
 القانون االتحادي بشأن "فرملة الطوارئ" على مستوى ألمانيا جائحة كورونا:

عند منتصف الليل يتم تطبيق أحكام القانون الجديد للحماية من العدوى من خالل ما  2021أبريل  24اعتباًرا من يوم السبت الموافق 

اعتماًدا على  يُسمى باسم "فرملة الطوارئ" في جميع أنحاء ألمانيا والتي صوتت لصالحها أغلبية مجلس النواب ومجلس الواليات.

ية أو المقاطعة، يُنص في القانون الفيدرالي على درجات مختلفة مواطن في البلد 100000عدد اإلصابات المحددة في سبعة أيام لكل 

ونظًرا للّوائح على  من القيود على الحياة العامة من أجل الحد من عدد اإلصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى أقصى حد ممكن.

وينتهي عند منتصف  2021أبريل  25 صعيد الدولة بالكامل، سيكون لدى إدارة المدينة مرسومها العام الذي يسري حتى يوم األحد

 الليل ولن يتم تجديد هذا المرسوم.

  صباًحا. 5مساًء حتى الساعة  10يسري حظر التجوال اآلن من الساعة 

 نظرة عامة على اللوائح األساسية

رسمية االتحادية( تنص الحكومة االتحادية/الجريدة ال "فرملة الطوارئ" على مستوى البالد والخاصة بالحماية من العدوى )المصدر:

 حالة في سبعة أيام خالل ثالثة أيام متتالية: 100على لوائح من بينها اللوائح التالية وذلك بدًءا من ظهور 

 .وتتم المعاقبة على انتهاكات القيود المفروضة على  يجوز لألسرة أن تلتقي بشخص واحد فقط في حالة التواصل الخاص

 التواصل على انفراد.     

  ويشمل ذلك متاجر البقالة، بما  المحالت التجارية المخصصة لالحتياجات اليومية الممتدة والخدمات األساسية مفتوحة.تظل

في ذلك التسويق المباشر ومحالت المشروبات ومحالت األطعمة الصحية ومتاجر األطفال والصيدليات ومحالت 

ي السمع ومحطات الوقود ومنافذ بيع الصحف والمكتبات المستلزمات الطبية والصيدليات وأخصائيي البصريات وأخصائي

يجب مراعاة مفاهيم النظافة  ومحالت الزهور ومتاجر الحيوانات األليفة وأسواق األعالف ومراكز الحدائق وتجارة الجملة.

 .( في جميع المتاجرFFP2المناسبة وااللتزام بارتداء الكمامة )كمامة العمليات الجراحية أو كمامة من نوع 

  فمن الممكن التسوق في جميع المتاجر األخرى مع تحديد الميعاد 150إذا كان عدد اإلصابات في سبعة أيام أقل من ،

 254,3ونظًرا لوصول عدد اإلصابات في سبعة أيام في مدينة "لودفيغسهافن" إلى  وتقديم نتيجة اختبار سلبية حديثة.

، تسري في نطاق المدينة اإلجراءات التي تنص عليها "فرملة (2021أبريل  22كوخ بتاريخ -معهد روبرت )المصدر:

على عكس ما تم إقراره سابقًا في المرسوم العام لمدينة "لودفيغسهافن"،  إصابة. 150الطوارئ" في أنحاء البالد بدًءا من 

ي أن المتاجر التي ال هذا يعن .150لم يعد يُسمح بما يسمى بالتسوق بالمواعيد في متاجر التجزئة إذا تجاوزت اإلصابات 

 يمثل ما تقدمه من خدمات جزًءا من االحتياجات اليومية الممتدة، يجب أن تغلق.

  في قطاع الخدمات، تظل المتاجر غير المحظورة صراحة مفتوحة، على سبيل المثال محالت تصليح الدراجات والسيارات

 والبنوك وبنوك التوفير ومكاتب البريد وما شابه ذلك.

 صباًحا حيث ال يتم السماح سوى بالرياضة أو الجري أو  5مساًء حتى الساعة  10ظر التجوال من الساعة يتم فرض ح

خالل هذا الوقت، ال يُسمح بترك منزلك إال ألسباب وجيهة، على سبيل المثال عندما يتعلق  النُزهات حتى منتصف الليل.

 لكلب.األمر بالذهاب إلى العمل أو المساعدة الطبية أو التجول با

  أو أكثر، يجب إخضاع المعلمين والتالميذ الختبار كورونا مرتين في  100في المدارس التي تكون فيها عدد اإلصابات

، لن يتم السماح بالحضور في المدارس وال بالرعاية المنتظمة في رياض 165في حالة زيادة اإلصابات عن  األسبوع.

في مدينة  ناءات للصفوف النهائية ومدارس ذوي االحتياجات الخاصة.جدير بالذكر أنه قد تكون هناك استث األطفال.

سيتم تطبيق  أبريل. 19"لودفيغسهافن"، تم تطبيق التعليم عن بُعد بالكامل لطالب المدارس الثانوية والمدارس المهنية منذ 

ويتم توفير الرعاية في  أبريل. 26هذا أيًضا على المدارس االبتدائية وذوي االحتياجات الخاصة في المدينة اعتباًرا من 

 حاالت الطوارئ داخل المدارس.

 .االستثناءات  يُسمح بالخدمات التي تتطلب التقارب الجسدي فقط لألغراض الطبية أو العالجية أو التمريضية أو الرعوية

 رونا سلبيًا حديثًا.هي زيارات مصفف الشعر والمواعيد المخصصة للعناية باألقدام ولكن فقط إذا قدم العمالء اختبار كو

 جدير بالذكر أنه يجب هنا االلتزام بارتداء الكمامة.

 .كما أن المرافق الترفيهية  ال تزال خدمات المطاعم والفنادق متوقفة بينما ال تزال خدمات التحصيل والتوصيل ممكنة

 يارة هذه األماكن باختبار سلبي حديث.ويمكن ز والثقافية مغلقة باستثناء المناطق الخارجية في حدائق الحيوانات والنباتات.

 .بممارسة  14يُسمح لألطفال حتى سن  ال يجوز ممارسة الرياضة إال بمفردك أو كل اثنين معًا أو مع أفراد أسرتك فقط

 الرياضة في الهواء الطلق في مجموعة تصل إلى خمسة أطفال آخرين دون تواصل.

 :الموظفون اآلن ملزمون أيًضا باالستفادة مما يتم تقديمه من أجل العمل من  يتم توفير الدعم من أجل العمل من المنزل

 المنزل إذا كان ذلك ممكنًا بشكل خاص.



" والجريدة الرسمية www.bundesregierung.deيوجد المزيد من المعلومات على صفحات الحكومة االتحادية على الموقع "

بفالز" -عامة بيانية ألهم األحكام على الموقع اإللكتروني لوالية "راينالند توجد نظرة ".www.bgbl.deاالتحادية على الموقع "

  ".corona.rlp.deعلى الموقع "


