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 المستشارة االتحادية ورؤساء ورئيسات حكومات الواليات االتحادية القرار التالي: تعتمد

 

بالشكر للمواطنات والمواطنين على  االتحادية ورؤساء ورئيسات حكومات الوالياتتتوجه المستشارة 

اإلغالق العام  خاللالدعم الذي قدموه في مكافحة الجائحة وعلى التضامن واسع النطاق الذي أظهروه 

أسفر عن قيود وتضحيات هائلة كما يعرف الجميع.  الذيالذي كان إجراؤه لألسف أمًرا ضروريًا و

االلتزام مبدأ . إن والثناءالتقدير  عظيممنا  يستحق الشديد الذي نُفّذ به اإلغالق العام فاالنضباط بالقدر ذاته

إنه األمر الذي ينقذ كل يوم وبتقليل االختالطات مازال األداة الرئيسة المتاحة لنا في مكافحة الجائحة، بل 

 حياة أعداد ال حصر لها من البشر ويحول دون الحاالت المرضية الحرجة.

 ةمستقبلي وخططأهمية توفير آفاق  المستشارة االتحادية ورؤساء ورئيسات حكومات الواليات تدرك

، لكي تستعيد السارية القيود تخفيفكيفية وموعد  بشأن يقتصادقطاع االللمواطنين والمواطنات ولل

أهمية خاصة السيما لألطفال والشباب  المستقبلية من طبيعتها. تكتسي تلك األفاق قدًراحياتنا جميعًا 

اتخاذ القرارات بشأن العودة ما يخص فيزمام األمور  الوالياتتتولى وعليه، سوف وآبائهم وأمهاتهم. 

مع االلتزام بتدابير احترازية خاصة مثل التدريجية للدراسة المعتمدة على حضور الطالب والطالبات )

 ية(. الدراسة بالتناوب وتدابير النظافة الصح

تكشف أعداد اإلصابات المبلغ عنها يوميًا عن جدوى الجهود المبذولة على مدار األشهر القليلة الماضية، 

بشكل  حيث تمكنا من تحقيق معدالت إصابات أكثر انخفاًضا. رفع ذلك العبء عن كاهل النظام الصحي

 ، كما أدى إلى تراجع أعداد الوفيات. ملموس

الفيروس من بين مجمل حاالت اإلصابة في  اتنسبة اإلصابات بطفركبيرة  بسرعةتزداد في الوقت ذاته 

الدول مجدًدا. تكشف خبرات  لالرتفاعاإلصابات الحديثة  معدالتألمانيا، وهو ما يؤدي اآلن إلى عودة 

وتوضح لنا ضرورة توخي الحذر في إعادة تفعيل  19-األخرى لنا عن مدى خطورة متغيرات كوفيد

 تلك هي اإلمكانية الوحيدة المتاحة أمامنا لضمان عدم إهدار النجاح المحرز حتى اآلن.الحياة العامة. 

في قواعد الحفاظ على المسافة الفاصلة حتى اآلن الوسيلة األساسية لمكافحة الجائحة متمثلة  تكان

اكن المغلقة، واستخدام تطبيق التحذير من كورونا وتهوية األم األقنعةوااللتزام بالنظافة الصحية وارتداء 

واآلن ثمة االختالطات. من تقليل الالصحة و تبالتتبع الفعّال لالختالطات من خالل مكاذلك عالوة على 

دخال تغيًرا جليًا على أوضاع تفشي الجائحة، أال وهما تزايد كميات عامالن جديدان من شأنهما أن يُ 

 اتية بأعداد كبيرة جًدا. اللقاح وتوفر االختبارات التشخيصية السريعة واالختبارات الذ

تطعيم المواطنين والمواطنات األكبر سنًا والذين ظهرت في في غضون أسابيع معدودة من نتهي نسوف 

هذا األمر من شأنه أن يفضي الحاالت المرضية الحرجة والمؤدية للوفاة.  أغلبيةصفوفهم حتى اآلن 

مشابهة انتشار العدوى وتيرة  إذا بقيت ميتةوالمانخفاض ملموس ألعداد اإلصابات الحرجة  إلىمستقبالً 

النظام الصحي. رغم ذلك،  العبء الجاثم على عاتق، ويؤدي بالتالي إلى تراجع واضح في للوقت الحالي



معدالت لإلصابات الحديثة؛ فإذا عادت أعداد اإلصابات للتزايد األسي، قد  بأي جزافًا القبولال يجوز 

قدراته االستيعابية مع المرضى األصغر سنًا هذه المرة.  حدوديصل ذلك بالنظام الصحي مجدًدا إلى 

كذلك على )"كوفيد طويل األمد"(  19-طويلة األمد لكوفيد اآلثار الصحيةتحثنا العديد من التقارير حول 

 كل جازم. خامتها بشوتوخي الحذر، حيث أنه ال يمكن حتى اآلن تقدير معدالت حدوثها وال 

عالوة على تقليل أعداد الحاالت المرضية الخطيرة، يخلف التطعيم من خالل تكوين مناعة عامة لدى 

قدًما تطعيم عملية ال مضيتالسكان تأثيرات إيجابيه أخرى ال يمكن مالحظتها على الفور. فبقدر ما 

التطعيم باستمرار بشكل أقوى النتشار يتصدى  ،لمجموعات والفئات العمرية األكثر اختالًطا باآلخرينل

صبح أسهل فأسهل نحو فصل تالتفاؤل بأن السيطرة على أعداد اإلصابات سوف الفيروس. لذا، يصح لنا 

 في العودة إلى الحياة المعتادة. قائم مل األأن الصيف و

يشكل توفر كم كبير من االختبارات التشخيصية السريعة واالختبارات الذاتية عامالً إضافيًا سوف يتيح 

انتشار الجائحة. االختبارات التشخيصية السريعة  أوضاعلنا في األشهر المقبلة التأثير بشكل إيجابي على 

