
 25حكومات الواليات االتحادية بتاريخ ورئيسات مؤتمر الفيديو للمستشارة االتحادية ورؤساء 

 2020 الثانيتشرين  /نوفمبر

 

 رارــق
 

 2كوف-بند جدول األعمال الخاص بمكافحة جائحة سارس
 

أكتوبر/ تشرين  28في حكومات الواليات االتحادية ورئيسات المستشارة االتحادية ورؤساء  اعتمدت

شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بهدف الحد من التزايد  علىتسري بصورة مؤقتة  مشددة إجراءاتاألول 

المرضية  وقوع الحاالتدون أيًضا  بالتاليفي أعداد اإلصابات بكورونا في ألمانيا والحيلولة  الضخم

أن حيث النظام الصحي،  إرهاقتجنب  عالوة على ذلكالهدف من تلك التدابير  إن. تايالوفو الجسيمة

 اإلصابات الحرجةتزايد أعداد  جراءمركزة تصل من الالمستشفيات وبشكل خاص وحدات العناية 

 .هاحدود قدراتأقصى إلى  بكورونا

 

حكومات الواليات االتحادية ورئيسات جمع بين المستشارة االتحادية ورؤساء الذي فيديو الفي مؤتمر 

نوفمبر/ تشرين الثاني باستخالص نتائج  25على القيام في تم االتفاق  ،تشرين الثاني نوفمبر/ 16بتاريخ 

التدابير اإلضافية  حتى هذا الحين، وتقديم تحصيلهاالمعلومات اإلضافية التي يتم بناء على  واضحة

 لفصل الشتاء. 

 

على ما تحلوا ن والمواطنات يلمواطنلحكومات الواليات ممتنون ورئيسات المستشارة االتحادية ورؤساء 

ً به خطوا  الذيالسلوك المتعقل على و القويتضامن به من روح ال هذا الطريق حتى اآلن في تكاتف  سويا

 فبفضل هذهمن أثر جسيم على الحياة اليومية. هذا كله خلفه ومراعاة شديدة للغير، وذلك رغم ما 

 تحقيق الكثير حتى اآلن. تم الجاهزية والمسؤولية الشخصية والثقة في التدابير المتخذة 

  

التي  19-نتائج أولى: رغم استمرار تزايد أعداد حاالت كوفيدعن بالفعل اآلن تسفر التدابير المتخذة 

عتبر هذا ا من تسطيح منحنى التزايد األسي. ي  العالج في وحدات العناية المركزة، إال أننا تمكن   تستلزم

ً نجاحته ابحد ذ  معدل ففي أجزاء عديدة من بلدنا توقف ،تحمل ثماًراألنه يوضح أن التدابير المتخذة  ا

 التراجع جزئيًا. في أو بدأ حتى رتفاع عن االعلى مدار سبعة أيام  وقوع الحاالت الجديدة

 

البيانات التي تم رفعها  المستخلصة من ألبحاث العدوى من خالل أحدث النتائج  استدل مركز هيلمهولتز

قبل  التنفيذحيز  التي دخلتالتدابير بالمئة من خالل  40بنسبة تراجعت االختالطات أن مؤخًرا على 

ع، هذا المستوى المرتف على األعداد. لكن حتى إذا استقرت األسيأدى ذلك إلى كبح النمو ثالثة أسابيع. 

ً  نافال يمكن من الالزم في أعلى . ذلك ألن أعداد اإلصابات ما زالت بزوال الخطر إنهاء التحذير بتاتا

 تطور أعداد اإلصاباتعكس اتجاه  من بعدفي نوفمبر/ تشرين الثاني كما لم نتمكن  العديد من األماكن.

سجل معهد روبرت وقد . اً"أفقي اتطورً "ما يمكن مالحظته حتى اآلن ليس إال بل ، المرجو نحوالعلى 

 أبلغت مكاتب الصحة حيث، في ألمانيا ذروة جديدة في اإلصابات نوفمبر/ تشرين الثاني 20كوخ في 



 فلم يتم حتى اآلن وعليه،ساعة.  24إصابة جديدة في غضون  23.648 بوقوع روبرت كوخ معهد  

 . كبيرتخفيض أعداد اإلصابات الجديدة بشكل بتحقيق الهدف األصلي 

 

يتم لم إذ أكتوبر/ تشرين األول.  28التدابير المتخذة في  إلغاءال يمكن بعد  ،في ظل هذه األوضاع

 القيمة التيوهي ، ألف نسمة 100كل  بينحالة إصابة  50قيمة المستهدفة البالغة الإلى  بعدالتوصل 

من قانون الحماية من  أ-28والتي ما زالت ت عتبر بموجب المادة  االختالطات اقتفاءإمكانية  كذلكتضمن 

تقييم كافة من أجل لقرارات بشأن تخفيف القيود. الذي ت تخذ على أساسه االعدوى بمثابة المعيار القياسي 

 ، إلى جانبعلى النظام الصحي العبءزيادة جوانب الجائحة، يتم استخدام مؤشرات أخرى لقياس 

لعدد  رقم التكاثر األساسي مثل ،ال العدوىإمكانية تقييم دينامية انتقبشكل خاص مؤشرات إضافية تتيح 

 أو زمن تضاعف اإلصابات. (R رقم)ما يطلق عليه  أو إعادة إنتاج الفيروس اإلصابات

 

، وااللتزام في تماًما ال تزال هناك حاجة ماسة لتجنب كافة االختالطات غير الضروريةومن ثم، ف

الحاالت التي تتم فيها اللقاءات بالقواعد المعمول بها والمتمثلة في الحفاظ على المسافة الواقية وااللتزام 

 بالنظافة الصحية وارتداء الكمامات واستخدام تطبيق التحذير من كورونا وتهوية األحياز المغلقة بانتظام.

