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 مرسوم عام 

إكرنفورده-سبورغدرينلدائرة   

وتحديد المناطق التي يجب فيها  2-كوفيد-تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا سارس حول  

 ،2-كوفيد-سارسلمكافحة فيروس كورونا األمر اإلداري من  1جملة  2فقرة  2aوفقا للمادة 

 الفم واألنف ءوضع غطاالتزام 

 

من  2فقرة  106من قانون الحماية من العدوى وبالترابط مع المادة  2رقم  1فقرة  28a، والمادة 1جملة  1فقرة  28وفقا للمادة 

لمكافحة فيروس  المحليالمرسوم من  2فقرة    2aتنفيذ المادةبهولشتاين )القانون اإلداري( و-ليزفيغلشالقانون اإلداري العام 

 تم صدور المرسوم العام التالي:، 2021-6-11من تاريخ  2-كوفيد-كورونا سارس

 

  المرسوممن  1جملة  2فقرة  2aفي المناطق العامة المذكورة المحددة في الملحق وفقا للمادة على المشاة جميعا  يجب .1

االلتزام بوضع غطاء للفم واألنف في أيام  ،2021-6-11من تاريخ  2-كوفيد-لمكافحة فيروس كورونا سارسالمحلي 

من  2و 1فقرة  2aن المادة األسبوع وفي أوقات النهار المذكورة في الملحق. االستثناءات والمتطلبات األخرى تستنتج م

 . المرسوم المحلي

 

 NOK  سبورغدنفق مشاة رين

 المصاعد والساللم المتحركةبما في ذلك 

 (22-06)ال السادسة صباحا حتى الساعة العاشرة لي من اإلثنين حتى الجمعة من

  (20-09)الثامنة مساءالسبت واألحد من التاسعة صباحا وحتى الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

:إعطاء المعلومات   
 

روزه  يوليا  
 
 

:البريد اإللكتروني  
 

gesundheitsschutz@kreis-rd.de 

 
 
 
 
 
 

Ihr Zeichen, Ihr Schreiben vom   Mein Zeichen, mein Schreiben vom سبورغدرين  

         12.06.2021 

mailto:gesundheitsschutz@kreis-rd.de


- 2 - 

 

 

الدخول أو البقاء أو استخدام ، استثناءأي ال ينطبق عليهم  نال يضعون غطاء الفم واألنف والذي نألشخاص الذيال يسمح ل   

 المناطق المتاحة للعامة.  

 

  التمديد ممكن.  .2021-6-27ويبقى ساري المفعول لغاية  2021-6-14تاريخ بيدخل هذا األمر اإلداري حيز التنفيذ  .2

 

من قانون الحماية من العدوى بالترابط  28aوالمادة  1جملة  1فقرة  28لمرسوم العام على المادة ليستند األساس القانوني  .3

فقرة  73من القانون اإلداري العام. تعتبر مخالفات هذا المرسوم العام مخالفات إدارية وفقا للمادة  2فقرة  106مع المادة 

1a  من قانون الحماية من العدوى.  6رقم 

 

. افورمطبقة من قانون الحماية من العدوى  8فقرة  16بالترابط مع المادة  3فقرة  28تكون األوامر اإلدارية وفقا للمادة  .4

   .التدابير ليس لها تأثير إيقافيضد هذه  اإلبطالاالعتراض ودعوى 

 
 Kreisإكرنفورده،-سبورغدخالل ساعات العمل في دائرة رين مبرراتهيمكن االطالع على المرسوم العام وعلى  .5

Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg 

 

 

 لتبريرا

من قانون الحماية من العدوى بالترابط  2رقم  1فقرة  28a، المادة 1جملة  1فقرة  28المادة  يهالمتخذ األساس القانوني للتدبير 

 -من األمر اإلداري لمكافحة فيروس كورونا سارس 2فقرة  2aلمادة امع تنفيذ من القانون اإلداري و 2فقرة  106مع المادة 

  .2021-6-11من تاريخ  2-كوفيد

 

