تنفيذا إلشراداا احكومة احفياشراحي ماحتزاةد بهد ،ياخل ةشرسمم عدم أصاشرته إااشرة ةاين فلفسبمشرغ
حلكا ةن االتصدال االجتةدعي في األةدون احعدة .
تسشري هذه احتاابيشر فمشرا إعتبدشرا ةن اآلن مكتى يمم احسب  18أبشريل/نيسدن مهي قدبل حلتةايا.
يستثنى ةن اإلغالق ةد يلي:
 محالت تجارة التجزئة للمواد الغذائية ،البازارات األسبوعية ،خدمات االستالم والتوصيل ،محالتالمشروبات ،الصيدليات ،مخازن اإلمدادات الطبية ،محالت منتجات العناية بالنظافة ،محطات البنزين،
البنوك ومصارف التسليف ،مكاتب البريد ،صالونات الحالقة ،محالت التنظيف ،مغاسل المالبس،
مبيعات الصحف (الكشك) ،محالت مستلزمات البناء والبستنة والحيوانات األليفة ،تجار الجملة
ومؤسسات خدمات القطاع الصحي (مثل أخصائيي البصريات ورعاية السمع).
 تم تعليق الحظر على مبيعات األحد للمنشآت المستثناة من اإلغالق من قبل والية سكسونيا السفلى. يجب أن تشير جميع المحالت والمرافق إلى ضرورة إلتزام الزبائن بمسافة أمان ال تقل عن  1.5متربين كل منهم.
 باإلضافة إلى ذلك ،يجب اإلشارة إلى ضرورة اإللتزام بتوصيات النظافة الصادرة عن معهد روبرتكوخ.
تغلق احةؤسسد ماحةشرافق احتدحي أةدم احةشراجعين:
 البارات والنوادي والمراكز الثقافية والمراقص والحانات والمؤسسات المماثلة المسارح واألوبرا وقاعات الحفالت الموسيقية والمتاحف والمكتبات والمؤسسات المماثلة بغض النظرعن الجهات التي تدير أوتملك هذه المؤسسات والمرافق.
 المعارض التجارية ،المعارض الفنية ،دور السينما ،حدائق الحيوانات ،المنتزهات الترفيهية والحيوانيةومقدمي األنشطة الترفيهية (في الداخل والخارج) والمحالت الخاصة ،قاعات الرياضة ،صاالت القمار
والكازينوهات ومحالت الرهان والمرافق المماثلة.
 مراكز البغاء وبيوت الدعارة والمرافق المماثلة ممارسة الرياضة في جميع المرافق الرياضية العامة والخاصة ،أحواض السباحة ومسابح التسلية،النوادي الرياضية والساونات والمرافق المماثلة.
 جميع المالعب وساحات اللعب بما فيها القاعات المغلقة الداخلية. -جميع محالت البيع بالتجزئة وخصوصا في اوتليت سنتر وبما فيها المحالت التجارية األخرى.
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يةنع وليد ةد يلي:
 اللقاءات في النوادي والمرافق الرياضية والترفيهية األخرى ،واالستفادة من العروض في مراكز تعليمالكبار ومدارس الموسيقى وغيرها من المؤسسات التعليمية العامة والنشاطات خارج المدرسة وكذلك
السفر البعيد بالباصات
 االجتماعات في الكنائس والمساجد والمعابد اليهودية وتجمعات الطوائف الدينية األخرى ،بما في ذلكاالجتماعات في المراكز الدينية للطوائف.
 جميع النشاطات والفعاليات واللقاءات العامة ،بإستثناء اجتماعات مندوبي المجالس المنتخبة في البلدياتولجانها وبرلمان الوالية واللجان المرتبطة بها
 جميع التجمعات في الهواء الطلق (ألكثر من  10أشخاص) جميع المناسبات الخاصة مع أكثر من  50مشاركا ،بما في ذلك مراسم الزفاف باإلضافة إلى ذلك تنطبق إجراءات وتدابير أكثر صرامة على المناسبات الخاصة ،من ضمنها ضرورةكتابة بيانات جميع األشخاص على قائمة الحضور (على األقل االسم والعنوان)
احجندزا :
 إقامة مراسيم الدفن والعزاء في الهواء الطلق إن أمكن إذا لزم األمر إلقامة المراسم في قاعات مغلقة بسبب الطقس ،يجب أن تكون هناك مسافة أمان كافيةبين المشاركين.
