
ما ھي التدابیر التي یجب مراعاتھا في والیة ساكسونیا السفلى؛ للحد من انتشار الفیروس؟ (تحریًرا في 22/03/2020) 
تقلیل التواصل مع األشخاص اآلخرین خارج األفراد المقیمین في المنزل إلى الحد األدنى، على أن یكون ذلك 1.

للضرورة القصوى فحسب. 
التواصل خارج نطاق الشقة مسموح بھ فقط عند االلتزام بالشروط التالیة بدقة: 2.

 
أ) یجب الحفاظ على مسافة ال تقل عن 1.5 متر من األشخاص اآلخرین في األماكن العامة. كافة التجمعات 

والنزھات والشواء ممنوعة. 
 

ب) یسمح لألشخاص بالبقاء في األماكن العامة بشكٍل منفرد، ویجوز أن یرافقھم شخص واحد آخر.  
ال ینطبق ھذا التحدید على أفراد األسرة، أو األشخاص الذین یعیشون في شقة مشتركة. 

یسمح بمزاولة األنشطة واألعمال التالیة: 
ممارسة األنشطة الجسدیة والریاضیة في الھواء الطلق (مثل الركض والمشي وما إلى ذلك) •
مزاولة المھام الوظیفیة •
زیارة األطباء للحصول على العالجات الطبیة، وطلب الخدمات الطبیة (مثل العالج النفسي والعالج •

الطبیعي، طالما كان مطلوبًا بشكل عاجل من وجھة النظر الطبیة). 
زیارة مرافق الرعایة الصحیة األخرى مثل الصیدلیات ومتاجر اإلمدادات الطبیة ومتاجر البصریات •

وأخصائیي السمعیات والصوتیات ومتاجر العقاقیر الطبیة. 
زیارة شركاء الحیاة، أو كبار السن، أو المرضى، أو األشخاص من ذوي االحتیاجات الخاصة (خارج نطاق •

المؤسسات!)، وممارسة حق الحضانة في النطاق الخاص المعني 
قصد الھیئات الحكومیة والمحاكم والجھات السیادیة األخرى، وكذلك الھیئات أو المؤسسات األخرى •

المختصة بإنفاذ القانون العام 
الرعایة أو التموین أو العنایة بالحیوانات األلیفة الخاصة بك، أو الحیوانات التي تلتزم بتوفیر الرعایة لھا  •

المرافق التالیة ُمغلقة للجماھیر: 
المطاعم، ومحالت األطعمة، وساحات تناول الطعام  •
البارات، والحانات، والنوادي، وصاالت الدیسكو، وكذلك المرافق والمراكز الثقافیة الشبیھة  •
المسارح، ودور األوبرا، وقاعات الحفالت الموسیقیة، والمالھي اللیلیة، والمتاحف، والمكتبات، والمؤسسات الشبیھة (بغض •

النظر عن القائم علیھا، أو بغض الظر عن ملكیتھا) 
القداس، والمعارض، ودور السینما، وحدائق الحیوان، وكذلك الحدائق الترفیھیة، وحدائق الحیوانات، وخدمات مقدمي •

أنشطة وقت الفراغ (مثل حدائق اللعب الداخلیة، وحدائق التسلق، وحدائق الغولف الصغیرة، وغرف الھروب، وما إلى ذلك) 
واألسواق الخاصة، وصاالت القمار، والكازینوھات، وكذلك صاالت المراھنات، والمرافق الشبیھة 

بیوت الدعارة، ومرافق الدعارة، والمرافق الشبیھة •
جمیع منافذ البیع األخرى، طالما كانت غیر ضروریة لمستلزمات الحیاة الیومیة، أو ضروریة لضمان توفیر السلع الغذائیة •

(وھذا یشمل أیًضا مراكز البیع المباشر، بما في ذلك منافذ البیع المتواجدة في مراكز التسوق) 
كما تم أیًضا إیقاف جمیع الفعالیات الریاضیة، وإیقاف نشاط جمیع المرافق الریاضیة العامة والخاصة. ویشمل ذلك جمیع حمامات 

السباحة، والمنتزھات المائیة، والصاالت الریاضیة، وحمامات البخار، والمرافق الشبیھة. ومع األسف، یشمل ھذا أیًضا جمیع 
المالعب، وحدائق األلعاب، وكذلك المالعب الداخلیة. 