 

ما في المدارس  التالميذالدراسة المعتمدة على حضور  أجمعت الحكومة االتحادية والواليات على أن

الحق في التعليم بأفضل  يمكن ضمان. المتخذة قراراتال بالنظر إلى هذه ى األولوية القصو تكتسيزالت 

والتلميذات  التالميذعلى بالقدر ذاته هذا  ينطبق. التالميذحضور بشكل من خالل الدراسة والتدريس 

األكبر  والتلميذات التالميذعلى كذلك والتعليمية، و المدرسيةاألصغر عمًرا الذين يفتقرون إلى الخبرة 

 المدرسة مكان للتعلم ولكنها أيًضا مكان  إن . دراستهم االنتهاء من على وشك يكونون الذينعمًرا 

بالتعليم في المدارس  سكالتم الحكومة االتحادية والواليات تريد لذلكللتواصل والتفاعل االجتماعي. 

يجب تفعيل هذا و. الحماية من العدوى والحماية الصحية في اآلن ذاته مراعاةمع ألطول فترة ممكنة 

وتيرة  دعتفي حال  في الصفوف الدراسية األعلى والتلميذات للتالميذال سيما  ،أخرىتدريس أساليب 

  ذلك. لانتقال العدوى إقليميًا أو محليًا 

 

تهيب المستشارة االتحادية ورؤساء ورئيسات ، واألسابيع األربعة السابقة لهعيد الميالد  قدومبمناسبة 

حماية من انتشار العدوى إلى الالتدابير الرامية  دعموالمواطنات مواصلة حكومات الواليات بالمواطنين 

ة وحماية صحة الجائح يهدف كبح تفشب ، ذلكتضامن حتى بعد شهر نوفمبر/ تشرين الثانيروح من الب

القيود الموضوعة على القطاعات الثقافية والترفيهية  لمدى جسامة مدركونوحياة البشر اآلخرين. وهم 

مواطنين لوشدة وطأتها على عاتق اواالجتماعية واالقتصادية والسياحية وفي المجال الخاص 

على  المعنيينكل  إن. االختالطاتوالمواطنات في ألمانيا. غير أنها ال محال منها ألجل مواصلة خفض 

على المستوى  –من خالل تلك التدابيرالكثير من المواطنين والمواطنات أننا نطلب  يقين تام من

في هذا بموضع اختبار صعب والصبر  يضع االنضباطس األمر الذي –والمهني  الشخصي واالجتماعي

  الشتاء.

 



محدد الهدف  ستخداماال فمن خالل انتقال العدوى.بوتيرة ومرتبطة زمنيًا  محددة القيود إن هذه 

تعود األمور ، يحدونا األمل والتفاؤل بأن قريبًا توفره لواللقاح الذي نأم السريعة لالختبارات التشخيصية

 .إلى طبيعتها المعتادة

 

 اعتمدت المستشارة االتحادية ورؤساء ورئيسات حكومات الواليات االتحادية القرار التالي:

 

النظام الصحي  إرهاقتفادي من أجل لمستوى الالزم إلى افي جميع أنحاء ألمانيا  التوصلبما أنه لم يتم  .1

 . ةمشترك حثيثة دوبذل جه معاودةفمن الالزم االختالطات بصورة كاملة،  تتبعبصفة دائمة وضمان 

 

في قد المستطاع والبقاء  تجنب كل اختالط غير ضروريـزال المواطنون والمواطنات مطالبين ب ما

والسيما  ،غير الزمة قطعًا شخصيةرحالت مهنية أو أي  السفر في عن االمتناعالمنزل. يتعين كذلك 

موسم التزلج. الحكومة االتحادية مطالبة بالعمل على حلول بإلى الخارج خاصة  الرحالت السياحية 

يناير/ كانون الثاني. أرباب وربات العمل  10سياحة التزلج حتى  حظر من أجلالصعيد األوروبي 

وذلك لمواصلة بشكل غير بيروقراطي، فيهم وموظفاتهم وظلم العمل من المنزل مطالبون بإتاحة إمكانية

 التقليل من االختالطات. 

 

التي تم ني وشهر نوفمبر/ تشرين الثاب الخاصة تمديد سريان التدابير البالد في جميع أنحاء سوف يتم

المستشارة االتحادية ورؤساء  بين مؤتمرالفي  2020 أكتوبر/ تشرين األول 28 بتاريخ هااتخاذ

تبقى ، وعليه. 2020كانون األول  ديسمبر/ 20 وذلك لغاية، ئيسات حكومات الواليات االتحاديةور

تبقى المطاعم على وجه و .مغلقةمبدئيًا التي تم إغالقها بناء على هذا القرار المؤسسات والمرافق 

 توفير إمكانيات المبيت داخل البالد مقتصًرا على األغراض الضرورية يستمركما الخصوص مغلقة، 

تبقى محالت ومتاجر الجملة والتجزئة لألغراض السياحية.  وال يكون متوفراً بشكل صريحفقط  والملحة

أمام متاجر الموجودة أيًضا على المساحات  . يتم توسيع اإللزام بارتداء الكمامات ليسري مستقبالً مفتوحة

التجزئة وأماكن وقوف السيارات. نحث المواطنين والمواطنات على القيام بالتسوق لعيد الميالد البيع ب

 أيام العمل وليس في عطلة نهاية األسبوع. خالل قدر المستطاع 

 :يسري التاليبصورة عامة 

تواجد شخص واحد بسمح ي   ،متر مربع 800البيع فيها إلى التي تصل مساحة )ا( بالنسبة للمؤسسات 