تاابيشر حلةطدعم ماحةشرافق احةةدثل :
 يمكن فتح المطاعم ومرافق تناول الطعام يوميًا من الساعة  6حتى 18 يجب أن تفصل بين الطاوالت على األقل مسافة  1.5متر لألمان يمكن تجهيز طاوالت أماكن الوقوف بحيث يتم ضمان مسافة  1.5متر بين الضيوف تسري هذه التعليمات على جميع المرافق التي يتم تناول األطعمة فيها (على سبيل المثال في المخابزومحالت بيع المعجنات وما شابه)
 -يسمح كحد أقصى بتواجد  50شخصًا ال أكثر في محل واحد في نفس الوقت تواجد

ال يشمل مصطلح النشاطات والفعاليات المعنية ،السفر في وسائل النقل العام المحلية أو اإلقامة في مكان
العمل
-----------------------------سوغ تسري التدابير التالية فورا إعتبارا من اآلن عبر المرسوم العام إلدارة مدينة فلفسبورغ المتعلق
بإجراءات الحد من االتصال وذلك على المستشفيات ومرافق الوقاية وإعادة التأهيل الصحي ،ودور
المسنين ،واألشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية أو األشخاص ذوي اإلعاقة ،ومرافق الرعاية النهارية.
القرار ساري لغاية  18أبريل/نيسان وهو قابل للزيادة.
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تاابيشر مإجشراءا حلةستافيد مةشرافق احمقدي ماحتأهيل احصكي:
 إغالق المطاعم والكافيتريات و غيرها من المرافق المفتوحة للمرضى والزوار حظر جميع الفعاليات والنشاطات العامة مثل المحاضرات والقراءات ولقاءات المعلومات وما إلى ذلك إعالن حظر عام على الدخول والزيارات يستثنى من حظر الزيارة و الدخول ما يلي :األشخاص الذين ينتظرون والدة أطفالهم ليصبحوا آباء،وآباء األطفال حديثي الوالدة  ،آباء/أولياء أمور األطفال المرضى في أجنحة األطفال واألقارب المقربين
لمرضى الرعاية التلطيفية .إذا كان ممكنا من الناحية الطبية و/أو اإلثنية اإلجتماعية ،فيجب تحديد أوقات
زيارات المرضى البالغين
 يمكن السماح باالستثناءات في حاالت فردية للعاملين في مجال الرعاية الدينية أو للموظفين المختصينبإصدار الوثائق والمستندات الرسمية ،مع مراعاة اإللتزام بتدابير التصرف المطلوبة.
تاابيشر مإجشراءا حامشر احةسنين ماألاخدص احةكتدجين حلشرعدي أم األاخدص ذمي اإلعدق :
 إعالن الحظر العام للدخول والزيارات يُستثنى من حظر الزيارة أو الدخول ما يلي :األشخاص ذوو الصلة الذين يتلقون الرعاية التلطيفية يمكن السماح باالستثناءات في الحاالت الفردية للعاملين بمجال الرعاية الدينية أو الموظفين المختصينبإصدار الوثائق و المستندات الرسمية ،مع مراعاة اإللتزام بتدابير التصرف المطلوبة
 يسمح بدون أية قيود دخول األطباء المعالجين واألشخاص المكلفين بالعناية الصحية من ممرضاتوممرضين
 بشأن التعامل مع المسافرين العائدين من المناطق الخطرة فإن التدابيرالواردة في المرسوم العامالمؤرخ في  13مارس/آذار  2020تبقى سارية.
تاابيشر مإجشراءا حجةيع ةشرافق احشرعدي احنهدشري
 يحظر تشغيل جميع مرافق الرعاية النهارية . يستثنى من هذا الحظر رعاية الطوارئ في مجموعات صغيرة األشخاص الذين يحق لهم الحصول على رعاية الطوارئ هم الذين لهم أفراد من األسرة (يعملون فيمرافق الرعاية الصحية) والذين يعملون في يسمى بالبنية التحتية الحيوية .وتشمل هذه على وجه
الخصوص المجموعات المهنية التالية :فرق اإلطفاء (فرق اإلطفاء المحترفة وفرقة إطفاء المعمل)،
الشرطة ،خدمات الطوارئ ،المرافق الطبية بما في ذلك الصيدليات ،مؤسسات خدمات رعاية المرضى
الخارجيين والداخليين ،مرافق اإلشراف الداخلي على (على سبيل المثال خدمة المساعدة على التربية)،
إنتاج وتوريد المواد الغذائية وسلع االحتياجات اليومية ،السلطات والمنظمات البلدية ذات المهام األمنية،
المرافق والشركات البلدية ،وغيرها من المهام اإللزامية ذات المصلحة العامة (مثل إمدادات المياه،
التخلص من النفايات ،المواصالت والنقل العام) التي البد من الحفاظعلى استمراريتها.
يستثنى من هذا المرسوم العام الرعاية في الحاالت الخاصة (مثل ترك الشغل ،وخسارة المعاش)
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