دمها حامالً للعدوى في وقت إجرائها ا إذا كان مستخواالختبارات الذاتية يمكنها اإلشارة بدقة كبيرة إلى م

. بيد أن االختبارات التشخيصية السريعة واالختبارات الذاتية تفقد 19-بسبب إصابته الحادة بعدوى كوفيد

حديثة  عدوىحدوث ب يمكنها اإلفادةداللتها بصورة واضحة خالل بضع ساعات من إجرائها، ألنها ال 

وعليه، فاالختبارات التشخيصية التي تحدث بعد إجراء االختبار. اإلصابات بوال  بحمل فيروسي أقل

. كما يساعد التي تتم يوم إجرائها السريعة قادرة على توفير قدر إضافي من األمان في االختالطات

إجراء االختبارات بانتظام في التعرف على حاالت اإلصابة التي تبقى دون أعراض مرضية. يمكن بهذا 

 ارتفعبين بشكل أسرع بدخول الحجر الصحي وتتبع اختالطاتهم بصورة أفضل. كلما الشكل إلزام المصا

ذا األثر بالتالي هالختبارات، زاد في برنامج ابشكل منتظم  يشاركونعدد المواطنين والمواطنات الذين 

ع تخاذ خطوات نحو تخفيف القيود حتى مال فرصةأن هناك الحكومة االتحادية والواليات  ترىاإليجابي. 

من خالل ذلك ، أيام 7ألف نسمة على مدار  100حالة بين كل  50وجود معدالت إصابات حديثة تفوق 

تحسين إلى  باإلضافةتوسيع نطاق إجراء االختبارات التشخيصية بشكل كبير وإطالق برنامج اختبارات 

 . الختالطات في حاالت اإلصابةاتتبع  عملية

المنصات الرقمية وسيلة هامة لدعم مكاتب الصحة في تتبع اختالطات األشخاص المصابين بسرعة  تعد

المخالطين المحتملين فيما بين مكاتب الصحة و وفعالية. فكلما سار التبادل المباشر للبيانات بشكل أفضل

ياتنا في مجاالت كثيرة من حمشغلي المتاجر والمرافق، تمكننا من التعرف والمصاب  للشخص

 . العدوىانتشار على سالسل وبؤر االجتماعية بسرعة أكبر 

إجراءاتها الواليات والحكومة االتحادية  ذأن تتخمن المهم  فما زال، احدودً  يعرفوبما أن الفيروس ال 

تصديًا سريعًا وحازًما على  األمريتطلب . معايير موحدةوفقًا لبصورة مشتركة و نحو تخفيف القيود

 19-بسبب متغيرات فيروس كوفيد مجدًدا في مناطق محددةالمستوى اإلقليمي فور ارتفاع األعداد 

 المستوى الوطني مرة أخرى. على  تسريالمتعددة المعروفة لنا اليوم، ذلك لتجنب فرض قيود 

 ارباعيمنهجا األسابيع واألشهر المقبلة  على مدار نتبعسوف مستقرة أوضاع اإلصابات  إذا ما بقيت

 من التطعيم واالختبارات التشخيصية وتتبع االختالطات وتخفيف القيود. مكون 

 

 :ما يلي علىالمستشارة االتحادية ورؤساء ورئيسات حكومات الواليات االتحادية  بناء على ذلك، اتفقت

 



مليون  11سيتم حتى نهاية األسبوع الجاري تسليم ما يزيد على  ،د به المنتجوناسب ما أفح .1

يوميًا. تطعيم ألف  200التي تجرى حاليًا إلى  التطعيماتجرعة من اللقاح للواليات. يصل عدد 

سيتم مضاعفة عدد طط له، ؛ فكما خُ سوف تكتسب حملة التطعيمات اآلن زخًما ملموًسا

مراكز التطعيم ومن خالل فرق التطعيم المتنقلة في في  بالفعل أسبوعيًاالتطعيمات المجراة 

 .الواليات

قامت الواليات كلها بالفعل تدريجيًا بعرض فرصة التطعيم على أشخاص من المجموعة الثانية 

فضالً عن ذلك وفق الئحة التطعيم من فيروس كورونا )"األشخاص ذوي األولوية العالية"(. تم 

ال وفي مجال العناية النهارية باألطفال والمدارس العاملين في مرافق رعاية األطف ضم

 هذه المجموعة.  إلىاالبتدائية ومدارس ذوي االحتياجات الخاصة 

في إطار تعديل االستراتيجية الوطنية للتطعيم ولتمهيد الدخول إلى المرحلة التالية، سوف تقوم 

بمواصلة تطوير اإلمكانيات المتاحة إلشراك األطباء والطبيبات لصحة الوزارة االتحادية ل

العاملين في عيادات طبية مستقلة في عملية التطعيم. سيتم تعديل الالئحة االتحادية للتطعيمات 

مقدمي خدمات الرعاية الطبية منتقاة من يوفر للواليات إطاًرا ثابتًا لتكليف مجموعة  على نحو

اعتباًرا من ثاني أسابيع شهر مارس/آذار. يتضمن هذا التعديل عيم بإجراء التطفي العيادات 

تنظيمات واضحة بشأن األجور التي يتم تقاضيها عن تقديم خدمات طبية معينة، وبشأن عملية 

من خالل روابط حاسبات مالتسجيل الرقمية الواجب إجرائها لمعدالت التطعيم، وكذلك نظام ال

األطباء والطبيبات القيام في عياداتهم بمراجعة إثبات األحقية  أطباء التأمين الصحي. يتعين على

اللقاح ب إمدادهمالحال في مراكز التطعيم، سيتم  هوكما في الحصول على التطعيم واألولوية. 

