية أطفالهم بأنفسهم ألن مرافق رعاية األطفال أو المدارس قد تم إغالقها مؤقتا بسبب قانون حماية
.العدوى ويعاني اآلباء المتضررون من فقدان الدخل نتيجة لذلك  ،فسيتم تعويضهم
ال يتم منح أي تعويض للمرضى .ألن الموظفين المرضى يحصلون بشكل عام على استمرار دفع األجور لمدة ستة أسابيع
من قبل صاحب العمل ومن ثم األجر المرضي من التأمين الصحي القانوني .في حالة المرض  ،يتم تغطية العاملين
.لحسابهم الخاص بانتظام من خالل المنافع المقابلة من التأمين الخاص
بقدر وجود خيارات أخرى للدفع المستمر لألجور القانونية أو الجماعية أو الشركات أو القانون  ،يجب استخدامها كأولوية.
هذا هو الحال  ،على سبيل المثال  ،إذا كان العامل في الحراسة ال يزال يحق له الحصول على ائتمان أو استحقاقات إجازة
من السنوات السابقة .ال تنطبق المطالبة بالتعويض حتى لو كان العامل يحق له الحصول على إعانة نقدية للمبلغ المقابل.
بقدر ما هناك إمكانية للعمل المرن (على سبيل المثال المكتب المنزلي) ومن المعقول للعامل  ،عليهم استخدامه ورعاية

.أطفالهم بأنفسهم
على الويبBayer .يمكنك العثور على التطبيق عبر اإلنترنت وجميع المعلومات األخرى على التطبيق على موقع
وزارة الصحة والرعاية في الوالية على
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/massnahm/#Elternhilfe

