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األسئلة المتداولة
عا وتم تجميع اإلجابات يتم تحديث هذه الصفحة
بسبب كثرة االستفسارات  ،لدينا أكثر األسئلة شيو ً
باستمرار.
في النهايةهناك ترجمات بلغات مختلفة للتحميل
اعتبارا ً من 2020/10/30
معلومات لألشخاص المصابين و األشخاص الذين على اتصال
معلومات لألشخاص المصابين واألشخاص الذين على اتصال
نظرا لقيم اإلصابة المنشورة والعدد الكبير الناتج للحاالت المؤكدة  ،فقد يستغرق األمر بعض الوقت
ً
لمعالجة طلبك .ستتصل بك وزارة الصحة في الحاالت الفردية دون أن يُطلب منك ذلك .نود أن نقدم
لك بعض المعلومات مقد ًما
تم إخبارك بهذا األمر من قبل طبيب األسرة أو المختبر انك أصبت بفيروس كورونا
؟SARS-CoV-2
حتى إذا لم يتصل بك قسم الصحة بعد  ،يجب عليك االتصال بأحدهم على الفورعزلة منزلية
منفصلة مكانيًا .هذا لمنعك من رؤية اآلخرين العزلة تعني البقاء في المنزل لحماية اآلخرين ال
تشارك في الحياة العامة ال تذهب إلى العمل أو المدرسة وما إلى ذلك وال تستخدم وسائل النقل
المستخدمة
من حيث المبدأ  ،سيتم إخبارك بالحجر الصحي كتابيًا عن طريق أمر كتابي .يمكن تقديم هذا
الخطاب بعد ذلك لصاحب العمل
ما الذي يجب على األشخاص المصابين والمخاطبين في الحجر الصحي مراعاته؟
يجب عليك ان
ال تستقبل أي زوار
حافظ على مسافة بينك وبين األشخاص اآلخرين في المنزل  ،وخاصة كبار السن و
األشخاص المصابون بأمراض مزمنة
ال تصافح اآلخرين أو تقبلهم أو تعانقهم
ال تنام في السرير مع أشخاص آخرين
إذا أمكن  ،استخدم غرفة نومك وحمامك  /مرحاضك (إذا
)هذا غير ممكن  ،يجب تنظيف أسطح الحمام بعد االستخدام
استخدم الغرف المشتركة فقط إذا لزم األمر
ارتداء غطاء الفم واألنف في المناطق المشتركة
ال تأكل وجبات مع أشخاص آخرين
اغسل يديك بانتظام واتبع آداب السعال والعطس

تهوية الشقة على فترات منتظمة
استخدم مناديل يمكن التخلص منها وتخلص منها في سلة بغطاء
اغسل األدوات المنزلية مثل األطباق كالمعتاد (التطهير الخاص ليس كذلك
مطلوب) قبل استخدامها من قبل أشخاص آخرين
اغسل المالبس بانتظام  ،جيدًا  ،وإذا أمكن  ،عند درجة حرارة  60درجة مئوية باستخدام الطرق
المعتادة
)عمليات التطهير الخاصة غير مطلوبة(
ال تشارك أدوات النظافة مع أشخاص آخرين
كيف أعتني بنفسي إذا اضطررت للبقاء في المنزل؟
اذا كنت تعيش بمفردك  ،اطلب من األقارب أو الجيران أو األصدقاء التسوق نيابة عنك وتسليم
الشراء إليك بدون لمس .إذا لم يكن ذلك ممكنا  ،اسأل
ضا االنتقال إلى الصفحة
خدمات التوصيل من السوبر ماركت المحلي الخاص بك .يمكنك أي ً
الرئيسية لـمدينة دويسبورغ في ظل المعلومات الحالية حول فيروس كورونا حول عروض
التضامن للمساعدة
من هو الشخص الذي على اتصال ؟
الشخص ا من الفئة  1هو من
العيش مع شخص مصاب في نفس المنزل
 15دقيقة على األقل من االتصال وجها ً لوجه مع شخص مصاب ،
كان لديه اتصال مباشر مع سوائل الجسم أو إفرازات األشخاص المصابين أثناء محادثة (مثل
التقبيل  ،والسعال  ،والعطس  ،والتالمس مع القيء  ،واإلنعاش الفموي  ،وما إلى ذلك)
مع احتمال كبير لتركيز مناسب من الهباء الجوي (قطرات تحتوي على فيروسات ) تم تعريضه
حتى على مسافة أكبر من  1.5متر (= داخلي  +تهوية سيئة  +أكثر من  30دقيقة من إقامة
الشخص المصاب قبل  /في نفس الوقت مع األشخاص المتصلين  ،على سبيل المثال الحفالت أو
الغناء معًا أو ممارسة الرياضة في الداخل)
هؤالء الناس لديهم مخاطر متزايدة لإلصابة يتم تقليل المخاطر إلى الحد األدنى إذا كان الشخص
المصاب واألشخاص الذين يتعاملون معهم يرتدون حماية الفم واألنف طوال المواجهة
إذا كنت بناء على ما سبق إذا حددت المعايير أنك قد تكون جهة اتصال من الفئة  ، 1فيجب أن
.تدخل طواعية في عزلة منزلية
العزلة المنزلية تعني البقاء في المنزل لحماية اآلخرين ،
ال تشارك في الحياة العامة  ،وال تذهب إلى العمل أو المدرسة وما إلى ذلك  ،وال تستخدم وسائل
النقل العام.