 من مساحة البيع، أمتار مربعة  10لكل حد أقصى ك

المساحة في سمح ي   ،أكثرومتر مربع  801 يالتي تبلغ مساحة البيع فيها إجمال)ب( وبالنسبة للمؤسسات 

 فيأمتار مربعة من مساحة البيع،  10لكل حد أقصى كشخص واحد  بتواجدمربع  متر 800البالغة 

ي عت د  .متر مربع من مساحة البيع 20كل لواحد  شخصحد أقصى ك متر مربع 800المساحة الزائدة عن 

يتعين على مراكز التسوق والمتاجر الحيلولة  .مساحة البيع اإلجمالية المعنيةمراكز التسوق ب فيما يخص

في األحياز الداخلية لممرات التسوق ومراكز التسوق، وذلك من  الضروريةطوابير غير الدون تكون 

 .هاوتنسيقعملية الدخول  التحكم فيخالل 

 بااللتزام بقواعد الحماية والنظافة الصحية. ةالعمل مطالب وقطاعاتالقطاع االقتصادي 

 



تحسنًا ديسمبر/ كانون األول  20 بحلول يوميحقق إن تمديد سريان التدابير المعمول بها من شأنه أن 

التكاثر األساسي لعدد  رقمفيما يخص المؤشرات ذات األهمية ) اوانفراجً في جميع أنحاء البالد  ملموًسا

 (. اإلصابات ة العناية المركزة، معدل الشفاء ومعدل وقوعاإلصابات، إشغال أسر  

 

الشاملة سوف تكون  القيودوبسبب ارتفاع وتيرة انتشار العدوى أن  الحكومة االتحادية والوالياتتتوقع 

. كما سيصار إلى )السيما في مجالي المطاعم والفنادق( حتى مطلع شهر يناير/ كانون الثانيالزمة 

 عيد الميالد.  فترة قبل فحص وتقييم جديد لألوضاع

 

سمح للواليات التي يقع فيها معدل اإلصابة مع األوضاع اإلقليمية الخاصة، ي   الئمةمال بالصورة للتجاوب

كل مئة ألف نسمة خالل سبعة أيام متتالية وتكون فيها بين حالة جديدة  50بالعدوى بوضوح دون 

مع ذلك تعارض يعلى أال  ،عن هذه القواعدبالحيد  لها سمحي   – في تراجعاإلصابات الجديدة معدالت 

ة العناية المركزة وقدرة القطاع الصحي العام على مثل معدالت إشغال أسر   ،مؤشرات أخرى ذات أهمية

 .خدماته أداء

 

 تقييمفي إطار التطبيق الفعلي للتدابير من خالل المراسيم، سوف تقوم الحكومة االتحادية والواليات بـ

معدالت  تابعةم عمليةيتعين على مدار أشهر الشتاء مواصلة . التطورات الراهنة في كل حالة على حدة

 وتطبيق تدابير االحتواء الالزمة في كل حالة إذا اقتضى األمر. اإلصابة بالعدوى

سوف يتم في كافة تؤكد الحكومة االتحادية والواليات أنه وفقًا الستراتيجية التعامل مع البؤر الخطيرة 

كل مئة ألف نسمة في  بينحالة  50 على الجديدةأعداد اإلصابات  والتي تزيد فيها البؤر الخطيرة

. وفي حالة استمرار تزايد وتيرة انتشار العدوى سوف يكون صارممخطط قيود  تطبيقاألسبوع فوًرا 

يبلغ عدد اإلصابات حيث  حاالت التفشي بالغ الشدة للعدوىمن الضروري اتخاذ تدابير إضافية. في 

ويكون فيها مجرى انتشار العدوى كل مئة ألف نسمة خالل أسبوع  بينحالة  200الحديثة ما يزيد على 

التدابير الشاملة والعامة مرة أخرى بهدف تخفيض األعداد بوضوح دائرة غير واضح، يتعين توسيع 

 على المدى القصير.

 

المستوى كبير بهدف تحقيق مشترك بذل جهد معاودة  ما يستلزمه الوضع الحالي منعالوة على  .2

حيال التحديات  تدابير خاصةالمطلوب فيما يخص تطور أعداد اإلصابات، سوف يتطلب األمر اتخاذ 

 كانون األول /ديسمبر أولضافية اعتباًرا من اإلتدابير الاتخاذ يعتبر ومن ثم،  .ألشهر الشتاء االستثنائية

لضمان خفض وتيرة انتشار العدوى على المدى المتوسط. سوف تقوم الواليات  اضروريً  اأمرً  2020

سريانها إذا اقتضى األمر. يتعين على مدار أشهر الشتاء مواصلة عملية التحقق  وتمديدبتنفيذ تلك التدابير 

 . من معدالت اإلصابة بالعدوى وتطبيق تدابير االحتواء الالزمة في كل حالة إذا اقتضى األمر

 

أفراد المنزل األصدقاء واألقارب والمعارف أن تقتصر على مع  االجتماعات الخاصةعلى  (1)

يتم استثناء  حد أقصى.ككل حال خمسة أفراد  فيعلى أال تتجاوز  الخاص مع أفراد منزل آخر،

 1عاًما من ذلك. 14األطفال حتى عمر 

حركة في إطار أو  للعامةالمفتوحة  الداخلية األحيازفي  غطاء الفم واألنفعلى كل فرد ارتداء  (2)

. يسري هذا أيًضا على وسائل المواصالت العامة. فضالً عن ذلك، يسري الزوار أو الزبائن

                                                           
 الوالية بالقيود السارية على االختالطات. تتمسك  ن،يهولشتا-شليزفيغبالنظر إلى وتيرة انتشار العدوى على مستوى والية  1



 في أوساط المدن،األماكن المفتوحة لحركة الجمهور  جميعاإللزام بارتداء غطاء الفم واألنف في 