الذي تقوم الحكومة االتحادية بشرائه عن طريق الجهات المختصة في الواليات. يجب إدراج 

بكل لقاح في البالغ الذي ترسله الوالية يوميًا  باء والطبيباتالتي يجريها األطعدد التطعيمات 

 إلى معهد روبرت كوخ. 

في نهاية مارس/آذار المرحلة التالية من االستراتيجية الوطنية للتطعيم  فيمن المخطط الدخول 

أو أول أبريل/نيسان. يتعين في هذه المرحلة إشراك العيادات الطبية العامة والمتخصصة التي 

بشكل شامل في حملة  االعتياديةتقدم التطعيمات الوقائية الدورية في إطار الرعاية الطبية 

المتعلقة بهذا  تعاالموضولتنسيق  تتواجد في المراحل األخيرةالجهات المعنية إن التطعيمات. 

األمر من مسألة األجور والمسائل اللوجستية واألمور الخاصة بالتوزيع وتوفير أدوات التطعيم 

وسوف تصدر الوزارة االتحادية بشكل مستقل. معهد روبرت كوخ البيانات لوكذلك إبالغ 

 لجاري. للصحة األحكام القانونية الالزمة من أجل تنفيذ هذه الخطوة في شهر مارس/ آذار ا

وسوف يتم إمدادها  .لعمل مراكز التطعيم وفرق التطعيم المتنقلة بشكل متوازي نزال بحاجةال 

اعتباًرا من شهر أبريل/نيسان بشكل متواصل بعدد ثابت أسبوعيًا من جرعات اللقاح لضمان 

باتباع األولويات المحددة  توزيعهاالتخطيط األفضل. مواعيد التطعيم في مراكز التطعيم سيتم 

منصوص عليها في الئحة التطعيم من فيروس كورونا هذه األولويات ال وتعتبربشكل صارم. 

 منح األولويةقرار الفعلي بشأن الأيًضا األساس للتطعيمات المجراة في عيادات األطباء. أما 

تطبيق ب يسمحذا من شأنه أن فيتم اتخاذه وفقًا للتقييم الطبي الذي يتم في مكان إجراء التطعيم. ه

 في هذه المرحلة. بصورة أكثر مرونة لتطعيم عملية ا

إلشراك األطباء والطبيبات المختصين كانت اإلمكانية متاحة  ،منذ انطالق حملة التطعيم

 ،في الخطوة التاليةالسيما في إطار فرق التطعيم المتنقلة. تنظيميًا في الحملة،  معينة بشركات



الء األطباء أو الشركات على مدار الربع الثاني من العام بصورة أكبر في سوف يتم ضم هؤ

 حملة التطعيم. 

من المواطنين والمواطنات، يتعين مواصلة  كثيرلتوفير فرصة التطعيم في أقرب وقت ممكن لل

بشكل واضح واالستفادة بأقصى تخفيض الجرعات المحجوزة إلجراء التطعيم بالجرعة الثانية 

صورة من الفترة المسموح بمرورها بين التطعيم بالجرعة األولى والثانية وفق التصريح 

 الممنوح لكل من اللقاحات. سوف يقدم وزير الصحة االتحادي توصيات محدثة في هذا الصدد. 

ح شركة أسترا التي تمت في بريطانيا العظمى، يوفر لقاحسب ما أفادت به نتائج الدراسات 

فالحكومة  ،وينطبق ذلك أيًضا على الفئة العمرية األكبر. لذا ،زينيكا فعالية عالية بصورة عامة

بشأن التوصية باستخدام  للجنة الدائمة للتطعيماالتحادية والواليات في انتظار قرار عاجل من ا

تعديل عملية توزيع تمضي سريعًا في عاًما لكي  65اللقاح لتطعيم الفئة العمرية األكبر من 

مواعيد التطعيم بما يتوافق مع ذلك، ولكي يتسنى استخدام اللقاح بسرعة مع االلتزام باألولويات 

 المحددة. 

تضررت بعض المناطق الحدودية في ألمانيا بشكل كبير من دخول الفيروس إليها من مناطق 

لها من أجل حماية  لحلقيينتشر فيها الفيروس بشدة في الخارج. لتوفير ما يسمى بالتطعيم ا

بمنح األولوية السكان والمناطق الداخلية منها، سيتم تعديل الئحة التطعيم بالشكل الذي يسمح 

 المخصصة للوالية االتحادية المعنية للتطعيم في تلك المناطق. اللقاحات  في استخدام

على مدار األسابيع والشهور القادمة وإلى أن نتمكن من إتاحة الفرصة لكل مواطن ومواطنة  .2

عامالً أساسيًا إلتاحة  كورونالالمنتظمة  التشخيصية االختباراتلتلقي التطعيم، سوف تشكل 

المزيد من الحياة الطبيعية واالختالطات اآلمنة. االختبارات التشخيصية السريعة متوفرة اآلن 

يات كبيرة وسوف يتم توسيع إمكانيات االختبار من خالل طرح االختبارات الذاتية منخفضة بكم

 التكلفة في األسواق. 

والتي يتعين  يتم إضافة التدابير التالية لالستراتيجية الوطنية لالختبارات التشخيصية ،لذا

 تطبيقها تدريجيًا حتى بداية شهر أبريل/نيسان: 