اتصل بطبيبك وناقش معه إمكانية الحصول على إجازة مرضية .احتفظ بمفكرة لألعراض .إذا
ظهرت عليك أعراض كوفيد  ،فيرجى إخباره بذلك .سيقرر طبيب األسرة إجراء اختبار الكورونا.
ال تذهب إلى العيادة
األعراض هي :
حمى
السعال
ضيق في التنفس
صداع و  /أو آالم في الجسم  ،خاصة عند اقترانها بأعراض أخرى
التعب  /اإلرهاق فوق المستوى المعتاد
فقدان حاسة الشم و  /أو التذوق
عا :البلغم  ،سعال الدم  ،اإلسهال
األعراض األقل شيو ً
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من حيث المبدأ  ،تتولى وزارة الصحة تقييم المخاطر وتقرر ما إذا كنت تنتمي إلى الفئة  1وما إذا
كان الحجر الصحي ضروريًا .إذا قررت وزارة الصحة أنه يجب طلب الحجر الصحي  ،فسيتم
ضا ان تقدم إلى صاحب العمل
إبالغك كتابيًا بخطاب طلب الحجر الصحي .يمكن هذه الرسالة أي ً

صا لألسئلة العامة حول فيروس كورونا .940049 :يمكن
أنشأت مدينة دويسبورغ رق ًما خا ً
الوصول إليه من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة  4مسا ًء
ما المقصود بالضبط باحتفاالت "مناسبة مميزة"؟
تشمل االحتفاالت للمناسبات المميزة :المعمودية  ،أعياد الميالد الثامن عشر  ،أعياد الميالد الخاصة
 ،احتفاالت الزفاف  ،الذكرى السنوية (من الخامس والعشرين) وحفالت التخرج
ماذا تقصد عند الحديث عن "ألماكن العامة" في االجتماعات؟
يجب فهم األماكن العامة على أنه كل شيء يمكن أن يدخله كل مواطن  ،أي يمكن الوصول إليه
مجانًا
كم عدد األشخاص المسموح لهم بااللتقاء في األماكن العامة؟
ً
ال يُسمح باالجتماعات العامة إال مع أفراد أسرتك وأسرة أخرى .إجماال  ،ومع ذلك  ،ال يُسمح ألكثر
من عشرة أشخاص بالتجمع سويًا

لذلك ما ال يزيد عن أسرتين بحد أقصى  10أشخاص
ما هو المسموح به حاليا وما هو غير مسموح به في قطاع االمطاعم؟
يحظر تشغيل المطاعم والحانات ومطاعم الوجبات الخفيفة والحانات والمقاهي وغيرها من مرافق
.تقديم الطعام
يُسمح بتسليم الطعام وكذلك البيع خارج المنزل إذا تم مراعاة الحد األدنى للمسافات ومتطلبات
.النظافة وفقًا لهذا القانون
مترا من مرفق تقديم الطعام
يحظر االستهالك في نطاق ً 50
ما الذي ينطبق حاليًا على التجارة والمعارض التجارية واألسواق والحرف اليدوية والصناعات
الخدمية والمهن الصحية؟
التجارة والمعارض واألسواق
صا واحدًا لكل
يجب أال يتجاوز عدد العمالء الموجودين في منافذ البيع بالتجزئة في نفس الوقت شخ ً
عشرة أمتار مربعة من مساحة المبيعات وفقًا لمرسوم البيع بالتجزئة
ال يُسمح بالمعارض التجارية والمعارض والمعارض (مثل أسواق السلع المستعملة) واألسواق
الحرف والصناعات الخدمية والمهن الصحية.الخاصة واألحداث المماثلة
:يحظر ما يلي
الخدمات والحرف اليدوية حيث ال تقل المسافة عن  1.5متر
ال يمكن تلبية العميل خاصة عالج الوجه ومستحضرات التجميل ،
صالونات االظافر  -مانيكير  -مساج  -وشم وثقب
يحظر عروض اإلقامة لألغراض السياحية
لمعارض التجارية والمعارض والمعارض (مثل أسواق السلع المستعملة) واألسواق الخاصة وما
شابه ذلك
األحداث غير مسموح بها
يُسمح أيضًا بما يلي
الحرفيون ومقدمو الخدمات في القطاع الصحي (بما في ذلك المعالجون الفيزيائيون المهنيون
ومعالجي النطق والقابالت أو ما شابههم بدون ترخيص طبي خاص بهم  ،وأخصائيي الصوتيات ،
وأخصائيي البصريات  ،وصانعي األحذية  ،وما إلى ذلك) ،
وخدمات العناية بالقدم وتصفيف الشعر ،
والحرف والخدمات الطبية الالزمة
وكذلك نقل الركاب التجاري في سيارات الركاب
ما هي العروض التعليمية الالمنهجية التي ال يزال مسمو ًحا بها؟