ومنذ ھذه اللحظة، یحظر استضافة األفراد لألغراض السیاحیة. 
یسري ذلك على: 

الفنادق، والفنادق الصغیرة (البنسیون) •
دور الضیافة، وبیوت الشباب •
استئجار شقق العطالت، وغرف العطالت، وأماكن اإلقامة، ومرافق النوم لألغراض الشخصیة، وكذلك التجاریة •

(مثالً عبر إیر بي إن بي) 
ساحات التخییم، وأماكن نصب المنازل المتنقلة •

جمیع المرافق الضروریة للحیاة الیومیة، والتي تضمن اإلمداد السلس بالمواد الغذائیة تظل مفتوحة. 

وتشمل ھذه المرافق: 
كافة منافذ بیع المواد الغذائیة بالتجزئة، أي محالت السوبر ماركت، ومحالت التجزئة، والمخابز، ومتاجر •

المشروبات 



األسواق األسبوعیة •
الصیدلیات، ومتاجر العقاقیر الطبیة، ومتاجر اإلمدادات الطبیة •
البنوك، وصنادیق التوفیر، ومكاتب البرید •
محالت البصریات، وأجھزة السعمیات والصوتیات •
متاجر مستلزمات الحیوانات •
محطات البنزین، ومنافذ بیع الصحف •
ورش المركبات والدراجات •
مرافق الغسیل والتنظیف •
متاجر البیع بالجملة •

متاجر أدوات البناء، وأعمال البستنة ما زالت مفتوحة للعمالء التجاریین فحسب، أي أنھا لم تعد مفتوحة لألفراد. خدمات 
التوصیل (الطعام، والمشروبات، إلخ)، والمبیعات خارج المنزل مسموح بھا. 

وفي الوقت نفسھ، ال یزال مقدمو الخدمات من القطاع الصحي متاحین لتقدیم الخدمات الطبیة التي ال یمكن تأجیلھا (مثل 
خدمات العالج الطبیعي، أو العالج النفسي). 

عند زیارة كافة المرافق، یجب بشكٍل حتمّي ضمان مراعاة الحد األدنى للمسافة البالغ 1.5 متر في المباني التجاریة، 
واالمتثال لذلك. في حالة الشك، یجب تقیید عدد الدخول مؤقتًا.  

نقطة مھمة للغایة: توفیر المواد الخاصة باالحتیاجات الیومیة والمواد الغذائیة مضمون! شراء حیوانات الھامستر لیس 
ُمجدیًا، فذلك یعد من األمور غیر المتضامنة مع الظروف الحالیة، ویجب تجنبھا. 

نظًرا لألسباب التالیة: 

ال یوجد حالیًّا نقص في المواد الغذائیة. •
یُمكن أن یقوم بائعو المواد الغذائیة بملء األرفف الفارغة لدیھم سریًعا، على الرغم من الطلب المتزاید على بعض أنواع •

المنتجات؛ نظًرا ألن المخازن مملوءة جیًدا. 
ومن ثم، یفترض أن یتصرف جمیع المواطنین بشكٍل متضامن. •
یمكن زیادة المخزون بعنایة وبصورة متناسبة. ومن ثم، فإن اكتناز الطعام الذي ال یتم تناولھ ھو أمر غیر ضروري، ویضر •

بحالتك المادیة، وفي أسوأ األحوال، یضر بالجمھور العام كذلك، أي بالمواطنین من حولك. 

یرجى مالحظة أنھ من الممكن أن تقوم الحكومة بفرض قیود أخرى في أي وقت. 
یمكنك العثور على المعلومات بصورة دائمة ومحدثة، باإلضافة إلى إجابات عن األسئلة الشائعة على الرابط:  

 www.niedersachsen.de/coronavirus

منع انتشار الفیروس - یمكن للجمیع المساھمة في ذلك! 