أو ليس  ةضيق مساحةبما في ذلك األماكن العامة في الهواء الطلق التي يتواجد فيها الناس إما في 

 السلطات المسؤولة محليًا. من قبلفقط بصفة عابرة. يتم تحديد األماكن والقيود الزمنية 

مكان  على، علًما بأن هذا ال يسري واألشغالالعمل  مرافقغطاء الفم واألنف في يجب ارتداء  (3)

  طالما توفرت إمكانية لضمان الحفاظ على مسافة متر ونصف تجاه األشخاص اآلخرين.العمل 

والتدريب  المخبريةباستثناء األنشطة ) الدراسية أنشطتهاتحويل المعاهد العليا والجامعات على  (4)

 .رقميلاتدريس الالعملي والفقرات الدراسية العملية أو الفنية واالختبارات( مبدئيًا إلى 

 

سوف يتم تقييم تلك التدابير بانتظام في إطار المؤتمرات القادمة للمستشارة االتحادية ورؤساء ورئيسات 

 حكومات الواليات االتحادية.

 

 المعمول بها،تكفل الحكومة االتحادية والواليات شفافية القواعد كجزء من استراتيجية اتصاالت مشتركة 

ت االمراسيم ذ من خاللذلك وفي حالة مخالفتها، لها وفرض العقوبات  الصارم التنفيذكذلك تضمن و

 الصلة. 

 

لذا، يمكن بشكل منفصل فيما يخص القواعد السارية على تقييد االختالطات.  أيام عيد الميالديتم مراعاة  .3

االجتماع في األحياز الداخلية والخارجية للفترة ما برفع الحدود القصوى لعدد األشخاص المسموح لهم 

على أقصى تقدير، وذلك على  2021يناير/ كانون الثاني  1و 2020ديسمبر/ كانون األول  23بين 

بمشاركة عشرة  مسموح بهاالنحو التالي: اللقاءات في اإلطار األسري الضيق ومع أقرب األصدقاء 

 2عاًما. 14دون  ممن هم التابعين لهم أشخاص كحد اقصى. يتم استثناء األطفال

 

هذه القواعد من شأنها أن تسمح في هذا العام االستثنائي باالحتفال بعيد الميالد وإقامة االحتفاالت األخرى 

 مهمة جداً األسرة واألصدقاء، حتى وإن كان ذلك على نحو أضيق. فتلك األيام  برفقةبمناسبة نهاية العام 

اعي. ومع ذلك، فمن المهم أن نسعى إلى التقليل قدر اإلمكان من خطورة لتماسك األسري واالجتمل

قبل االلتقاء بأفراد األسرة  ،تحقيقًا لهذا الهدف فمن السديدفي محيط تلك اللقاءات.  19-العدوى بكوفيد

بين مدة وذلك ل ة فعالً ضروريال وحصرها باالختالطاتاالختالطات تقليص  ،السيما المسنين منهمو

عن اللقاءات الخاصة والرحالت إلى أقصى حد  االمتناعيشمل هذا . ذلك حيثما أمكن وسبعة أيامخمسة 

أو  مبكرلميالد بشكل إجازة عيد ابدء ذا اقتضى األمر إواالختالطات غير الالزمة في األماكن العامة و

د، يتعين لحماية(. في حالة ظهور أعراض أمراض البرد قبل عيد المياللالعمل من المنزل )أسبوع 

المتاحة لضمان أقصى قدر من األمان في اللقاءات التي  3باالختبارات التشخيصية القيام استخدام إمكانيات

في جميع أنحاء  4عيد الميالد إجازاتسوف يتم تعزيز ذلك من خالل تقديم تتم في فترة عيد الميالد. 

نناشد المواطنين والمواطنات النظر في تلك التدابير وتقييمها . ونحن 19/12/2020البالد إلى تاريخ 

 الذين نود لقاءهم في عيد الميالد ولحمايتهم.  األشخاصشخصيًا وتنفيذها لما فيه صالح 
                                                           

 الوالية بالقيود السارية على االختالطات.تتمسك  ن،هولشتاي-فيغبالنظر إلى وتيرة انتشار العدوى على مستوى والية شليز 2
أو الطبيبة هاتفيًا والتي أعيد تفعيلها اعتباًرا من شهر  يتعين على مرضى الجهاز التنفسي االستفادة من إمكانية طلب شهادة مرضية من الطبيب 3

أكتوبر/ تشرين األول. يتشاور الطبيب أو الطبيبة مع الشخص المعني كذلك حول وجود أعراض مرضية أخرى السيما الحمى أو فقدان حاسة 
ية االلتقاء بأشخاص من الفئات األكثر عرضة للخطر. ، آخذًا بعين االعتبار نرالشم أو التذوق بشكل يستلزم إجراء اختبار أو فحص أو عالج آخ

 .  116117يمكن االتصال بخدمة الطوارئ الطبية في كل وقت على رقم 
 بداية اإلجازات. بفيما يعني  همابريمن وتورينغن بالحق في تحديد قواعد خاصة لكل منكل من واليتي تحتفظ  4



 

لالتفاق قدر اإلمكان  الطوائف الدينيةمع إجراء محادثات إلى سوف تسعي الحكومة االتحادية والواليات 

ذلك بهدف التقليل من االختالطات. يتعين وبشأن خدمات القداس اإللهي واالجتماعات الدينية األخرى، 

 .طابع الفعاليات الضخمة تتخذالتي تجنب اللقاءات الدينية 

 

االحتفال  فعاليات، نوصي باالستغناء عن 2021 وبداية عام 2020بالنسبة الحتفاالت بمناسبة نهاية عام  .4

ذلك وحظر استخدام األلعاب النارية في الميادين والشوارع المزدحمة، . ي  باأللعاب الناريةبرأس السنة 

لتجنب احتشاد مجموعات كبيرة من البشر. تحدد السلطات المحلية المختصة الميادين والشوارع المعنية. 

