الئحة كورونا الجديدة الخاصة بوالية مكلنبورغ فوربومرن
أهم النقاط بإيجاز
سارية المفعول ابتدا ًء من2021/3/8 :
المدارس
تُطبق القاعدة العامة التالية :تُستخدم االختبارات السريعة واالختبار الذاتي لحماية الطالب والمعلمين والعاملين في
حضانات الرعاية اليومية لألطفال.
بد ًءا من  8مارس/آذار:
إذا كان معدل اإلصابات أقل من 50
• ابتدا ًء من الصف السابع ،سيتم التدريس بالتناوب للطالب (ينطبق هذا األمر حاليا فقط على مدينة روستوك
ومقاطعة فوربومرن-روجن)
اعتبارا من  22مارس/آذار:
سيتم تطبيق القواعد التالية
ً
إذا تراوح معدل اإلصابات بين  50و100
• بالنسبة إلى الصفوف من  1إلى  ،6سيتم الحضور بانتظام في ظل الظروف الوبائية.
• ابتدا ًء من الصف السابع ،سيتم التدريس بالتناوب في المدارس الثانوية.
• وفي الصفوف النهائية سيتم الحضور بانتظام في ظل الظروف الوبائية.
حضانات الرعاية اليومية لألطفال
•
•
•

في جميع المناطق التي فيها معدل إصابات مستقر يصل إلى  ،100سيستمر الحضور بانتظام في ظل
الظروف الوبائية.
إذا كانت حاالت اإلصابة تتراوح بين  100و ،150سيُضاف إلى ذلك تطبيق تعليمات النظافة الصارمة.
ضا من الوالدين رعاية أطفالهما في المنزل قدر اإلمكان (مرحلة الحماية).
ولكن سيُطلب أي ً
إذا بلغت حاالت اإلصابة  150حالة فأكثر ،سيتم تطبيق حظر أساسي على الذهاب إلى حضانات الرعاية
اليومية لألطفال :ولن توجد وقتئ ٍذ إال رعاية الطوارئ في حاالت المشقة الخاصة.

الرياضة
• إذا كان معدل اإلصابات لمدة  7أيام أقل من  :100يُسمح بالرياضات الفردية مع ما يصل إلى خمسة أفراد
من أسرتين في جميع المرافق الرياضية العامة والخاصة ،مع العلم أن األطفال الذين تقل أعمارهم عن 14
عا ًما ال يتم حسابهم ضمن العدد.
• إذا كان معدل اإلصابات لمدة  7أيام أقل من  :50يُسمح بممارسة الرياضة بدون احتكاك مع ما يصل إلى
 10أشخاص بحد أقصى في الهواء الطلق
• باإلضافة إلى ذلك ،تسري القاعدة التالية :في المقاطعات والمدن التي تعمل فيها المدارس بنظام الحضور،
يُسمح بالتدريب مع النادي على رياضات األطفال والشباب في الهواء الطلق في جميع أنواع الرياضات في
مجموعات تتكون بحد أقصى من  20طفالً أو شابا (حتى سن  20عا ًما).
...............................................................................................................................

ابتدا ًء من  8مارس/آذار ،تسري األحكام التالية بغض النظر عن معدل اإلصابات
• يمكن إعادة فتح مكتبات بيع الكتب.
• يمكن إعادة تشغيل مدارس تعليم القيادة في ظل شروط والتزامات معينة.
• يمكن فتح المناطق الخارجية لحدائق الحيوانات بأنواعها والحدائق النباتية.
• باإلضافة إلى مصففي الشعر ،سيتم فتح أنشطة الخدمات في مجال العناية بالجسم ،مثل صالونات التجميل،
وعيادات التدليك ،وصالونات العناية باألظافر ،وصالونات التشميس ،وصالونات الوشم ،واألنشطة المماثلة
في ظل شروط والتزامات معينة.
في المقاطعات والمدن التي يزيد فيها معدل اإلصابات لمدة  7أيام عن  150حالة ،سيتم إلغاء إجراءات وخطوات
الفتح هذه.
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إذا كان معدل اإلصابات لمدة  7أيام يتراوح بين  50و 100حالة تُطبق األحكام التالية بشكل إضافي:
•
•
•
•

من الممكن اآلن عقد لقاءات خاصة بين أسرتك وأسرة أخرى ،بشرط أن تقتصر على خمسة أشخاص كحد
أقصى ،مع العلم أن األطفال حتى سن  14عا ًما ال يتم احتسابهم ضمن العدد ،ويعتبر األزواج أسرة واحدة.
يمكن فتح منافذ البيع بالتجزئة المغلقة عن طريق تحديد موعد.
ضا زيارة المعارض الثقافية ،والمتاحف ،والنصب التذكارية ،والمؤسسات المماثلة ،ودور
كما يمكن أي ً
المحفوظات ،والمكتبات مرة أخرى عن طريق تحديد موعد.
سيتم إلغاء إجراءات وخطوات الفتح هذه على صعيد الوالية ،إذا ارتفع معدل اإلصابات في الوالية عن
 .100ويسري األمر نفسه إذا حدث هذا االرتفاع في إحدى المقاطعات أو المدن.

ابتدا ًء من  22مارس/آذار تُطبق األحكام التالية:
إذا كانت حاالت اإلصابة لمدة  7أيام تتراوح بين  50و ،100يُطبق ما يلي في ظل تقديم اختبار سريع أو اختبار
ذاتي محدث يوميًا:
•
•
•

تفتح المسارح ،ودور الحفالت الموسيقية ،ودور األوبرا ،ودور السينما أبوابها أمام الزوار الذين
يستطيعون تقديم اختبار سريع أو اختبار ذاتي سلبي لفيروس كورونا (كوفيد )19-محدث يوميا.
تفتح المطاعم الخارجية أبوابها للزبائن الذين حجزوا موعدًا مسبقًا .إذا كان هناك أشخاص من عدة أسر
يجلسون على طاولة واحدة ،يجب تقديم اختبار سريع أو اختبار ذاتي سلبي لفيروس كورونا (كوفيد)19-
محدث يوميا.
سيتم إلغاء إجراءات التخفيف مجددًا ،إذا ارتفع معدل اإلصابات لمدة  7أيام عن  100على مستوى
الوالية .ويسري األمر نفسه إذا حدث هذا االرتفاع في إحدى المقاطعات أو المدن.

المقاطعات التي يبلغ فيها معدل اإلصابات لمدة  7أيام أقل من  50إصابة جديدة أسبوعيا في  7أيام متتالية على
األقل ،يمكنها تطبيق إجراءات التخفيف التالية:
•
•
•
•
•

فتح تجارة التجزئة مع اقتصار عدد العمالء على عميل واحد لكل  10أمتار مربعة ألول  800متر مربع
مترا مربعًا فيما فوق ذلك.
من منطقة البيع ،ثم عميل لكل ً 20
زيارة المعارض الثقافية والمتاحف والنصب التذكارية والمؤسسات المماثلة ،وكذلك دور المحفوظات
والمكتبات دون تحديد موعد.
ضا.
يمكن أن تفتح حدائق الحيوانات بأنواعها المناطق الداخلية أي ً
يمكن ممارسة الرياضات التي ال تتطلب االحتكاك الجسدي بحد أقصى  10أشخاص في الهواء الطلق.
إذا ارتفع معدل اإلصابات في هذه المناطق عن  ،50فيجب إلغاء إجراءات وخطوات الفتح هذه مجددًا.