تعلیمات النظافة الصحیة، والتعلیمات السلوكیة:  
ھذا ھو السلوك الصحیح الواجب اتباعھ في فترة انتشار الفیروس 

باتباع بعض قواعد النظافة الصحیة البسیطة، یمكن ألي شخص أن یساھم في الحد من انتشار فیروس كورونا المستجد بصورٍة أسرع. 
تُعد حمایة نفسك، وباألخص، حمایة أولئك المعرضین للخطر من فیروس كوفید 19 (فیروس كورونا المستجد)، أمر لھ أھمیة 

خاصة، وھو أمر یُمكن القیام بھ عند مراعاة بعض القواعد البسیطة. 
ففي حین أن الشباب -على وجھ الخصوص- غالبًا ما تكون حدة المرض لدیھم خفیفة نسبیًّا عند اإلصابة بالفیروس، إال أن فیروس 

كوفید 19 (فیروس كورونا المستجد) یمثل خطًرا كبیًرا على صحة مجموعات أخرى من األشخاص. وفي والیة سكسونیا السفلى توفي 
بالفعل بعض األشخاص المصابین بھذا الفیروس. 

وذكر معھد روبرت كوخ: 
على الرغم من أن مراحل المرض الشدیدة غالبًا ما تظھر أیًضا لدى األشخاص الذین لیس لدیھم مرض سابق، إال أن المجموعات 

التالیة من األشخاص معرضون لخطر كبیر لإلصابة بمراحل خطیرة من المرض: 
كبار السن (معرضون لخطر متزاید دائًما للتعرض للمراحل الخطیرة بعمر یبدأ من 50-60 عاًما) •
المدخنون والمدخنات •
األشخاص الذین یعانون من أمراض سابقة محددة:  •

http://www.niedersachsen.de/coronavirus


o  ،(مثل أمراض القلب التاجیة) أمراض القلب
o  ،(مثل الربو، والتھاب الشعب الھوائیة المزمن) أمراض الرئتین
o (المرضى الذین یُعانون من أمراض الكبد المزمنة
o (داء السكري) مرضى السكري
o .مرضى السرطان
o المرضى الذین یعانون من ضعف المناعة (على سبیل المثال بسبب مرض یرتبط بنقص المناعة، أو بسبب تناول

عقاقیر طبیة تضعف جھاز المناعة؛ مثل الكورتیزون) 
احِم نفسك دائًما، وساعد في حمایة أولئك الذین یمثل فیروس كوفید 19 (فیروس كورونا المستجد) تھدیًدا دائًما لھم - كبار السن، 

واألشخاص المصابین بأمراض سابقة، ھذا یعني أكثر من ثلث سكان والیة سكسونیا السفلى! 
باتباع قواعد النظافة الصحیة البسیطة، یمكنك المساھمة في ذلك: 

اغسل یدیك: اغسل یدیك بانتظام وبالكامل. خاصة إذا كنت تتنقل في األماكن العامة.  •
حافظ على مسافة من اآلخرین: ابق على مسافة 1.50 متر على األقل من اآلخرین.  •
السعال والعطس بشكل صحیح: إذا كنت تسعل أو تعطس، فابتعد عن األشخاص اآلخرین، واستخدم مندیًال یمكنك التخلص •

منھ على الفور. إذا لم یكن لدیك مندیل في متناول یدیك، فضع ثنیة مرفقك أمام فمك وأنفك لحمایة اآلخرین. اغسل یدیك بعد 
السعال، أو العطس، أو التمخط. 

أفضل وسیلة حمایة متوفرة حالیًّا: ابق في المنزل، وتجنب أي تواصل اجتماعي غیر ضروري! 