للمدارس والرعاية اآلمنة لألطفال سوف تكفل الواليات في إطار لضمان التشغيل اآلمن  •

مرة أسبوعيا على جراء اختبار تشخيصي سريع إل مجانية خطط االختبار توفير إمكانية

كل شخص يعمل في المدارس أو برعاية األطفال  ، ويسري هذا علىمن الحضور األقل

 ة بنتيجة االختبار. كل طالب وطالبة. ويتعين قدر اإلمكان إصدار شهادعلى و

من الضروري أن تقدم الشركات في ألمانيا مساهمة لتوفير حماية شاملة من العدوى،  •

مرة أسبوعيًا على األقل لكل  يمجتمعية من خالل إجراء اختبار تشخيصي سريع مجان

من موظفيها الحاضرين في مكان العمل. ويتعين قدر اإلمكان إصدار شهادة بنتيجة 

ي الحكومة االتحادية هذا األسبوع مشاورات نهائية في هذا الشأن مع االختبار. ستجر

 . األعمالقطاع 

ستتاح اإلمكانية لكل المواطنين والمواطنات الذين ال تظهر عليهم أعراض مرضية  •

والحصول على على األقل للخضوع الختبار تشخيصي سريع مجاني مرة أسبوعيًا 

في مركز اختبارات تشغله الوالية أو البلدية  شهادة بنتيجة االختبار الذي يتم إجراؤه

المعنية أو لدى جهة ثالثة يتم تكليفها من قبل الوالية أو البلدية المعنية أو بمعرفة أحد 



األطباء العاملين في عيادات مستقلة. سوف تتحمل الحكومة االتحادية كلفة االختبارات 

 مارس/ آذار.  8من اعتباًرا 

إثر تلقي نتيجة إيجابية  عزلبال الفوريتشير الحكومة االتحادية والواليات إلى ضرورة االلتزام 

تفاعل البوليميراز  صفحلالختبار التشخيصي السريع أو االختبار الذاتي وإلى وجوب إجراء 

تفاعل  صفحإذا جاء ( للتأكد من العدوى. يمكن إجراء هذا الفحص مجانًا. PCRالمتسلسل )

من الطبقة يجب عزل األشخاص المخالطين  ،أيًضا بنتيجة إيجابية يميراز المتسلسلالبول

 األولى. وتسري توصيات معهد روبرت كوخ في هذا الصدد.

تشكل الحكومة االتحادية والواليات مجموعة عمل مشتركة تضطلع بالتنظيم اللوجستي 

لضمان توفر االختبارات التشخيصية السريعة بما في ذلك االختبارات الذاتية ذلك لالختبارات، 

لتغطية احتياجات القطاع العام. يتم تشكيل مجموعة بشكل سريع  وتوفيرهاعلى أوسع نطاق 

العمل المذكورة برئاسة مشتركة من وزارة الصحة االتحادية والوزارة االتحادية للنقل والبنية 

الوزارة االتحادية للعمل والشؤون وزارة المالية االتحادية وشاركة من موبالتحتية الرقمية 

عن  ممثلباإلضافة إلى االجتماعية ووزارة االقتصاد االتحادية وديوان المستشارية االتحادية 

، المسؤولية عن التنظيم اللوجستي لالختباراتفي إطار مهامه اإلدارية كل من الواليات يتولى 

 ستي. عن القطاع التجاري والمجال اللوجوممثلين  المنتجينعالوة على 

المستشارة االتحادية ورؤساء ورئيسات يستمر سريان القرارات المعمول بها والمعتمدة من قبل  .3

لفة. سوف تقوم الواليات بتعديل ا، ما لم يتضمن هذا القرار تعليمات مخحكومات الواليات

 . 2021مارس/ آذار  28 حتى تمديد سريانهااللوائح المحلية الخاصة بها و

باألصدقاء واألقارب والمعارف اعتباًرا من  جتماعات الخاصةلاليتم توسيع النطاق المسموح به  .4

أسرة مع أفراد الخاصة  األسرة المعيشيةعلى أفراد من اآلن فصاعًدا تقتصر لمارس/آذار،  8

 14األطفال حتى عمر ال يتم احتساب ، على أال تتجاوز خمسة أفراد كحد أقصى. ىخرأ معيشية

 أسرة معيشية.  وشركاء الحياة يعتبر األزواج عاًما.

حالة حديثة  35 أيام عن 7ابات الحديثة على مدار في المناطق التي ال تزيد فيها معدالت اإلص

أسبوعيًا يمكن توسيع نطاق االجتماعات الخاصة لتشمل األسرة المعيشية ألف نسمة  100لكل 

عدم مع كحد أقصى. مع أسرتين معيشيتين أخريين، على أال تتجاوز عشرة أفراد الخاصة 

 .عاًما 14 سناألطفال حتى  احتساب

 أيام 7إصابة على مدار  100معدالت اإلصابات الحديثة في والية أو منطقة ما عن  إذا زادت

ألف نسمة واستمرت تلك المعدالت لمدة ثالثة أيام متتالية، تدخل اعتباًرا من ثاني  100بين كل 

مجدًدا )صافرة اإلنذار(.  مارس/ آذار حيز النفاذ 7أيام العمل التالية لها القواعد السارية حتى 

لمعيشية أفراد األسرة اعلى مرة أخرى سوف يتم وفقًا لتلك القواعد قصر االجتماعات الخاصة 

 عاًما. 14األطفال حتى عمر الخاصة مع أسرة معيشية أخرى. ال يتم احتساب 

تخفيض عدد األسر المعيشية الذي يتم االلتقاء بأفرادها وقصر ذلك قدر اإلمكان على إن 

في تقليص خطر في كل حال من األحوال يساهم )"الفقاعات االجتماعية"( مجموعة ثابتة 

يتسنى لكل المشاركين في التجمعات إجراء االختبارات السريعة قبل ، كما بشكل كبير العدوى

 تقاء تحقيقًا للهدف ذاته. لاال



بعدما تم بالفعل اتخاذ الخطوات األولى نحو تخفيف القيود في مجال المدارس وصالونات  .5

سيتم اعتباًرا  ،عالوة على بعض التدابير الفردية األخرى في الواليات الحالقة وتصفيف الشعر

 الخطوة الثانية نحو تخفيف القيود في المجال العاممن اآلن في إطار 

o  إدراج متاجر بيع الكتب والزهور ومستلزمات البستنة بشكل موحد في كافة الواليات

، حيث يمكنها بالتالي متاجر التجزئة الالزمة لتغطية االحتياجات اليوميةاالتحادية ضمن 

