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 مرسوم عام 

إكرنفورده-سبورغدرينلدائرة   

وتحديد المناطق التي يجب فيها  2-كوفيد-تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا سارسإلغاء المرسوم العام بشأن  حول  

 ،2-كوفيد-لمكافحة فيروس كورونا سارسالمرسوم المحلي من  1جملة  2فقرة  2aوفقا للمادة 

 2021-6-12 من تاريخ لفم واألنفل ءوضع غطابلتزام اإل

 

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

لمكافحة فيروس  المرسوم المحليمن  2فقرة    2aتنفيذ المادةمع اإلداري( وهولشتاين )القانون -ليزفيغلشالقانون اإلداري العام 

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

 

للمادة  وفقا وتحديد المناطق التي يجب فيها 2-كوفيد-مكافحة انتشار فيروس كورونا سارسيلغى المرسوم العام بشأن تدابير  .1

2a  المتعلق بواجب وضع غطاء للفم و، 2-كوفيد-لمكافحة فيروس كورونا سارسالمحلي  المرسوممن  1جملة  2فقرة

 . 2021-6-21وذلك اعتبارا من تاريخ  ،2021-6-12تاريخ الصادر بواألنف" 

 

  . 2021-6-21تاريخ بحيز التنفيذ المرسوم يدخل هذا  .2

 

 ور.  فال على معموال بهمن قانون الحماية من العدوى  8فقرة  16باالقتران مع المادة  3فقرة  28يكون المرسوم وفقا للمادة  .3

 
 Kreisإكرنفورده،-سبورغدخالل ساعات العمل في دائرة رين مبرراتهيمكن االطالع على المرسوم العام وعلى  .4
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 لتبريرا

 للمادةوفقا وتحديد المناطق التي يجب فيها  2-كوفيد-بشأن تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا سارسمن خالل "المرسوم العام 

2a  بتاريخ " والصادروضع غطاء للفم واألنف ،2-كوفيد-من المرسوم المحلي لمكافحة فيروس كورونا سارس 1جملة  2فقرة 

بما في ذلك المصاعد والساللم  NOK -، تم تنظيم إلتزام وضع غطاء الفم واألنف في نفق مشاة ريندسبورغ 12-6-2021

 . 2021-6-27لفترة زمنية محددة لغاية المتحركة 

 

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

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

  .2021-6-11من تاريخ  2-كوفيد

 

رضى أو مشتبه من قانون الحماية من العدوى، يتعين على السلطة المختصة في حالة التحقق من وجود م 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 قانون الحماية من العدوى

  .في ظل شروط معينة فقط العامة

 

 فإنه ،2021-6-11من تاريخ  2-كوفيد-لمكافحة فيروس كورونا سارس المرسوم المحليمن  1جملة  2فقرة  2aلمادة ل وفقا

وغيرها من  ، محطات القطاراتمناطق التسوق الرئيسية ،يجب 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 

عند تناول الطعام أو  1بطريقة مناسبة بواسطة الفتات طرقية. ال ينطبق اإللتزام المنصوص عليه وفقا للجملة  1وفقا للجملة 

 التدخين بشرط أن يتم ذلك أثناء الجلوس أو الوقوف.  

 

 

إكنفوردة تظهر في -ومواطنة في دائرة ريندسبورغ مواطن 100,000يام السبعة الماضية لكل األإن معدل اإلصابات الجديدة في 

 األيام القليلة الماضية كالتالي: 

     09.06.21:5,1 

   10.06.21:5,1 

   11.06.21:4,0 

   12.06.21:3,3 

   13.06.21:3,3 

   14.06.21:3,3 

   15.06.21:3,3 

   16.06.21:4,0 

   17.06.21:2,6 
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لنسبة معدل اإلصابات بالعدوى، فإنه لم يعد من المناسب حاليا وضع غطاء الفم واألنف في نفق مشاة  الكبيرنظرا لالنخفاض 

 بما في ذلك المصاعد والساللم المتحركة.  NOKريندسبورغ 

     

منفخض للغاية نظرا لعدد اإلصابات  2-كوفيد-إن احتمال انتشار الهباء الجوي هناك من قبل األشخاص المصابين بفيروس سارس 

 القليلة بالعدوى حاليا بحيث لم يعد التدخل مناسبا في حقوق حريات المواطنين والمواطنات. 

    

-إصابات جديدة من العدوى في دائرة ريندسبورغ آخر لإلصابات بالعدوى أو توقف حصولمن المتوقع حدوث انخفاض 

ريندسبورغ بموجب  NOKأكرنفورده في األيام القادمة. لهذا السبب فإن اإللتزام بوضع غطاء الفم واألنف في نفق المشاة 

 . 2021-6-21بما في ذلك المصاعد والساللم المتحركة، سيتم إلغاؤه في  2021-6-12المرسوم العام الصادر بتاريخ 

 

  .2021-6-21بتاريخ المرسوم حيز التنفيذ يدخل هذا 

 

. على الفور معموال بهمن قانون الحماية من العدوى  8فقرة  16بالترابط مع المادة  3فقرة  28وفقا للمادة  المرسومكون ي

 ضد هذه التدابير ليس لها تأثير إيقافي.  اإلبطالاالعتراض ودعوى 

 

 إكرنفورده-سبورغدخالل ساعات العمل في منطقة رين 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 

 

 لينا مايار

 

 

 

 

 