ماذا تفعل إذا كنت تعتقد إصابتك بفیروس كورونا المستجد؟ 
إذا كنت تشك في إصابتك بفیروس كورونا المستجد (Sars-Cov-2)، یجب علیك في البدایة اإلجابة عن األسئلة التالیة: 

ھل تواجدت في آخر 14 یوًما قبل بدایة أعراض المرض في واحدة من المناطق التي حددھا معھد روبرت كوخ على أنھا 1.
من مناطق خطر، أو تواصلت مع شخص كان متواجًدا في واحدة من ھذه المناطق وظھرت علیھ أعراض تشبھ األنفلونزا 

في الوقت الحالي؟ 
ھل تواجدت في آخر 14 یوًما في منطقة لم یتم تصنیفھا كمنطقة خطر، ولكن ظھر بھا بالفعل حاالت مصابة بفیروس كوفید 2.

19 (فیروس كورونا المستجد)، وظھرت علیك اآلن أعراض مثل الحمى، أو السعال، أو ضیق التنفس؟ 
ھل تواصلت شخصیًّا مع حالة تأكد إصابتھا بفیروس كوفید-19 (فیروس كورونا المستجد)؟ 3.

إذا أجبت عن واحد أو أكثر من األسئلة باإلیجاب، فیجب علیك اتباع الخطوات اإلضافیة التالیة: 
اتصل أوالً بطبیب العائلة عبر الھاتف. إذا لم تستطع الوصول إلیھ، یمكنك أیًضا االتصال بخدمة الطوارئ الطبیة على الرقم 1.
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اشرح في الھاتف األعراض التي تُعاني منھا، مع توضیح البلد السیاحي الذي زرتھ، أو تواصلك مع شخص كانت نتیجة 2.

فحوصاتھ إیجابیة. 
سیقوم طبیبك/ طبیبتك بتقییم حالتك الصحیة بصورة مؤقتة، وسیناقش معك اإلجراءات الالحقة؛ مثل تحدید موعد إلجراء 3.

الفحوصات، أو تدابیر الحجر الصحي. 
برجاء اتباع تعلیمات طبیبك/ طبیبتك، وأن تكون متاًحا للردود المحتملة من الھیئات المعنیة. 4.

یتم التشاور والتنسیق مع مكتب الصحة المعني في والیة سكسونیا السفلى عن طریق الطبیب المختص، ولیس مع المریض مباشرة.  
بالتعاون مع جمعیة ساكسونیا السفلى ألطباء التأمین الصحي القانوني (KVN)، تقوم الدولة حالیًّا بإنشاء مراكز اختبار محلیة في 

المستشفیات، أو مكاتب الصحة في جمیع دوائر المقاطعة البالغ عددھا 37، والمدن الحضریة البالغ عددھا 8.  
باإلضافة إلى ذلك، توجد فرق اختبار متنقلة في جمیع دوائر المقاطعة التي لم یتم فیھا إنشاء مراكز اختبار بعد؛ حیث تختبر أیًضا 

المرضى في محیط منزلھم في الحاالت المشتبھ فیھا، والتي یوجد ُمبرر لفحصھا. كما أنشأت جمعیة ساكسونیا السفلى ألطباء التأمین 
الصحي القانوني (KVN) مركًزا لتوزیع المالبس الواقیة، وھذه ھي المالبس التي یحتاجھا األطباء والطاقم الطبي العامل في المراكز 

والقائمین على الخدمة المتنقلة.  
ووفقًا لجمعیة ساكسونیا السفلى ألطباء التأمین الصحي القانوني (KVN)، تعمل مراكز االختبار ھذه كما یلي:  

في الحاالت المبررة، یُبلغ المرضى طبیب األسرة الخاص بھم ھاتفیًّا، أو باالتصال بعد ساعات العمل على رقم الخدمات الطبیة 
الطارئة (ھاتف رقم 116117).  

یقوم طبیب األسرة، أو طبیب الخدمات الطبیة الطارئة بإجراء استبیان ھاتفي مع المریض، ومن ثم یقوم بتقییم الحالة. إذا كان المریض 
بحاجة إلى إجراء اختبار، فسیحدد الطبیب موعًدا عبر الھاتف لدى مركز االختبار المركزي لسحب العینة.  