من قانون الحماية من العدوى، يتعين على السلطة المختصة في حالة التحقق من وجود مرضى أو مشتبه  1فقرة  28وفقا للمادة 

المرض أو تبين أن الميت  عوارضأن يكون لديهم بعدوى دون المشتبه بإصابتهم بإصابتهم بمرض أو مشتبه بإصابتهم بعدوى أو 

اتخاذ التدابير الوقائية  ،أن يكون لديه عوارض المرضبعدوى دون  هبإصابتكان مريضا أو مشتبه بإصابته بمرض أو مشتبه 

 31 حتى 29من قانون الحماية من العدوى وفي المواد  1فقرة  28aفي المادة المذكورة خصوصا المنصوص عليها الضرورية 

الزمة الوقائية التدابير بإمكان اللمنع انتشار األمراض المعدية.  لك ضرورياوما دام ذلطالما ، من قانون الحماية من العدوى

 2019-فيروس كورونا -منع انتشار مرضلون الحماية من العدوى نمن قا 1جملة  1فقرة  28بالمعنى المقصود في المادة 

من قبل  ،من قانون الحماية من العدوى 1جملة  1فقرة  5الوباء على النطاق الوطني وفقا للمادة جائحة فترة ل( 19-)كوفيد

من  2رقم  1فقرة  28a، المادة على وجه الخصوص وضع القناع( إلتزاموضع غطاء الفم واألنف ) إلزام ،البوندستاغ األلماني

هذه األماكن  لزام األشخاص بعدم دخول األماكن العامة أو دخولإخاصة . تستطيع السلطة المختصة من العدوىقانون الحماية 

  .في ظل شروط معينة فقط العامة

 

حول أحد مسببات األمراض التي يمكن أن تؤدي إلى مرض  الموضوعفيدور المتواجد حاليا،  2-كوفيد-بالنسبة إلى فيروس سارس

 2-كوفيد -. يجب منع انتشار فيروس سارسالعدوىمن قانون الحماية من  3رقم  2معد متنقل بالمعنى المقصود في المادة 

 . العدوىتطبيق القسم الخامس من قانون الحماية من ببدأ ومن هذا المنطلق مكافحة جائحة هذا الوباء. و

 

من قانون الحماية من العدوى حول بند عام يلزم السلطة المختصة  1فقرة  28للمادة  وفقاالمخولة  ه الصالحيةفي هذلق األمر يتع

من قانون الحماية من العدوى أن يمنع من انتشار فيروس  1فقرة  28بالقيام بالتصرف. يمكن للتدبير الوقائي وفقا لمعنى المادة 

، خاصة أيضا 2رقم  1فقرة  28aوفقا للمادة  19-كوفيد قبل اإلصابة بأمراض أخرى مسببة منمن وأن يمنع أيضا  ،كورونا

 وضع قناع(.  إلتزامواجب االلتزام بوضع غطاء الفم واألنف )

 

احتمالية حصول أن باحتمالية حدوث ضرر، يجب استخدام المبدأ المطبق في القانون العام للشرطة والقانون التنظيمي،  ميلتقي

أكبر وأكثر خطورة. لهذا السبب يمكن اتخاذ تدابير ضد قد يكون يحدث سالذي فإن الضرر ، قليلةمتطلبات ووضع  الضرر

 من قانون الحماية من العدوى.  1جملة  1فقرة  28أشخاص آخرين بخالف األشخاص المذكورين في المادة 
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يجب  ،2021-6-11من تاريخ  2-كوفيد-وس كورونا سارسلمكافحة فير المرسوم المحليمن  1جملة  2فقرة  2aلمادة ل وفقا

وغيرها من  ، محطات القطاراتمناطق التسوق الرئيسية ،على المشاة عامة وضع غطاء للفم واألنف في مناطق المشاة عامة

 التباعد مراعاة متطلبات مسافة عادة مناطق الداخلية والشوارع والساحات ذات حركة مرور عامة مماثلة، والتي ال يمكن فيهاال

