مرسوم توجيهي عام الحتواء فيروس كورونا في هامبورغ
هيئة الصحة وحماية المستهلك
 16مارس 2020

إن فيروس كورونا المستجد  SARS-CoV-2هو فيروس شديد العدوى وقام باالنتشار في جميع أنحاء العالم في وقت قصير وفي
غضون ذلك يوجد في المانيا أيضا عدد ال بأس به من االصابات .تظهر االصابة بمرض  COVID-19في معظم الحاالت كعدوى
باإلنفلونزا وال يمكن تمييزه سريريا عن الزكام أو نزلة البرد الحقيقية (اإلنفلونزا) لذلك يجب اتخاذ تدابير وقائية.

تبقى جميع مرافق الرعاية الصحية مفتوحة امام الجمهور ،مع مراعاة المتطلبات الصحية المتزايدة.

يجب إغالق جميع منافذ البيع بالتجزئة امام الجمهور ،ما لم ينص على خالف ذلك أدناه
ما عدا التالي سيبقى مفتوحا:
أ) متاجر بيع المواد الغذائية بالتجزئة  ،ب) األسواق األسبوعية  ،ج) خدمات االستالم والتوصيل  ،د) أسواق المشروبات ،
هـ) الصيدليات  ،و) متاجر بيع المستلزمات الطبية  ،ز) محالت المستحضرات الكيماوية ومنتجات العناية بالصحة ،ح) محطات
البنزين  ،ط) البنوك وبنوك االدخار  ،ي) مكاتب البريد  ،ك) مصففي الشعر  ،ل) شركات التنظيف  ،م) مغاسل المالبس  ،ن) منافذ
بيع الصحف والمجالت  ،س) متاجر بيع لوازم البناء والحدائق  ،ف) متاجر الحيوانات األليفة  ،س) مزاكر البيع بالجملة.
يسمح لهذه المرافق بتمديد ساعات العمل في أيام األحد والعطالت الرسمية من  10صباحا حتى  6مساء.

يمكن للشركات العاملة في قطاعي الخدمات واألعمال الحرفية مواصلة العمل.

تحظر جميع االجتماعات في الكنائس أوالمساجد أوالكنس اليهودية أو اجتماعات الجماعات الدينية األخرى.

كما يتم اغالق المرافق التالية أيضا امام الجمهور
أ) دور األوبرا  ،ب) المتنزهات  ،ج) حدائق علوم الحيوان  ،د) حدائق الحيوان  ،ه) األنشطة الترفيهية (في األماكن الخارجية وفي
األماكن المغلقة)  ،و) مراكز االستجمام  ،ز) الحمامات الحرارية  ،ح) مدارس الرقص.

المطاعم مغلقة
ال ينطبق هذا على المطاعم والمنشآت التي يتم فيها تسليم الطعام لالستهالك الفوري ضمن المحل وكذلك مطاعم الموظفين
والكافتيريات ومطابخ تحضير األطعمة في النزل وأماكن االقامة (مثل المطاعم الفندقية).
يجب ترتيب مقاعد الضيوف بحيث يتم ضمان مسافة  1.5متر على األقل بين الطاوالت  ،كما يجب تصميم أماكن الوقوف بحيث يتم
ضمان مسافة ال تقل عن  1.5متر ما بين الضيوف.
يسمح للمطاعم والمنشآت التي يتم فيها تسليم الطعام لالستهالك الفوري ضمن المحل وكذلك مطاعم الموظفين والكافتيريات ومطابخ
تحضير األطعمة في النزل والفنادق وأماكن االستضافة (مثل المطاعم الفندقية) بمباشرة عملها بدءا من الساعة السادسة صباحا ُ على
أقرب تقدير على أن يكون اإلنتهاء من تقديم وجبات الطعام في تمام الساعة السادسة مساء على أقصى تقدير.
بعد الساعة السادسة مساء يسمح ببيع األطعمة الجاهزة والمشروبات التي يتم اصطحابها بهدف استهالكها خارج المحل.
يتم استثناء المنشآت من األغالق تلك التي تبيع األطعمة الجاهزة والمشروبات التي يتم اصطحابها بهدف استهالكها خارج المحل أو
تقوم بتوصيلها .هذا يجوز في أي وقت.