  5حظر إقامة فعاليات عامة لالحتفال باأللعاب النارية.ي  

 

 23في الفترة ما بين  مرافق األشغالبالنظر في إمكانية إغالق  بإلحاحب وربات العمل مطالبون أربا .5

 ومنح اإلجازة وقف العمل، إما من خالل 2021يناير/ كانون الثاني  1و 2020ديسمبر/ كانون األول 

 ىمبدأ "نبق ، لكي تتاح إمكانية تنفيذعمل من المنزلبالتسمح للموظفين  سخيةحلول من خالل  أوفيها 

 بالمنزل" في جميع أنحاء البالد.

  

تدريجيًا نظًرا النخفاض  بفتح األبوابالقيام  1رقم  المذكورة في واليات وفقًا للشروطأي من الإذا أرادت  .6

أيام  7مئة ألف نسمة في غضون  بين كلحالة  50أعداد اإلصابات الجديدة إلى ما يقل بوضوح عن 

. بصورة عامة والساريةتدابير الحماية المشتركة بفي ذلك  تهتديووجود تراجع في تطور األعداد، فإنها 

لخطوات الممكنة في اتجاه فتح األبواب تتمثل في الحفاظ على ل تشكل الفيصل بالنسبةالمعايير التي 

ز المغلقة سيئة التهوية، وتجنب تجمعات وحشود البشر القواعد بشأن تجنب االختالطات، وتجنب األحيا

باآلخرين دون الحفاظ على المسافة الفاصلة وارتداء غطاء  عن قربفي مكان واحد، وتجنب االختالط 

بالدعم الرقمي من خالل الحجز االختالطات  تتبعالفم واألنف بصفة مستمرة، وكذلك ضمان إمكانية 

، وتحديد فترات لعملية التتبعنترنت( مع تسجيل بيانات االتصال الالزمة الملزم )هاتفيًا أو عن طريق اإل

 تأكيد إصدار ، والتحكم في حركة الدخول معسمح فيها لألشخاص بالتواجد في األماكني   زمنية مختلفة

ومن ثم، فاألولوية سوف تكون لفتح المرافق دخول شخصي للفعاليات وكذلك في قطاع المطاعم. 

مكن فيها ضمان ارتداء غطاء الفم واألنف بصفة مستمرة أو االلتزام بالقواعد الخاصة والخدمات التي ي

بالمسافة الفاصلة. ينطبق األمر ذاته على الفعاليات المقامة في الهواء الطلق والتي يكون لها األولوية 

انون الحماية من على الفعاليات في األحياز المغلقة. عند اتخاذ أية إجراءات إضافية، يتعين مراعاة أن ق

لدى وضع قيود على تشغيل المؤسسات الثقافية أو انعقاد الحرية الفنية  مراعاةالعدوى ينص على 

الفعاليات الثقافية. ولذا، فبمجرد أن يكون هذا ممكنًا بالنظر إلى وضع اإلصابات، يتعين إعادة فتح 

استراتيجية خاصة بهذا الشأن تضمن المهلة المؤسسات الثقافية. سوف يتم تكليف وزراء الثقافة بوضع 

 الالزمة لالستعداد وقدًرا كافيًا من األمان في التخطيط.

   

مفتوحة أهمية قصوى. سوف تبقى مؤسسات رعاية  مؤسسات رعاية األطفال والمدارسإبقاء  يمث ل .7

ية ومراكز رعاية النهار والرعايةورياض األطفال  اتوالحضانلألطفال األطفال )دور الرعاية النهارية 

  التالميذ بعد الدوام المدرسي( والمدارس مفتوحة. 

                                                           
لمواطنيها وللبلديات مفاده توخي الحذر بشأن الحفاظ على الحد األدنى من المسافة الفاصلة  المستقلة بتوجيه نداء ساكسونياسوف تقوم والية  5

   احتفاالت باأللعاب النارية بمناسبة رأس السنة. خالل



 

كل مئة ألف نسمة، بين حالة  50 بوضوح على الجديدةفي المناطق التي يزيد فيها عدد اإلصابات 

ارتداء غطاء الفم واألنف داخل الحرم المدرسي  واجباألفراد في القطاع المدرسي  جميعيسري على 

بالمسافة الفاصلة/ في الفصول الدراسية للمدارس اإلعدادية والثانوية ال يتم االلتزام لكل مدرسة أينما 

لزام اإلالمدارس التي ال تنتشر فيها العدوى من ذلك. يجوز فرض . يمكن استثناء بداية من الصف السابع

لة بلوغ بارتداء غطاء الفم واألنف على المدارس االبتدائية وعلى الصفين الخامس والسادس. في حا

حالة إصابة جديدة بين كل مئة ألف نسمة خالل أسبوع، يتعين عالوة على  200وتيرة انتشار العدوى 

ما ورد اتخاذ قدر أكبر من التدابير التي تختلف من مدرسة إلى أخرى وذلك فيما يخص أساليب التدريس 

هائية(، مثاًل من خالل في الصفوف الدراسية األعلى بداية من الصف الثامن )باستثناء الصفوف الن

التدريس المختلط باستخدام التدريس عن بعد أو التدريس بالتناوب، بما يضمن التنفيذ األفضل لقواعد 

 الحفاظ على المسافة الواقية وااللتزام بالنظافة الصحية وارتداء الكمامات وتهوية األحياز المغلقة بانتظام.

 

لتفادي التكدس في يستمر من حيث المبدأ حظر الرحالت المدرسية والتبادل الطالبي الدولي. 