بعد االتفاق الدوائر اإلدارية كذلك القيود الزمنية من قبل السلطات المختصة في منطقة و 1تم تحديد المناطق وفقا للجملة . المحددة

يشار إلى سريان المفعول محليا. واإلعالن عن ذلك بموجب مرسوم عام وذلك ، الدوائر اإلداريةالتابعة لهذا المعنية مع البلديات 

 بطريقة مناسبة بواسطة الفتات طرقية.  1وفقا للجملة 

 عند تناول الطعام أو التدخين بشرط أن يتم ذلك أثناء الجلوس أو الوقوف.   1ال ينطبق اإللتزام المنصوص عليه وفقا للجملة 

 

( في مواقف معينة في أماكن طبيألنف )قناع الفم واألنف بشكل عام أو حماية الفم وا بوضع غطاء خيوصي معهد روبرت كو

بين السكان وبالتالي حماية  19-سرعة انتشار كوفيد لكي يتم تخفيضكعنصر إضافي لتخفيض ضغط العدوى عامة معينة 

من  مهما جزءابأن  المجموعات المعرضة لخطر اإلصابة بالعدوى من غيرها. تستند هذه التوصيات على الفحوصات التي تظهر

يحدث دون أن يالحظ من أحد، هذا يعني في وقت قبل ظهور عالمات المرض األولى أو حتى عند عدم  2-كوفيد-سارس انتقال

 مالحظة أي عالمات المرض. 

إلى يمكن أن يساهم الحد من االنتقال غير الملحوظ للقطرات المعدية عن طريق وضع غطاء الفم واألنف أو حماية الفم واألنف 

ينطبق هذا على انتقال العدوى في األماكن العامة، حيث يلتقي العديد من األشخاص مع نتشار العدوى بين السكان. أوسع ال طباطؤ

 متر 1,5الحفاظ على التباعد والمسافة المحددة التي ال تقل عن بـ عدم إمكانية  أو عندطويلة )مثال مكان العمل( فترة لبقاء بعضهم 

يمكن أن يكون وضع غطاء الفم واألنف أو حماية الفم واألنف في األماكن العامة فعاال  العام(. )مثال حاالت التسوق، وسائل النقل

أكبر عدد ممكن من األشخاص غطاء الفم واألنف أو حماية الفم واألنف. يساعد وضع عندما يضع يؤدي إلى تقليل انتقال العدوى 

على  ،اآلخرين من القطرات الدقيقة والجزيئيات التي يتم إخراجها على حماية األشخاص غطاء الفم واألنف أو حماية الفم واألنف

  سبيل المثال عند التحدث أو السعال أو العطس )الحماية من الخارج(. 

 

هو  في رندسبورغ NOKوضع غطاء للفم واألنف في نفق المشاة نوك األمر اإلداري المتعلق بالعدوى، فإن علم وفقا لتقييم 

ال أوقات معينة من اليوم.  يمن المتوقع هناك حدوث زيادة في عدد األشخاص فمخاطر اإلصابة بالعدوى. ضروري للغاية لتقليل 

م. ال يمكن ضمان االمتثال لمسافة الحد األدنى خصوصا في 1,5يمكن دائما هناك الحفاظ على مسافة الحد األدنى المقررة بـ 

الجوي  باءحيث على عكس الهواء الطلق، ال يتبخر الهبالغرف المغلقة المصاعد والساللم المتحركة. يدور األمر بالتحديد حول 

غطاء الفم فإن وضع  تطابقا مع توصيات معهد روبرت كوخ المغلقة لفترة طويلة من الوقت.  ةالغرفهواء بسرعة بل يبقى في 

    من أجل حماية آمنة من العدوى.  باستمرارواألنف ضروري 

  

في هذه المنطقة الكثيرة التردد، ال يمكن ضمان االلتزام دائما بمتطلبات حد المسافة . ثقالأقل بنفس القدر  ال توجد تدابير مناسبة

من  2 -كوفي-المتعلق بمكافحة فيروس كورونا سارس المحلي من المرسوم 1جملة  1فقرة  2بالمعنى المقصود به في المادة 