فتح أبوابها مرة أخرى مع االلتزام بمخططات النظافة الصحية المناسبة وبتحديد عدد 

من األولى  متر مربع 800 للـأمتار مربعة  10لكل الزبائن والزبونات بفرد واحد 

 إضافية.  امربعً  امترً  20كل لواحد  وفردمساحة البيع 

o  ولمدارس تعليم التي تتطلب القرب الجسدي  الخدمية لألعماليسمح باإلضافة إلى ذلك

أن على ، مع االلتزام بمخططات النظافة الصحية المناسبةفتح أبوابها  القيادة والطيران

مثل -قنعة بصورة مستمرة االستفادة من الخدمات التي ال يمكن خاللها ارتداء األتتم 

قد خضع  ون أو الزبونةالزب أن يكونفقط بشرط  -اللحية التجميل وحالقة خدمات

وجود مع في اليوم ذاته  19-تشخيصي سريع أو اختبار ذاتي لتشخيص كوفيد رختباال

 خطة لالختبارات التشخيصية للعاملين والعامالت. 

o  في الوقت ذاته تكفل كافة قطاعات متاجر التجزئة المفتوحة االلتزام بالحدود االستيعابية

الدخول وبالتعليمات الخاصة بالنظافة الصحية من خالل اتخاذ تدابير صارمة للتحكم في 

 والتطبيق الحازم لمخططات النظافة الصحية. 

 رهنًا بوتيرة انتشار العدوى: الخطوة الثالثة نحو تخفيف القيوديتسنى للواليات اتخاذ  .6

حالة بين كل  50معدالت إصابات حديثة ثابتة تقل عن إذا حققت والية أو منطقة ما  أ()

أيام، فإنه يتسنى للوالية المختصة اتخاذ التدابير التالية  7ألف نسمة على مدار  100

 بالشكل المالئم على مستوى الوالية أو المنطقة المعنية:

o أمتار  10لكل تحديد عدد الزبائن والزبونات بفرد واحد ة مع فتح متاجر التجزئ

 امترً  20كل لواحد  وفردمساحة البيع من األولى  متر مربع 800للـ مربعة 

 إضافية؛ امربعً 

o فتح المتاحف والمعارض وحدائق الحيوان والنباتات وكذلك النصب التذكارية؛ 

o  10في مجموعات صغيرة )بحد أقصى  االتصال الجسديالرياضة الخالية من 

 أفراد( في األحياز الخارجية وفي المالعب الرياضية المفتوحة. 

إصابة على مدار  50إذا زادت معدالت اإلصابات الحديثة في والية أو منطقة ما عن 

 يتمألف نسمة واستمرت تلك المعدالت لمدة ثالثة أيام متتالية،  100أيام بين كل  7

ب( في  6المحدد في الفقرة ) القواعداتباع ني أيام العمل التالية لها اعتباًرا من ثا

 المجاالت المفتوحة. 

 100معدالت إصابات حديثة ثابتة أو متراجعة تقل عن إذا وصلت والية أو منطقة ما ل )ب(

أيام، فإنه يتسنى للوالية المختصة اتخاذ  7ألف نسمة على مدار  100حالة بين كل 

 ة بالشكل المالئم على مستوى الوالية أو المنطقة المعنية:التدابير التالي



o  على أن يسمح لزبون أو زبونة بمواعيد مسبقةفتح متاجر التجزئة للتسوق ،

بالتسوق لفترة متًرا مربعًا كاملة أو غير كاملة من مساحة البيع  40كل لواحدة 

 ؛مع توثيق البينات لتتبع االختالطات مسبق موعدحجز عد بوزمنية محددة 

o  فتح المتاحف والمعارض وحدائق الحيوان والنباتات وكذلك النصب التذكارية

 مع توثيق البينات لتتبع االختالطات؛ للزوار بعد حجز مواعيد مسبقة

o  أفراد من أسرتين معيشيتين كحد أقصى والرياضة  5الرياضة الفردية مع

عاًما في األحياز الخارجية وفي  14طفالً تحت  20الجماعية لما ال يزيد عن 

 المالعب الرياضية المفتوحة.

من العروض المفتوحة، يجب اتخاذ بشكل عابر لحدود الواليات  األشخاص للحيلولة دون استفادة

 ترتيبات مشتركة مع المناطق المجاورة التي تكون معدالت اإلصابات الحديثة فيها أعلى. 

أيام  7على مدار  حالة 100معدالت اإلصابات الحديثة في والية أو منطقة ما عن  إذا زادت

ألف نسمة واستمرت تلك المعدالت لمدة ثالثة أيام متتالية، تدخل اعتباًرا من ثاني  100بين كل 

 مجدًدا )صافرة اإلنذار(. مارس/ آذار حيز النفاذ 7أيام العمل التالية لها القواعد السارية حتى 

إذا لم  -رهنًا أيًضا بوتيرة انتشار العدوى- نحو تخفيف القيود الرابعةالخطوة اتخاذ  يمكن .7

يوًما بعد  14أيام في والية أو منطقة ما لمدة  7على مدار  معدالت اإلصابات الحديثة تتدهور

 تنفيذ الخطوة الثالثة:

يوًما  14لمدة والية إقليميًا أو على مستوى ال حديثة ثابتةالصابات اإلمعدالت  بقيتإذا  )أ(

ألف نسمة على  100حالة بين كل  50 عند معدالت أدنى منبعد تنفيذ الخطوة الثالثة 

أيام، فإنه يتسنى للوالية اتخاذ التدابير التالية بالشكل المالئم على مستوى الوالية  7مدار 

 أو المنطقة المعنية:

o فتح المطاعم ذات المساحات الخارجية؛ 

o  الحفالت الموسيقية واألوبرا والسينما؛فتح المسارح ودور 

o  الرياضة الخالية من االتصال الجسدي في األماكن المغلقة، والرياضة التي

 تتطلب االتصال الجسدي في األماكن المفتوحة.