يتعين اتخاذ تدابير تنظيمية خاصة للمدارس )مثالً فيما يخص المواصالت الخاصة بطالب المدارس، 

لمواصالت بداية الدوام المدرسي، والذي قد يتم على مراحل مختلفة إذا لزم األمر( وإضافة المزيد من ا

 ناول مؤتمر وزراء النقل هذا الشأن بالتفصيل.تللطالب أينما أمكن. سوف ي

 

السريعة للكشف عن المستضدات في  التشخيصية للكشف عن سالسل العدوى يتعين إجراء االختبارات .8

 في القطاع المدرسيموحدة  استراتيجية رقابة. من أجل تأمين عمل المدارس، يوصى بوضع المدارس

الدراسية التي تعتمد على فصول مدرسية ثابتة. يتمثل جوهر تلك االستراتيجية في رقابة للصفوف 

على أساسها اتخاذ  يجريعلى وضوح وبساطة المعايير التي  بأثر رجعي. يتم التركيز المجموعات

على نتيجة اختبار تشخيصي إيجابية يتم فوًرا تنفيذ العزل  تلميذحصول أي القرارات واإلجراءات: فبعد 

المدرسي، ما لم يحدد مكتب  أو الصف المنزلي للمجموعة التي يحددها مكتب الصحة )عادة الفصل

 وبما أنالصحة مجموعة مغايرة( بصفة أولية لمدة خمسة أيام اعتباًرا من تاريخ تشخيص الحالة المعنية. 

 في إصابتهم االشتباهلمدرسي المتواجدين في الحجر الصحي على خلفية ا أو الصف أعضاء الفصل

وضع أفراد يتم الحجر الصحي.  في منزلهم اآلخرين وأفراد  ذويهملن يتم وضع ف، غير مؤكد هموضع

 العزل المطبق على المجموعة يشملالحجر الصحي فقط في حالة ظهور أعراض. لن  في المنزل

طابع. يتعين توفير المحدد زمنيًا ومختلف من حيث  هم بالتالميذاختالطأن ، وذلك نظًرا إلى المعلمين

لحجر الصحي يتم خالل األيام الخمسة لإمكانية تشخيص سهلة المنال وقائمة على األعراض للمعلمين. 

لسيطرة دون تواني على العدوى إلى ااألولي اإلعداد للفحص التشخيصي. األولوية في ذلك تؤول 

يتم إجراء  ،االشتباه في اإلصابة على القائمالمحتملة داخل المجموعة. بعد خمسة أيام من الحجر الصحي 

نتيجة هذا  بناء على، حيث يتم وضع التالميذعلى أساسه يتحدد اختبار سريع للكشف عن المستضدات 

يعني ذلك أنه . ةالدراسي لحصصل بالعودةبارهم سلبية الذين كانت نتيجة اخت للتالميذاالختبار السماح 

سيتم مواصلة الحصص الدراسية للفصل الدراسي بعد اليوم الخامس. جدير باإلشارة أن عطلة نهاية 

حسب ضمن األيام الخمسة، فغالبًا ما يتعطل التدريس بالنسبة للفصل المعني لمدة ثالثة أو األسبوع ت  

إيجابية، فيتم اختبارهم كل  التشخيصية الذين كانت نتيجة اختبارهم التالميذ . أمافحسبأربعة أيام دراسية 

ممكن من  قدرتواصل الحكومة االتحادية تأمين أكبر ثالثة أيام بهدف السماح لهم بالعودة للمدرسة. 

قدرات  تطويرالسريعة للكشف عن المستضدات أللمانيا وتدعم عالوة على ذلك التشخيصية  االختبارات

 . امحليً  جهاإنتا



 

أجمعت المستشارة االتحادية ورؤساء ورئيسات حكومات الواليات االتحادية على مواصلة الحكومة  .9

واألعمال وأصحاب األعمال الحرة والجمعيات  الدعم المالي للشركاتاالتحادية والواليات تقديم 

فترة الدعم المقدم لشهر نوفمبر/ تشرين  يدمدت. سوف يتم المتضررة من اإلغالق المؤقتوالمؤسسات 

المعونة الثالثة لتخطي الثاني ليشمل شهر ديسمبر/ كانون األول على األساس ذاته، كما يتم موائمة قواعد 

األزمة وفقًا لذلك. تعد تلك المساعدات الرامية إلى تخفيف العواقب االقتصادية لجائحة كورونا ضرورية 

لتحقيق مستوى عال من القبول تجاه تدابير الحماية  مهًماكما إنها عنصًرا  بالنسبة للشركات والموظفين،

تكاليف عالية على في تلك المساعدات  تتسببالالزمة لدى المواطنين والمواطنات. وفي الوقت ذاته، 

فالمساعدات التي قدمتها الحكومة االتحادية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني  –دافعي الضرائب عاتق 

في إطار مليار يورو. يتعين مواصلة تقديم الحكومة االتحادية لهذا الدعم  15وحدها  تكلفتهاستبلغ 

القواعد المعمول بها وفقًا لقانون اإلعانة الخاص باالتحاد األوروبي لفترة اإلغالق المؤقت في شهر 

برامج الدعم في والبائعين في األسواق  مقدمي العروضإدراج  دون شككانون األول. يتم  /ديسمبر

 باالستفادة بشكل كامل من إطارالقيود، قامت الكثير من الشركات بالفعل  نالمعنية. نظًرا لطول مدة سريا

هذا الشأن مع في حادثات مالحكومة االتحادية  تجريالدعم المتاح للترتيبات البسيطة والمجملة. سوف 

 القانونية الخاصة بالمعونات.بالفصل في المواضيع  إبطاءتقوم دون والمفوضية األوروبية، 

 

شديدة على  اتتكبد خالل األشهر القادمة كذلك قيودً بالنسبة للقطاعات االقتصادية التي من المنتظر أن  .10

المعونة أعمالها التجارية، دون أن يطالها اإلغالق اإللزامي، سوف تقوم الحكومة االتحادية في إطار 

وتحسين شروط الدعم  ،2021بمد فترة تطبيق تدابير الدعم حتى منتصف عام  الثالثة لتخطي األزمة

على القطاع الثقافي وقطاع  ةخاص بصورةينطبق هذا للقطاعات االقتصادية المتضررة بشكل رئيس. 