ضع غطاء الفم واألنف هي محددة بشكل واضح.  إضافة إلى ذلك فإن . إن المنطقة التي يجب وضع فيها و2021-6-11تاريخ 

إكرنفورده بمقياس -سبورغداألمر اإلداري هو مؤقت من حيث الوقت باعتبار السلطات المحلية ودائرة الصحة لدائرة رين

 األماكن المعينة.اليوم/أيام األسبوع(. يكون اإلطار الزمني أوال أوقات اإلزدحام في كل من المناطق وأوقات ضروري )

 

-6-11من تاريخ  2-كوفيد-لمكافحة فيروس كورونا سارسالمحلي  المرسوممن  3جملة  1فقرة  2aعلى العموم تنطبق المادة 

األشخاص الذين يعانون أما إتمامهم سن السادسة من العمر،  دونهذا يعني بأن وضع قناع الوجه ال يسري على األطفال  ،2021

  في عدم وضع قناع الفم واألنف.  من أصحاب مصداقيةفإنه يجب عليهم أن يثبتوا أنهم ، عقلية أو نفسيةجسدية أو إعاقات من 

 

 .2021-6-27ويبقى ساري المفعول فقط حتى تاريخ  2021-6-14يدخل هذا األمر حيز التنفيذ بتاريخ 

 

 106مع المادة  ترابطالحماية من العدوى بالمن قانون  28a ، المادة2و 1جملة  1فقرة  28يستند المرسوم العام على المادة 

 2-كوفيد -فيروس كورونا سارس لمكافحة المرسوم من  1جملة  2فقرة  2aتنفيذ المادة  معوالعام من القانون اإلداري  2فقرة 

من قانون الحماية من  6رقم  1aفقرة  73. تعتبر مخالفات هذا المرسوم مخالفات إدارية وفقا للمادة 2021-6-11من تاريخ 

 العدوى.    
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مطبقة بشكل إلزامي من قانون الحماية من العدوى  8فقرة  16بالترابط مع المادة  3فقرة  28تكون األوامر اإلدارية وفقا للمادة 

 ضد هذه التدابير ليس لها تأثير إيقافي.  اإلبطال. االعتراض ودعوى على الفور

 

 إكرنفورده-خالل ساعات العمل في منطقة رينسبورغ مبرراتهيمكن االطالع على المرسوم العام وعلى 

Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg  

 

 

 طرق الطعن القانونيةتعليمات 

أو . يكون االعتراض خطيا، إلكترونيا عنه العام خالل فترة شهر واحد من تاريخ اإلعالن المرسوميمكن تقديم اعتراض ضد هذا 

 إكرنفورده،  -سبورغدلدى منطقة رينشفويا 

Kreis Rendsburg-Eckernförde, Der Landrat, Fachdienst Gesundheitsdienste,  

Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg  

 

رونيا عن طريق سلطة رسمية، فإنه يمكن إرساله إذا كان تقديم االعتراض من محامية أو من محام أو كان تقديم االعتراض إلكت

عبر صندوق البريد اإللكتروني الخاص بالمحامي أو بالحري بريد السلطة الرسمية اإللكتروني إلى صندوق البريد اإللكتروني 

 إكرنفورده. -سبورغدالخاص بمنطقة رين

 

به. يمكن للمواطنات والمواطنين تقديم االعتراض غير مسموح  E-Mailتقديم االعتراض عن طريق البريد اإللكتروني العادي 

إكرنفورده ضمن المهلة القانونية المحددة فقط، إذا -سبورغدعن طريق صندوق البريد اإللكتروني الخاص للسلطات لمنطقة رين

دم ويستخ  OSCI))حساب  صندوق المحكمة القضائي واإلداري اإللكتروني EGVP كانت المواطنة أو المواطن يملك حساب

 إضافة إلى ذلك توقيعا إلكترونيا مؤهال.

 

 

 

 بالتوكيل 

 

 يوليا روزه

 

 

 

 

 

 