ال يسمح بتقديم الحجزوات الفندقية لألغراض السياحية في النزل والفنادق وأماكن االستضافة .في حالة وجود حجز فندقي مبرم
وقت دخول هذا المرسوم العام حيز التنفيذ وتواجد النزيل ضمن الغرف  ،يجب إنهاء الحجز الفندقي بمجرد التأكد من قدرة الضيف
على المغادرة.

أماكن اللعب محظورة أمام الجمهور أو يجب اغالقها من قبل الهيئات المشغلة لها .يمنع الدخول الى أماكن اللعب.

يحظر السفر بالحافلة (السفر بحافالت الركاب) .هذا ال ينطبق على وسائل النقل العام المحلية.

باإلضافة إلى المرسوم العام لهيئة الصحة وحماية المستهلك ( ).1للمسافرين العائدين من مناطق انتشار فيروس كورونا المستجد
 COVID 19بهدف تقييد الزيارات للمدارس والروضات ومراكز الرعاية النهارية باألطفال ومراكزالتربية العالجية لألطفال اعتبارا
من  11مارس ( 2020السجل الرسمي صفحة  )297يتم تطبيق الالئحة التالية:
يُحظر على جميع األشخاص الذين أقاموا في أحد مناطق انتشار الفيروس خارج المانيا أو في منطقة متضررة بشكل خاص داخل
ألمانيا وذلك فقا ُ لإلقرار الحالي لمعهد روبرت كوخ ) (RKIمن دخول أية جامعة أو مدرسة روضة أو أي مركز للرعاية النهارية
باألطفال أو مركزالتربية العالجية لألطفال ما لم يتم اجتياز مدة وقدرها  14يوما من تاريخ مغادرة منطقة انتشار الفيروس خارج
المانيا أو المنطقة المتضررة بشكل خاص داخل ألمانيا.
يكفي أن يتم تعريف المنطقة كمنطقة انتشار الفيروس (إيطاليا  ،إيران  ،في الصين :مقاطعة هوبي (بما في ذلك مدينة ووهان) ،في
كوريا الجنوبية :مقاطعة جيونج سانج بوك دو (شمال جيونج سانج)  ،في فرنسا :منطقة غراند إيست (تشمل هذه المنطقة األلزاس
واللورين وشامبان أردان)  ،في النمسا :والية تيرول  ،في إسبانيا :مدريد  ،في الواليات المتحدة :واليات كاليفورنيا و واشنطن
ونيويورك) أو كمنطقة متضررة بشكل خاص (وتشمل هذه حاليا منطقة هاينزبرغ في شمال الراين  -ويستفاليا) بواسطة معهد
روبرت كوخ ) (RKIخالل فترة  14يوما.

يسري هذا المرسوم العام مبدئيا حتى تاريخ  16نيسان  2020ضمنا.

تعتبر القيود اإلضافية المذكورة أعاله من هذا المرسوم التوجيهي العام  ،وفقا لحالة المعرفة الطبية  ،ضرورية لحماية الفئات الضعيفة
بشكل خاص من األشخاص من اإلصابة بفيروس كورونا المستجد  . SARS-CoV-2بسبب االنتشار السريع الذي شوهد في األسابيع
واأليام القليلة الماضية  ،يجب أن تؤخذ في االعتبار المعرفة الطبية والوبائية بأن هناك خطر كامن ومتزايد لإلصابة بالعدوى من
خالل التواصل والعالقات االجتماعية.

إن المماطلة في حدوث المزيد من اإلصابات ضروري من أجل عدم إثقال نظام الرعاية الصحية والحصول على القدرات الالزمة
لعالج المرضى  ،ولكن أيضا بهدف المحافظة على الجهوزية من أجل الحاالت المرضية األخرى.