بعد سحب العینة في المرفق المركزي، یجب أن یبقى المریض في محیط منزلھ حتى یتم استالم النتیجة. یقوم طبیب األسرة أو طبیب 
الخدمات الطبیة الطارئة بإبالغ المریض بنتیجة االختبار.  

إذا كانت النتیجة إیجابیة، فسیناقش الطبیب التدابیر الالحقة مع المریض باالشتراك مع مكتب الصحة المختص. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html


یمكنك العثور على أرقام الھاتف المھمة لألسئلة المتعلقة بفیروس كورونا المستجد على الرابط: 
 www.niedersachsen.de/coronavirus

http://www.niedersachsen.de/coronavirus


معلومات للعاملین 
إلى جانب تدابیر النظافة الصحیة العامة، یجب على العاملین أیًضا مراعاة ما یلي في مقر العمل: 

ال تشارك مواد العمل -مثل األقالم- مع اآلخرین. •
احرص أیًضا على عدم مشاركة أشیاء مثل الكؤوس أو اآلواني األخرى مع العدید من األشخاص. •
عند التواصل مع العمالء، تجنب مصافحة األیدي. •

في ظل ظروف معینة، خاصة في حالة االشتباه في اإلصابة بفیروس كورونا المستجد (Sars-CoV-2)، یمكن أن تقوم الھیئات 
المختصة كذلك بفرض تدابیر الحجر الصحي على المواطنین. وفي ھذا الوقت، لن یتم ترك أي مكان بعینھ. 

ومن الممكن أن یعاني الموظفون أو أرباب عملھم، وكذلك العاملون المستقلون من خسارة في األرباح نتیجة لذلك. في والیة سكسونیا 
السفلى، تدفع دائرة المقاطعة المختصة أو المدینة الحضریة تعویضات على أساس قانون الحمایة من العدوى. ولكي یتم ذلك، یجب 

صدور قرار الحجر الصحي من قبل الھیئة الحكومیة المختصة. ال یوجد حق في المطالبة بذلك في حالة عدم القدرة على العمل، وفي 
حالة العطالت واإلصابات المؤقتة وفقًا للمادة رقم 616 من القانون المدني. 

إذا لم تستطع الذھاب إلى مقر عملك بسبب فرض الحجر الصحي، فستتلقى تعویًضا نقدیًّا وفقًا للمادة رقم 56 الفقرة 1 من قانون الحمایة 
من العدوى، مع مراعاة بعض الظروف المحددة. لمدة ستة أسابیع من تاریخ بدء خسارة األرباح، یحق لك الحصول على تعویض عن 

قیمة خسارة األرباح وفقًا للمادة 56 الفقرة 2 و3 من قانون الحمایة من العدوى. 
نظًرا إلغالق المدارس ودور الرعایة النھاریة لألطفال في جمیع أنحاء البالد بدًءا من 16 مارس 2020 حتى - وفقًا لما ذكر حالیًّا - 

18 أبریل 2020، یجب االنتباه بشكل خاص لما یلي: 
إذا استمر إغالق مدرسة طفلك أو دار الرعایة النھاریة لألطفال بسبب فیروس كورونا المستجد، یجب علیك البحث عن إمكانیات 

رعایة أخرى. إذا لم یكن ھناك خیار آخر واضح لرعایة األطفال، فھناك خیار متاح في حالة الطوارئ؛ بأن تبقى في المنزل، وتقوم 
برعایة أطفالك. وبالطبع، یجب علیك دائًما السعي إلى التشاور مع رب العمل، والعثور على حل مشترك مثل الحصول على إجازة 

(دون أجر)، أو العمل من المنزل.  
بالنسبة للموظفین العاملین في مجاالت الرعایة والصحة والخدمات الطبیة، ورجال األمن العام مثل الشرطة والقضاء، وخدمات 

الطوارئ، وفرق المطافئ والحمایة من الكوارث، باإلضافة إلى الخدمات الخاصة بالحفاظ على الخدمات العامة، سیتم تقدیم رعایة 
طارئة ألطفال في سن المدارس حتى العام الدراسي الثامن في المدارس. یمكن أیًضا تشكیل مجموعات طارئة في مراكز الرعایة 