إدارة الفعاليات، وكذلك أصحاب األعمال الحرة القائمين بذاتهم وقطاع السفر. باإلضافة إلى الدعم المقدم 

على سبيل إعانات البطالة الجزئية  فترة تلقي ات، قامت الحكومة االتحادية أيًضا من خالل مدللشرك

 معونات مالئمة.واسطة معالجة النواحي االجتماعية للجائحة بالمثال ب

 

تدابير وقائية خاصة  تحديدهو الشغل الشاغل للسياسية. لذا، تم  الفئات األكثر عرضة للخطرإن حماية   .11

سوف تتيح ودور وخدمات الرعاية ومؤسسات رعاية المسنين وذوي االحتياجات الخاصة. للمستشفيات 

لتلك الفئات األكثر عرضة للخطر إمكانية  2020الحكومة االتحادية في شهر ديسمبر/ كانون األول 

( في مقابل مساهمة نقدية ضئيلة منهم )أي 2قناع طبي مفلتر )فئة أف أف بي  15الحصول على عدد 

قناع واحد لكل أسبوع من أسابيع الشتاء(. في إطار االستراتيجية الوطنية بشأن االختبارات، يتم بمعدل 

شهريًا لكل شخص يتلقى الرعاية اعتباًرا من أول ديسمبر/ كانون  اسريعً  ااختبارً  30التخطيط لتوفير 

كجزء من خطط االختبار الخاصة للمؤسسات. سوف يتم رفع هذه الحصة تدريجيًا حسب  2020األول 

ستقبال الزيارات العائلية بمناسبة عيد ان في هذه المؤسسات يمقيملل أن يتاح من المهم توفر االختبارات. 

 ظروف آمنة قدر اإلمكان. الميالد في ظل 

 

 بالتخطيط الستخدام اختبارات الستراتيجية االختباراتالحكومة االتحادية مطالبة في إطار تعديل  .12

السريعة بصورة أشمل وأكثر بساطة وإذا اقتضى األمر بتعديل المرسوم  2كوف -سارس تشخيص

 ك. بشأن االختبارات وفقًا لذلالصادر 

 

الفعالة عامالً أساسيًا في التغلب على الجائحة. إذا سارت األمور على أفضل حال، فمن  اللقاحاتعتبر ت   .13

. استعداًدا 2020كانون األول  /ديسمبر شهر المتوقع استالم الطلبيات األولى من اللقاحات بالفعل في



الواليات في الوقت المناسب بإنشاء مراكز وأنظمة خاصة للتطعيم. الحكومة االتحادية على  ملذلك، تقو

بتكليف من الحكومة للواليات في هذا الصدد.  على مستوى طاقم العملدعم الاستعداد قدر اإلمكان لتقديم 

د المواعيد هاتفيًا تقوم رابطة أطباء التأمين الصحي العام بتطوير برامج موحدة من أجل تحدي ،االتحادية

هذه تضع فرق التطعيم المتنقلة، وسوف  وكذلك من قبلفي جميع مراكز التطعيم  هاستخدامالأو رقميًا 

لواليات االتحادية. يقوم مؤتمر وزراء صحة الواليات ووزير الصحة االتحادي ا تحت تصرفالبرامج 

 اتفقوابالتطعيم والمسؤولية القانونية. كما بالتنسيق الدقيق، أيًضا فيما يعني المواضيع الخاصة بالتوعية 

لتحديد معدالت التطعيم )في نظام إلكتروني  وتوفير الحكومة االتحادية بتطوير قيامفضالً عن ذلك على 

 إطار مجال سالمة األدوية( ولخدمة دراسات ما بعد التسويق. 

 

" بتثبيت رسوم التأمينات 2021سوف تقوم الحكومة االتحادية في إطار "الضمان االجتماعي  .14

بالمئة كحد أقصى عن طريق تغطية أية متطلبات مالية إضافية من الموازنة  40على نسبة االجتماعية 

تأمين قوم في هذا السياق بدراسة كيفية تثبيت رسوم التعلى كل حال. وسوف  2021االتحادية حتى عام 

التكاليف  ارتفاعالصحي العام والتأمين االجتماعي للفنانين بتمويل من الضرائب وذلك بالنظر إلى 

 المرتبط بكورونا. 

 

من خالل القانون الثالث  (البوندسراتمجلس الواليات األلمانية )و (البوندستاغالبرلمان األلماني )اعتمد  .15

ً تأمينًا نوفمبر/ تشرين الثاني  18الصادر في  السكانبشأن حماية  التي تؤجل  للمستشفيات اقتصاديا

توفير قدرات العناية المركزة لعالج مرضى  من أجلالعمليات الطبية وتدابير العالج القابلة للتخطيط 

 على أنه يمكن لوزارة الصحة االتحادية موائمة السكان. ينص القانون الثالث بشأن حماية 19-كوفيد

 المجلسأحكام القانون مع التطورات من خالل إصدار المراسيم. سوف تقوم وزارة الصحة االتحادية مع 

 يووزراء ووزيرات صحة الواليات بتقييم أول من قانون تمويل المستشفيات 24وفقًا للمادة المشكل 

