
 
وتمتد 2020 نوفمبر 2 من اعتباًرا ألمانيا أنحاء جميع في التنفيذ حيز إضافية تقييدية تدابير ستدخل  

2020 نوفمبر 30 نوفمبر نهاية حتى اإلجراءات  
 

االتصال قيود  
األدنى الحد إلى أسرهم أفراد خارج آخرين بأشخاص االتصال تقليل المواطنين جميع على يجب  

وأسرة أسرتك أفراد مع إال العامة األماكن في بالبقاء يُسمح ال ، فصاعًدا اآلن من .للغاية الضروري  
قبل من لذلك وفقًا هذه االتصال قيود انتهاكات معاقبة سيتم .أشخاص 10 أقصى بحد ولكن ، أخرى  

التنظيمية السلطات  
 

 السفر
في بما ، الضرورية غير الخاصة والزيارات الرحالت عن االمتناع عام بشكل المواطنين من يُطلب  

اإلقامة عروض أما .الوطنية اليومية الرحالت على ألمانيا في أيًضا هذا ينطبق .األقارب زيارات ذلك  
السياحية وغير الضرورية لألغراض فقط متاحة ألمانيا في  

 
الترفيهية المرافق إغالق  
يتضمن هذا .الترفيهية لألنشطة تخصيصها يمكن التي والمرافق المؤسسات إغالق سيتم  

المماثلة والمؤسسات الموسيقية الحفالت وقاعات األوبرا ودور المسارح .أ ،  
(والخارج الداخل في) الترفيهية األنشطة ومقدمي المالهي ومدن السينما ودور التجارية المعارض .ب  

المماثلة والمرافق المراهنات ومحالت والكازينوهات التسلية ومحالت  
المماثلة والمؤسسات الدعارة وبيوت الدعارة مراكز .ت  
مع أو أزواج في أو بمفردها الفردية الرياضات باستثناء الهواة ورياضات الترفيهية الرياضات .ث  

والخاصة العامة الرياضية المرافق جميع في أسرتك  
الحرارية والحمامات والساونا الممتعة والمسابح السباحة حمامات .ج  
المماثلة والمرافق الرياضية الصاالت .ح  

 
المطاعم اغالق  
ال هذا .المماثلة والمؤسسات والمراقص والنوادي والحانات المشارب وكذلك المطاعم إغالق سيتم  

المؤسسات داخل والمطاعم المنازل في لالستهالك الجاهزة الوجبات وجمع توصيل على ينطبق  
 

 األحداث

محظورة للترفيه األحداث  
جمهور بدون ولكن االحترافية الرياضية األحداث إقامة يمكن  

 
االجسام فيها تتقارب التي الخدمات  

والتدليك التجميل استوديوهات مثل الشخصية العناية مجال في الخدمات محالت إغالق تم  
ذلك يشمل وال .المجال هذا في ضروري االجسام تقارب ألن المماثلة واألعمال الوشم واستوديوهات  

باإلضافة المنطقي والعالج المهني والعالج الطبيعي العالج مثل ، طبيًا الضرورية العالجات مجاالت  
النظافة لمتطلبات وفقًا مفتوحة الشعر تصفيف صالونات تظل .ممكنة بالقدم العناية / القدم عالج إلى  

 الحالية.
 

 التسوق
طوابير وتجنب الدخول وتنظيم النظافة شروط مراعاة مع مفتوحة والمفرد الجملة متاجر تبقى  



في البيع منطقة من مربعة أمتار 10 لكل واحد زبون من أكثر تواجد يجوز ال يعني هذا .االنتظار  
 المحالت

 
والحضانات المدارس  
الالزمة الوقائية اإلجراءات الفيدرالية الواليات وتقرر .مفتوحة تبقى األطفال ورياض المدارس  

 

للشركات المالية التعويضات  
اإلغالق عمليات من المتضررة والمؤسسات والجمعيات الحرة األعمال وأصحاب للشركات بالنسبة  
مبلغ .المالية الخسائر عن لتعويضها استثنائية اقتصادية مساعدات الفيدرالية الحكومة ستمنح ، المؤقت  
موظفيها عدد يصل التي للشركات الماضي العام من الشهر لنفس المقابلة المبيعات من ٪ 75 هو السداد  

األكبر للشركات المئوية النسب تحديد ويتم موظفًا 50 إلى  
القطاعات ظروف وتحسين للشركات المساعدة إجراءات تمديد على الفيدرالية الحكومة ستعمل  

على ، المثال سبيل على ، ينطبق وهذا .(3 التجسير مساعدة) رئيسي بشكل المتضررة االقتصادية  
القرض نظام فتح سيتم ، ذلك إلى باإلضافة .الخاص لحسابهم والعاملين األحداث وإدارة الثقافة مجال  

موظفين 10 عن موظفيها عدد يقل التي للشركات وتعديله السريع  
 

العمل مكان  
والشركات والورش المصانع في اإلمكان قدر اًمننآ العمل نجعل أن نريد ، الوباء حالة في حتى  

السبب ولهذا .العدوى من لحمايتهم موظفيهم تجاه خاصة مسؤولية العمل أرباب يتحمل .الحجم متوسطة  
االصابات معدل مع تتماشى للحماية قواعد باستمرار وتحٓدث تطبق أن ألمانيا في شركة كل على يجب  
الهدف ويكون .بسرعة الشركة في تظهر التي العدوى سالسل على التعرف يمكن أيضا بواسطتها والتي  

تدابير وتنفيذ ، والعمالء العاملة القوى في الضرورية غير االتصاالت تجنب أخرى أمور بين من ،  
والحماية النظافة تدابير خالل من الضرورية االتصاالت حالة في العدوى مخاطر وتقليل العامة النظافة  

مرة ممكنًا المنزل من العمل جعل على الشركات الواليات وحكومات الفيدرالية الحكومة تحث .الخاصة  

التأمين وشركات السلطات تقدم .ممكنًا ذلك كان حيثما ، اإلصابات من الكبير للعدد نظًرا أخرى  
الضوابط وتنفذ للشركة المشورة المهنية السالمة عن المسؤولة  

 
المسنين ودور والمستشفيات الرعاية مرافق  

السكانية والفئات الطبية المرافق في العدوى زيادة إلى أيًضا المتزايدة اإلصابات أعداد تؤدي لألسف،  
المسؤولة السلطات اتخذت ، المحلية للظروف وتبعا ، لذلك .(المسنين دور) الرعاية إلى المحتاجة  

قانون خالل من .والمعاقين السن كبار ومرافق المسنين رعاية ودور للمستشفيات خاصة وقائية تدابير  
المتوفرة السريع الكرونا وباء اختبارات تكاليف تغطية الفيدرالية الحكومة ضمنت ، الجديد االختبار  
االجتماعية الرعاية مؤسسات تظل .وموظفيهم وزوارهم المرضى أو للمقيمين المنتظم لالختبار مؤخًرا  
العناية أسٓرة لتوفير المستشفيات دعم ويستمر .مفتوحة المماثلة االستشارية والمؤسسات الشباب ورعاية  
 المركزة

 
 المصدر:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/videokonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-den-
regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-28-oktober-2020-1805248  

 