النھاریة لألطفال. 
إذا قام رب العمل بإغالق مؤسستھ طواعیةً، فإنھ ال یزال ملزًما بدفع أجور موظفیھ. في ھذه الحالة، یكون الموظف مستعًدا للتواجد في 

العمل، ویجب أال یعاني من أي مساوئ بسبب اإلغالق. حتى في حالة اإلغالق غیر الطوعي، یسري االلتزام بمواصلة دفع الرواتب 
واألجور؛ ألن مثل ھذه الحاالت ھي جزء من المخاطر التشغیلیة. ویستند ھذا إلى المادة رقم 615 من القانون المدني. 

یمكن توجیھ األسئلة إلى السلطة المحلیة المختصة بك. 



إرشادات للمدارس ودور الرعایة النھاریة لألطفال 
جمیع المدارس العامة والمھنیة ُمغلقة من 16 مارس 2020 حتى 18 أبریل 2020 بشكٍل مبدئّي. وینطبق ھذا أیًضا على مؤسسات 

رعایة األطفال ودور الرعایة بعد المدرسة، ومرافق رعایة األطفال النھاریة التي تتطلب تصریًحا. 
یجب إلغاء كافة الرحالت المدرسیة التي تُخطط لھا إدارة المدرسة داخل البالد وخارجھا، في الفترة بدًءا من اآلن وحتى نھایة العام 

الدراسي الحالي. 
بدًءا من 16 مارس 2020 حتى - وفقًا لما ھو ُمعلن حالیًّا - 18 أبریل 2020، لن تُعقد أي حصص دراسیة في المدارس العامة 

والمدارس المھنیة. یستثنى من ذلك: بالنسبة لطالبي الثانویة العامة، ستعقد الحصص الدراسیة اعتباًرا من یوم 15 أبریل 2020. وھذا 
ینطبق أیًضا على المدارس التي یدیرھا القطاع الخاص. لن یتم تعویض إقامة الحصص الدراسیة في مجموعات التعلم، أو في اتحادات 

الفصول في غرف المدرسة، أو في غیر ذلك من المواقع البدیلة، بما في ذلك المؤسسات العاملة طوال النھار.  
منح الدرجات ھو أمٌر مضمون، وكذلك إجراء االمتحانات النھائیة للمرحلة الثانویة I وشھادة الثانویة العامة. یتم إبالغ المدارس 

بالتفاصیل في قرارات خاصة. وأكد وزیر الثقافة، السید تون: "لن یعاني أي طالب من أي مساوئ". 
كما أصدرت وزارة الثقافة في والیة سكسونیا السفلى تعلیمات بضرورة أن تلغي إدارة المدرسة جمیع الرحالت المدرسیة داخل البالد 
وخارجھا، وكذلك الرحالت الدراسیة، والجوالت الیومیة، والتبادل بین الطالب وزیارات األجانب، والتي یتم التخطیط لھا للفترة التي 

تبدأ من اآلن وحتى نھایة العام الدراسي الحالي. لتجنب مصروفات اإللغاء أو لخفضھا، یجب على المدارس أوالً محاولة تأجیل الرحلة 
إلى الفترة التالیة للعطلة الصیفیة. 

كما ستظل مؤسسات الرعایة النھاریة لألطفال، ودور الرعایة بعد المدرسة، ومرافق رعایة األطفال النھاریة التي تتطلب تصریًحا 
مغلقة حتى 18 أبریل 2020.  

بالنسبة للموظفین العاملین في مجاالت الرعایة والصحة والخدمات الطبیة، ورجال األمن العام مثل الشرطة والقضاء، وخدمات 
الطوارئ، وفرق المطافئ والحمایة من الكوارث، باإلضافة إلى الخدمات الخاصة بالحفاظ على الخدمات العامة، سیتم تقدیم رعایة 
طارئة ألطفال في سن المدارس حتى العام الدراسي الثامن في المدارس. یمكن أیًضا تشكیل مجموعات طارئة في مراكز الرعایة 

النھاریة لألطفال. 