 7إصابة على مدار  50إذا زادت معدالت اإلصابات الحديثة في والية أو منطقة ما عن 

اعتباًرا  يتمتلك المعدالت لمدة ثالثة أيام متتالية،  ألف نسمة واستمرت 100أيام بين كل 

ب( في المجاالت  7المحدد في الفقرة ) القواعداتباع من ثاني أيام العمل التالية لها 

 المفتوحة. 

يقل عن  والية أو منطقة ما بما معدالت اإلصابات الحديثة ثابتة أو متراجعة فيإذا كانت  )ب(

أيام، فإنه يتسنى للوالية المعنية بعد  7ألف نسمة على مدار  100حالة بين كل  100

يوًما على الخطوة الثالثة اتخاذ التدابير اإلضافية التالية على مستوى الوالية  14مرور 

 أو المنطقة المعنية:

o  ثيق مع تو بعد حجز مواعيد مسبقةللزبائن فتح المطاعم ذات المساحات الخارجية

جلس أشخاص من أكثر من أسرة معيشية على نفس البينات لتتبع االختالطات؛ إذا 

رط عليهم أن يكونوا قد خضعوا في اليوم ذاته الختبار تشخيصي تشالطاولة، في

 ؛19-سريع أو اختبار ذاتي لتشخيص كوفيد



o  خضعوهم ودور الحفالت الموسيقية واألوبرا والسينما للزوار بعد فتح المسارح

 ؛19-اليوم ذاته الختبار تشخيصي سريع أو اختبار ذاتي لتشخيص كوفيدفي 

o  الرياضة الخالية من االتصال الجسدي في األماكن المغلقة، والرياضة التي تتطلب

الختبار االتصال الجسدي في األماكن المفتوحة بشرط أن يخضع كل المشاركين 

 . اليوم ذاته يجرى في 19-تشخيصي سريع أو اختبار ذاتي لتشخيص كوفيد

أيام  7حالة على مدار  100معدالت اإلصابات الحديثة في والية أو منطقة ما عن  إذا زادت

ألف نسمة واستمرت تلك المعدالت لمدة ثالثة أيام متتالية، تدخل اعتباًرا من ثاني  100بين كل 

 مجدًدا )صافرة اإلنذار(. مارس/ آذار حيز النفاذ 7أيام العمل التالية لها القواعد السارية حتى 

إذا لم  -رهنًا أيًضا بوتيرة انتشار العدوى- نحو تخفيف القيود الخامسةالخطوة يمكن اتخاذ  .8

يوًما بعد  14أيام في والية أو منطقة ما لمدة  7على مدار  معدالت اإلصابات الحديثةتتدهور 

 تنفيذ الخطوة الرابعة:

يوًما  14لمدة والية إقليميًا أو على مستوى ال ثابتةحديثة الصابات اإلمعدالت  بقيتإذا  )أ(

ألف نسمة على  100حالة بين كل  50 بعد تنفيذ الخطوة الرابعة عند معدالت أدنى من

أيام، فإنه يتسنى للوالية اتخاذ التدابير التالية بالشكل المالئم على مستوى الوالية  7مدار 

 أو المنطقة المعنية:

o شخًصا؛ 50األماكن المفتوحة بمشاركة ما يصل إلى  الفعاليات الترفيهية في 

o .الرياضة التي تتطلب االتصال الجسدي في األماكن المغلقة 

أيام  7إصابة على مدار  50إذا زادت معدالت اإلصابات الحديثة في والية أو منطقة ما عن 

باًرا من ثاني اعت يتمألف نسمة واستمرت تلك المعدالت لمدة ثالثة أيام متتالية،  100بين كل 

 ب( في المجاالت المفتوحة. 8المحدد في الفقرة ) القواعداتباع أيام العمل التالية لها 

يقل عن  والية أو منطقة ما بما معدالت اإلصابات الحديثة ثابتة أو متراجعة فيإذا كانت  )ب(

أيام، فإنه يتسنى للوالية المعنية بعد  7ألف نسمة على مدار  100حالة بين كل  100

يوًما على الخطوة الرابعة اتخاذ التدابير اإلضافية التالية على مستوى الوالية  14مرور 

 أو المنطقة المعنية:

o  تار أم 10فتح متاجر التجزئة مع تحديد عدد الزبائن والزبونات بفرد واحد لكل

متًرا  20من مساحة البيع وفرد واحد لكل األولى  متر مربع 800للـ مربعة 

 ؛مربعًا إضافية

o  الرياضة الخالية من االتصال الجسدي في األماكن المغلقة، والرياضة التي تتطلب

 الختبار(ل)بدون شرط الخضوع  االتصال الجسدي في األماكن المفتوحة

أيام بين  7حالة على مدار  100في والية أو منطقة ما عن معدالت اإلصابات الحديثة  إذا زادت

ألف نسمة واستمرت تلك المعدالت لمدة ثالثة أيام متتالية، تدخل اعتباًرا من ثاني أيام  100كل 

 مجدًدا )صافرة اإلنذار(. مارس/ آذار حيز النفاذ 7العمل التالية لها القواعد السارية حتى 

 آذار /مارس 22 في ية ورؤساء ورئيسات حكومات الوالياتالمستشارة االتحادتتباحث سوف  .9

واآلفاق المستقبلية أمام المجاالت التي لم  دالتالية نحو تخفيف القيوبشأن الخطوات  2021

في ضوء و يشملها هذا القرار من قطاعات المطاعم والثقافة والفعاليات والسفر والفنادق،

التي سوف تكون  ات التشخيصيةاستراتيجية االختبارمع مراعاة تطورات حالة انتشار العدوى 



