إصدار 29 :سبتمبر 2022
مزيد من المعلومات ونسبة اإلصابات الجديدة واألسئلة الشائعة على موقع Baden-Württemberg.de

اعتبارا من  1أكتوبر 2022
قواعد كورونا
ً
مع تعديل قانون الحماية من العدوى في سبتمبر  2022من قبل الحكومة االتحادية ،يتم اآلن تنظيم التدابير الفردية بموجب قانون حماية العدوى
وليس بموجب قوانين كورونا بالواليات االتحادية.

وجوب ارتداء الكمامة (كمامة طبية أو )FFP2

» في وسائل النقل العامة ()ÖPNV
» للموظفين (إذا كان هناك اتصال جسدي مع أشخاص آخرين ألسباب تتعلق بالعمل):
» في وسائل النقل العامة (،)ÖPNV
» في العيادات الطبية وعيادات طب األسنان والعالج النفسي والمهن الطبية البشرية العالجية األخرى،
»في المنشآت والمركبات وفي مواقع خدمات اإلنقاذ،
»في منشآت مساعدة المشردين،
»في المستشفيات ودور رعاية المسنين ومراكز غسيل الكلى ومراكز المساعدة على االندماج وخدمات رعاية المرضى في العيادات
الخارجية،
»في منشآت الخدمات الصحية العامة التي تجري الفحوصات الطبية أو تقدم اإلجراءات الوقائية أو العالج في العيادات الخارجية.

وجوب ارتداء الكمامة (كمامة  – )FFP2قانون الحكومة االتحادية

»في وسائل النقل العام لمسافات طويلة.
»للمرضى والزوار:
»في المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل حيث يتم تقديم رعاية طبية مماثلة لتلك الموجودة في المستشفيات،
»في مراكز عالج المرضى الداخليين ذوي اإلقامة الكاملة أو الجزئية لرعاية وإيواء المسنين والمعاقين أو األشخاص الذين يحتاجون
إلى رعاية تمريضية والمراكز المماثلة،
»في العيادات الطبية وعيادات طب األسنان والعالج النفسي والمهن الطبية البشرية العالجية األخرى،
»مراكز العمليات الجراحية في العيادات الخارجية،
»مراكز غسيل الكلى،
»العيادات النهارية،
»منشآت الخدمات الصحية العامة التي تجري الفحوصات الطبية أو تقدم اإلجراءات الوقائية أو العالج في العيادات الخارجية،
»خدمة اإلسعاف
»في المراكز الطبية األخرى المماثلة للمرضى الخارجيين أو الداخليين.
االستثناءات من إلزامية ارتداء الكمامة:
»األطفال حتى سن  5سنوات.
»إذا كان ارتداء كمامات  FFP2إلزاميًا في وسائل المواصالت العامة ذات المسافات الطويلة ،فيمكن لألطفال حتى سن  13عا ًما ارتداء
كمامة طبية أيضًا.
»األشخاص الذين ال يستطيعون ارتداء الكمامة ألسباب صحية (مطلوب شهادة طبية إثباتًا على ذلك).
»للصم وضعاف السمع واألشخاص الذين يتواصلون معهم وكذلك مرافقيهم.
»شريطة أن تكون هناك حماية أخرى على األقل لألشخاص اآلخرين على نفس المستوى.
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اختبار إلزامي
»للزوار في المستشفيات وكذلك المرضى المنومين كليًا أو جزئيًا ومراكز عالج المرضى الداخليين ذوي اإلقامة الكاملة أو الجزئية
والمراكز المماثلة (الئحة الحكومة االتحادية ،البند 28ب ،الفقرة  1رقم  3من قانون الحماية من العدوى .)IfSG
»للموظفين في خدمات رعاية المرضى الخارجيين ومقدمي الخدمات الذين يقدمون خدمات مماثلة أثناء عملهم
(الئحة الحكومة االتحادية ،البند 28ب ،الفقرة  1رقم  4من قانون الحماية من العدوى).
»مراكز المساعدة على االندماج وخدمات رعاية المرضى الخارجيين.
»في مراكز التربية الخاصة واإلرشاد ( )SBBZالتي تركز على التنمية الفكرية وكذلك التنمية الجسدية والحركية ،وفي رياض األطفال
المدرسية ذات أولويات التمويل المناسبة ،وفي مراكز التربية الخاصة واالستشارات ذات أولويات التمويل األخرى.
»مراكز االستقبال األولية التابعة للوالية إليواء طالبي اللجوء والالجئين وغيرهم.
»في المرافق اإلصالحية وما إلى ذلك.
االستثناءات من االختبار اإللزامي:
»فرق اإلطفاء واإلنقاذ والشرطة وقوات الحماية المدنية.
»الزوار أو المرافقون أو أي أشخاص لهم صلة بعملية إنقاذ طارئ أو نقل المرضى أو الرعاية في مرحلة االحتضار.
»األشخاص الذين يدخلون المراكز المذكورة أعاله دون االتصال باألشخاص الذين تم عالجهم أو رعايتهم أو تمريضهم في المركز لفترة
زمنية ال تُذكر ،وكذلك لألطفال حتى سن عام واحد.

العزل والحجر الصحي
»يمكن العثور على األسئلة واألجوبة األكثر شيوعًا بشكل تفصيلي حول هذا الموضوع عن طريق .Baden-Württemberg.de
اعتبارا من األول من أكتوبر؟
وزارة الصحة االتحادية :ما هي اإلجراءات االتحادية التي سيتم تطبيقها
ً

نوصي بشكل أساسي بما يلي:

المحافظة على مسافة
األمان

مراعاة قواعد النظافة
الصحية

ارتداء كمامة طبية
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استخدام تطبيق كورونا
التحذيري

التهوية المنتظمة