 مرسوم إذا لزم األمر. في صيغةلألوضاع وإجراء التعديالت 

 

السريعة للكشف عن المستضدات يمكن اآلن اختصار التشخيصية  من االختباراتمع توفر أعداد أكبر  .16

مدة الحجر الصحي بناًء على نتائج االختبارات. لذا اتفقت الحكومة االتحادية والواليات على تحديد الفترة 

 بشكل عام وموحد بعشرة أيام في الحاالت العادية. تخفف فترة الحجر للحجر الصحي المنزليالزمنية 

الصحي المختصرة العبء عن المواطنين والمواطنات المعنيين وعن مكاتب الصحة وتخفف العواقب 

لذا، بصورة عامة. الوطني واالقتصاد ألفراد بالنسبة لاالقتصادية المترتبة على األمر بالحجر الصحي 

ألشخاص يسعى مؤتمر وزراء الصحة باالتفاق مع معهد روبرت كوخ إلى تقليص فترة الحجر الصحي ل

ذلك بشرط توفر وإلى عشرة أيام، يوًما  14من  1/12/2020الذين اختلطوا بأحد المصابين اعتباًرا من 

نتيجة اختبار سلبية )االختبار السريع للكشف عن المستضدات(. ترحب الحكومة االتحادية والواليات 

اصة التي يوفرها معهد الخبذلك بشكل واضح. سيتم تكييف التوصيات الفنية والمخططات االنسيابية 

روبرت كوخ لقطاع الخدمة الصحية العامة ومكاتب الصحة وفقًا لذلك. فيما عدا ذلك، تشير الحكومة 

-االتحادية والواليات إلى أن األشخاص المخالطين للمصابين والذين سبق لهم اإلصابة بفيروس سارس

تلك ال تزال ل الحجر الصحي مجدًدا. ليهم دخوعوتم تأكيد إصابتهم من خالل اختبار ال يتعين  2-كوف

 هي التوصيات السارية لمعهد روبرت كوخ. 

 

 تطبيق التحذير من كوروناكما هو معتاد في التكنولوجيات القائمة على البرمجيات، يتم مواصلة تحديث  .17

باستمرار منذ بداية إطالقه، حيث تمثلت آخر التحديثات في إضافة التسجيل الطوعي لألعراض والتوافق 

تحديثات أخرى  ةثالثالتشغيلي على الصعيد األوروبي. في خالل األسابيع الستة المقبلة، سوف تضاف 



تحذير، وإضافة تذكير خالل تلك التحديثات سوف يتم تبسيط عملية المن إلى تطبيق التحذير من كورونا. 

تلقائي بتحذير األشخاص المخالطين بعد تلقي المستخدم نتيجة اختبار إيجابية، ودمج لوحة معلومات 

اإلصابات، كما يتم تحسين دقة القياس عن طريق االنتقال  مسارصغيرة تتضمن معلومات محدثة حول 

زمنية فيما بين إشعارات التحذير بشكل ذلك إلى جانب تقليل الفترات الوإلى واجهة غوغل/ آبل الجديدة، 

يتم حاليًا النظر في تعديالت أخرى مثل إضافة أمكانية لتسجيل االختالطات يوميًا وخاصية  واضح.

في  على وجه السرعةالتسجيل الرقمي لزيارة المطاعم أو الفعاليات، ومن المخطط تنفيذ تلك التعديالت 

والوزراء االتحاديين مع مطوري  واليات رؤساء وزاراتمشترك بين الحوار إطار ال. في 2021عام 

 مكتبوالمفوض االتحادي لشؤون حماية البيانات وحرية المعلومات وال تطبيق التحذير من كورونا

االتحادي ألمن المعلومات والباحثين العلميين المساهمين سوف يتم في شهر ديسمبر/ كانون األول مناقشة 

ارات، منها أيًضا الخصائص التي يمكن من خاللها تسجيل المزيد من المزيد من اإلمكانيات والخي

 البيانات طوعيًا لتحسين عملية االقتفاء والتواصل مع الجهات الصحية. 

 

تحث المستشارة االتحادية ورؤساء ورئيسات حكومات الواليات االتحادية على تنزيل تطبيق التحذير من 

وقات التي نمر بها حاليًا. يمكن لجميع المستخدمين كورونا واستخدامه بنشاط ال سيما في األ

والمستخدمات ممن ثبتت إصابتهم بكورونا المساعدة في السيطرة على الجائحة من خالل إرسال تحذير 

 مجهول عبر تطبيق التحذير من كورونا. 

  

على قدر كبير من  خدمة ي عتمد عليها وإتاحة اإلمكانيات للحفاظ، يتعين تقديم اتفيما يخص السفر بالقطار .18

لسفر رغم القيود السارية، ذلك مع االلتزام بالقواعد بشأن ل المضطرينالمسافة الفاصلة للمسافرين 

سوف يتم تكثيف السلوكيات ومخططات الحماية الصحية التي تم اعتمادها في شهر أبريل/ نيسان. 

الكمامات بحيث يتم فحص عدد أكبر بكثير من قطارات المسافات الطويلة  ومراقبة التزام بارتداء التفتيش

خاصة بجائحة  باتخاذ تدابير إضافيةكذلك يوميًا. سوف تقوم دويتشه بان )شركة القطارات األلمانية( 

زيادة الكيلومترات اليومية لكل مقعد بشكل  فضالً عن ذلك تمتقطارات المسافات الطويلة. س في كورونا

يتم في كما إتاحة مسافة أكبر بين الركاب.  بهدفكيلومتر للمقعد، وذلك مليون  20يزيد على  ابمكبير 

 الوقت ذاته تقليص أعداد المقاعد المتاحة للحجز. 