وغيرها من العوامل  وانتشار طفرات الفيروس وتطورات عملية التطعيمقد دخلت حيز التنفيذ 

 المؤثرة.
بالنظر إلى أوضاع الجائحة، فمن الضروري مواصلة تخفيض أعداد االختالطات التي  .10

 والتي تشكل خطورة من منظور علم األوبئة.ق إلى محل العمل يتتم في سياق العمل أو في الطر

على يسري  :2021أبريل/نيسان  30لذا، سيتم تمديد سريان الالئحة الخاصة بهذا الشأن حتى 

 بقدر ما العمل من المنزلإتاحة اإلمكانية للعاملين والعامالت ألداء واجب أرباب وربات العمل 

التحادية ورؤساء ورئيسات حكومات ذلك. تحث المستشارة اب هاؤأداتسمح المهمة الواجب 

على التطبيق الحازم لالئحة بشأن الصحة والسالمة المهنية مع  أرباب وربات العملالواليات 

وتنفيذ أحكام الالئحة على القلة القليلة من العاملين والعامالت  2-كوف-انتشار فيروس سارس

بأداء العمل من  ين والعامالتللعامل توفير إمكانيات سخية تسمحالحاضرين شخصيًا، ذلك بعد 

العاملين والعامالت االستفادة من تلك ب، أو إغالق محال العمل بصورة شاملة. كما تهيب المنزل

يجب ارتداء ال تتوفر فيها إمكانية العمل من المنزل،  المتاحة لهم. في الحاالت التي اتاإلمكاني

 ها.األقنعة الطبية كلما تواجد أكثر من شخص في الغرفة ذات

عملية توثيق البيانات إمكانية إتمام المحلية تكفل الواليات االتحادية من خالل لوائحها  .11

ضمان  معمثالً من خالل استخدام التطبيقات اإللكترونية  التتبع االختالطات إلكتروني  الالزمة 

توثيق الموعد والمكان وإمكانية االتصال بالشخص المخالط بدقة كافية وإحالتها لمكتب الصحة 

سوف تقوم الواليات  اشرة في حالة حدوث العدوى. المختص في صورة صالحة لالستخدام مب

 معًا في إطار عملية موحدة على المستوى االتحادي باختيار نظام لرقمنة عملية تتبع االختالطات

النظام بشكل عاجل وإدخال النظام وإتاحته مجانًا. تقوم الواليات  بتوفيروإسناد التكليف 

اإلدارة نظام ) SORMASبالتكليف بالربط الخلفي بنظام  والحكومة االتحادية بناء على ذلك

. نظًرا إلى للوصول إلى مكاتب الصحة لمراقبة االستجابة الندالع المرض( والتحليل

بموجب القانون األساسي وفي محاكاة لبرنامج اإلقرارات الضريبية  ةوزعالمالصالحيات 

والية معينة تدير الربط الخلفي. تتحمل الحكومة  سوف يتم تحديد ،ELSTER اإللكتروني

لربط الخلفي وشراء وتشغيل النظام الذي وقع ااالتحادية لمدة الثمانية عشر شهًرا القادمة تمويل 

 االختيار عليه وتم التكليف بتوفيره. 

تواصل الحكومة االتحادية والواليات دعمها للشركات من خالل تدابير دعم واسعة  .12

مليارات يورو عن طريق برامج  8النطاق. منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني تم صرف أكثر من 

االنطالقة  مساعداتمن خالل برنامج ندعم الدعم المختلفة التي تقدمها الحكومة االتحادية. 

والذين  أصحاب األعمال الحرة القائمين بذاتهمإطالقه مؤخًرا م ت( الذي Neustarthilfeالجديدة )

لم يتسنى لهم االستفادة من معونات تخطي األزمة بسبب انخفاض تكاليفهم الثابتة. مع توسيع 

وزيادة الدفعات  الدعم الخاص لشهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون األول نطاق

سوف ألف يورو  800إلى ما يصل إلى  المعونة الثالثة لتخطي األزمةفي إطار  المقدمةالمالية 

 الحدود القصوى يتم إلغاءالشركات ذات االحتياجات المالية األعلى. من مساعدة فوًرا نتمكن 

شركات لا على المعونة الثالثة لتخطي األزمةالتي تحددها مليون يورو  750البالغة  للمبيعات

 وهي قطاعات تجارة التنظيم،ة في أحد القطاعات المتضررة بمفهوم هذا والعامل المتضررة

الفنادق والمطاعم واأللعاب النارية وكذلك شركات تجارة الجملة والفعاليات والثقافة والتجزئة 

والشركات في مجال السفر والتي طالها أمر اإلغالق القائم على أساس قرارات الحكومة 

تم بالفعل زيادة الحد األقصى لمبلغ الدعم الشهري للشركات المتصلة لقد  . االتحادية والواليات

 م الحاالت الحرجةعصندوق دالحكومة االتحادية والواليات من خالل  تتيحماليين يورو.  3إلى 



إمكانية إضافية لتقديم الدعم في الحاالت التي لم تتمكن من  من الجانبينالممول بالنصف من كل 

الحصول على مساعدة من خالل برامج الدعم السارية حتى اآلن. سوف يتم مناقشة التفاصيل 

ورؤساء في المؤتمر الذي سيجمع في األسبوع القادم بين رئيس ديوان المستشارية االتحادية 

 .ورئيسات مستشاريات ودواوين الواليات

ً حصص الواليات والبلديات في عالوات  .13 تسترد الواليات من الحكومة االتحادية الحقا

 يورو.  150والتي تُدفع مرة واحدة على كل طفل ذي أحقية وقدرها  2021األطفال لعام 

بشكل موثوق عملها  المدارس ومرافق رعاية األطفالاستئناف اعتماًدا على مدى سرعة  .14

المرضية الرعاية  بدالتأيام المزيد من  توفيرذ القرار بشأن في إطار الجائحة، سيتم اتخا

