المناقشة بين المستشارة االتحادية ورؤساء الحكومات
في  22مارس 2020

عدوى فيروس كورونا

اتخذت المستشارة االتحادية ورؤساء حكومات الواليات االتحادية القرارات التالية:
إن االنتشار السريع لفيروس كورونا االكليلي ( )SARS-CoV-2في األيام القليلة الماضية في ألمانيا مقلق.
يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع الزيادة غير المنضبطة في عدد حاالت العدوى والحفاظ على عمل نظام الرعاية
الصحية لدينا .من أجل هذا فأن تخفيض التواصل االجتماعي أمر بالغ األهمية .
اتفقت الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات في  22مارس على زيادة وتوسيع االرشادات التوجيهية وذلك للحد من
التواصل االجتماعي:
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يُش َّجع المواطنون على تقليل االتصال باألشخاص اآلخرين خارج أسرتهم إلى الحد األدنى (فقط
للضرورة القصوى).
في األماكن العامة يجب الحفاظ على مسافة ال تقل عن  1.5مترمع األشحاص المذكورين في الفقرة
السابقة
رقم (1األشخاص اآلخرين من خارج األسرة).
يُسمح لك بقضاء الوقت في األماكن العامة بمفردك فقط  ،أو مع أفراد أسرتك فقط  ,أو مع شخص واحد
فقط ال يعيش معك في نفس المنزل.
الطريق الى العمل  ،الرعاية الطارئة  ،التسوق  ،زيارات الطبيب  ،المشاركة في االجتماعات  ،المواعيد
واالمتحانات الالزمة  ،مساعدة الرياضات األخرى أو الر ياضة الفردية وممارسة الرياضة في الهواء
الطلق باإلضافة إلى األنشطة الضرورية األخرى بالطبع ال تزال ممكنة .
إن مجموعات األشخاص الذين يحتفلون في األماكن العامة وفي الشقق السكنية و في المؤسسات الخاصة
نظرا للوضع الخطير في بلدنا ،وسوف يتم مراقبة انتهاكات الحد من التواصل االجتماعي من
غير مقبولة ً
قبل السلطات التنظيمية والشرطة وفرض العقوبات في حالة المخاافة.
يتم أغالق المطاعم  ،مع استثناء توصيل وجلب الوجبات الجاهزة لالستهالك في المنزل.
يتم إغالق المراكزالخدمية في مجال العناية الشخصية مثل صالونات الحالقة وتصفيف الشعر ومراكز
التجميل ومراكز المساج و التدليك ومراكز الوشم والمراكزالمماثلة  ،ألن القرب الجسدي ضروري في
هذا المجال .فقط تبقى العالجات الضرورية طبيًا ممكنة.
في جميع المؤسسات وخاصة تلك التي لديها عمل عام (استقبال زوار ومراجعين)  ،من المهم االمتثال
للوائح النظافة وتنفيذ تدابيروقائية فعالة للموظفين والزوار.
هذه التدابير صالحة لمدة أسبوعين على األقل.

ستعمل الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات معًا بشكل وثيق لتطبيق هذه القيود وتقييم فعاليتها  ،وبسبب
الخصائص اإلقليمية أو الحاالت الوبائية في الواليات أو المقاطعات فال يزال من الممكن وضع قيود
واجراءات أخرى .
تدرك الحكومات الفيدرالية وحكومات الواليات أن هذه اإلجراءات صارمة للغاية  ،ولكنها ضرورية وتتناسب مع صحة
السكان فيما يتعلق بالملكية القانونية و حمايتها.

المستشارة االتحادية ورؤساء الحكومات يشكرون بشكل خاص العاملين في النظام الصحي  ،و في المؤساسات العامة
وفي القطاعات التي تحافظ على الحياة اليومية وجميع المواطنات و المواطنين إلحساسهم الواعي بالمسؤولية واالستعداد
لاللتزام بهذه القواعد من أجل إبطاء انتشار فيروس كورونا.