 . 2021في عام  لألطفال

بالنظر إلى العديد من العوامل المجهولة المرتبطة بالمسار المستقبلي للجائحة تحتاج  .15

إلى األمن الالزم حتى تتمكن من مواصلة التركيز على دورها البارز إزاء  المستشفيات

أكد المجلس االستشاري لدى  2021شباط /فبراير 24الجائحة. وفي توصياته الصادرة في 

وزارة الصحة االتحادية المعني ببحث تأثيرات القواعد الخاصة المتعلقة بكورونا مؤخًرا على 

يرادات جراء جائحة كورونا. ولذلك ستتولى وزارة الصحة اإل تراجعضرورة التعويض عن 

 2020استناًدا إلى تلك التوصيات وتماشيًا مع القواعد المنظمة المعمول بها في عام  –االتحادية 

الئحة قانونية تنظيم إمكانية قيام  عن طريق إصدار باالتفاق مع وزارة المالية االتحادية –

لتعويض انخفاض  ةمالئمتلقي مساهمة  االتفاق علىب 2021المستشفيات أيًضا في عام 

. وسيتم مناقشة المسائل المتعلقة بالتفاصيل، خاصةً تأمين السيولة، 2019اإليرادات مقارنةً بعام 

 مارس/آذار.  22حتى اللقاء القادم الذي سيجمع بين الواليات والحكومة االتحادية في 

 اشدتها الملحة لكافة المواطنينتواصل الحكومة االتحادية وكذلك الواليات من .16

غير الضرورية في داخل وخارج البالد، حيث يوجهان بشدة  الرحالتالتخلي عن  والمواطنات

عناية المواطنين إلى أنه في حالة الدخول إلى البالد قدوًما من منطقة خطر أجنبية يكون التسجيل 

لمدة عشرة أيام بعد العودة. صحي الرقمي لدخول البالد ملزًما وكذلك وجوب الدخول في حجر 

وال يمكن إنهاء الحجر مبكًرا إال من خالل اختبار سلبي أُجري في اليوم الخامس على أقل تقدير 

 لن ،طفرات الفيروس التي تتسبب فيها بوضوحبسبب فترة العدوى األطول بعد دخول البالد. 

نتشار متغيرات على رحالت العودة من مناطق امارس/آذار  8اعتباراً من يسري ذلك 

يوًما. إضافةً إلى  14مدته صحي الفيروس، حيث يجب في هذه الحالة االلتزام بصرامة بحجر 

إمكانيات  تقليصمراعاة احتمالية عودة من مناطق انتشار متغيرات الفيروس عند الذلك يجب 

 .   السفر

 

 بيانات للمحضر:

غير المشروطة التي أُقرت هنا غير مبررة بالنظر إلى الوضع الحالي  تخفيف القيودعمليات  المستقلة: تعتبر والية ساكسونيا والية سكسونيا

 يجب أن تقترن بنظام اختبار إلزامي وناجز. تخفيف القيودوالمنتظر للعدوى ومعدل التطعيم؛ وترى أن عمليات 

تبين بشكل صائب أن الكمية المتوفرة من اللقاح : في قرار مؤتمر رئيسات ورؤساء حكومات الواليات مع المستشارة االتحادية والية تورينغن

 وكذلك توفر االختبارات السريعة )لالختبار الذاتي أو اختبار للغير( من شأنهما تغير مجريات الجائحة.

م التعليمي لها وللموظفين في قطاع الرعاية الصحية وكذلك الطاق األكثر تعرًضا للخطرهذه التغييرات فيما يتعلق بتقدم عمليات التطعيم للفئات 

 العبء الملقى على عاتق النظام الصحي. زيادة منع وهو تأثيرات موسعة، وال سيما على الهدف األساسي إلدارة الجائحة 



 قمن وجهة نظر والية تورينغن الحرة، يؤدي هذا حتما إلى تغييرات فيما يتعلق بتلك المؤشرات الحاسمة بالنسبة للقرارات بشأن تخفيف اإلغال

من وجهة نظر والية تورينغن من خالل االستعانة بالمزيد من المؤشرات، ت اإلصابات الحديثة وحده بمعدال االسترشاد. يجب أن يتم توسيع العام

 لعناية المركزة.وحدات ال القصوى القدرات االستيعابيةو األكثر تعرًضا للخطرمن بينها على سبيل المثال، معدل التطعيم للفئات 

 كوخ قبل مؤتمر رئيسات ورؤساء حكومات الواليات مع المستشارة االتحادية إطاًرا منهجيًا لتطوير معايير لخطة مرحلية نشر معهد روبرت

في ضوء الخطط المرحلية المطروحة من جانب الواليات المختلفة كان من الممكن والضروري من وجهة نظر  .على المستوى االتحاديتسري 

يناير/ كانون الثاني  19والية تورينغن استخدام هذا النهج الخاص بمعهد روبرت كوخ كأساس لقرار اليوم وبذلك أخذ القرارين الصادرين في 

 بعين االعتبار.  2021فبراير/ شباط  10و

 

 أنهالت:-والية سكسونيا السفلى ووالية سكسونيا

بمثابة إطار توجيهي ستقومان بتطبيقه مع مراعاة  تخفيف القيودأنهالت القرارات المتعلقة بـخطوات -تعتبر واليتي ساكسونيا السفلى وساكسونيا

أ الفقرة الثالثة من قانون الحماية من  28دة في المادة الوار معدالت اإلصابات الحديثةأحكام المحكمة اإلدارية العليا في لونيبورغ بشأن طابع 

 .العدوى االتحادي وكذا تناسب التدابير المستمدة منه وكذلك مع مراعاة توافر االختبارات السريعة المناسبة لتعزيز السيطرة على الجائحة

 

  

 

 

 

 