فقط
عروض التدريب والتدريب المرتبط بالعمل والتعليم اإلضافي ،
عروض التعليم األساسي التعويضية ،
عروض تخدم التكامل ،
االمتحانات و
عروض المساعدة الذاتية
ما يلي غير مسموح به صراحة
العروض الرياضية للمؤسسات التعليمية ،
عروض مدارس الموسيقى ،
عروض الترفي
تظل المؤسسات االجتماعية ومؤسسات رعاية الشباب مفتوحة ؛ حجم المجموعة المسموح به
أشخاص 10

ماذا عن األنشطة الثقافية والترفيهية في الوقت الحالي؟
ال يُسمح بالحفالت الموسيقية والعروض في المسارح واألوبرا وقاعات الحفالت الموسيقية ودور
السينما وغيرها من المؤسسات (الثقافية) العامة أو الخاصة  ،وكذلك تشغيل المتاحف والمعارض
الفنية والمعارض الفنية والقصور والقالع والنصب التذكارية والمؤسسات المماثلة .ال يزال التشغيل
التجريبي  ،الذي يعد جز ًءا من الممارسة المهنية  ،مسمو ًحا به
كل من
حمامات السباحة والمسابح الممتعة والساونا والحمامات الحرارية والمرافق المماثلة ،
مدن المالهي والمالعب الداخلية والمرافق المماثلة لألنشطة الترفيهية (في الداخل
) ،وخارجها
أروقة التسلية والكازينوهات ومكاتب الرهان والمرافق المماثلة ،
النوادي والمراقص والمؤسسات المماثلة ،
بيوت الدعارة ومراكز الدعارة والمؤسسات المماثلة ،
نوادي المقالع والمؤسسات المماثلة
حدائق الحيوان وحدائق الحيوانات
يحظر
عرض الرحالت بالسفن والعربات والسكك الحديدية التاريخية وما شابه
المرافق غير مسموح بها

ماذا عن الجنازات وحفالت الزفاف؟
ال توجد قيود شخصية على الجنازة أو اجتماع ما بعد الجنازة .في الجنازات  ،يجب ارتداء قناع
وج ًها لوجه والحفاظ على مسافة ال تقل عن  1.5متر .ال ينطبق شرط المسافة على األقارب
.المقربين في هذا السياق  ،بشرط ضمان إمكانية التتبع
ضا على االجتماعات التي تعقد مباشرة أمام مكتب السجل المدني
تنطبق هذه اللوائح أي ً
حفل زواج .خالف ذلك  ،تنطبق اللوائح الخاصة بالمكان المعني

ما هي قواعد الخدمات الدينية؟
تنظم المجتمعات الدينية المعنية بنفسها سلوك الخدمات الدينية على أساس سلطتها
ومسؤوليتها .هذه النتائج من القسم  3من
CoronaSchVO
هل سيقام سوق عيد الميالد في دويسبورغ هذا العام؟
ال يمكن أن يقام سوق عيد الميالد في دويسبورغ هذا العام.
أجرى المنظمون  Duisburg Kontorالعديد من المناقشات في األسابيع القليلة الماضية وعدد
قليل جدًا
تم فحص المفاهيم البديلة إلنقاذ الحدث الشعبي في وسط مدينة دويسبورغ.
في النهاية  ،لم يكن هناك مخرج على خلفية العدد المتزايد بسرعة من اإلصابات كونها وجدت
نظرا إللغاء أسواق عيد الميالد بشكل متزايد في المدن المجاورة  ،كان الخطر قائ ًما
ً
كما أنه من الرائع أن يكون هناك المزيد من التدفق إلى دويسبورغ  ،والذي يرجع إلى ارتفاع معدل
حدوثه
من أكثر من  100لن يكون مسؤوالً ,البد أن يكون طابع عيد الميالد مع إضاءة احتفالية
على أي حال.

ي تسجيل حفلة خاصة إذا لم يتم عقدها في منزلي؟
هل يجب عل ّ

يمكن اإلبالغ عن األحداث الخاصة إلى مكتب تسجيل المواطنين كتابةً.
ال يوجد حاليا أي شرط إخطار عام.
يتم تضمين األشخاص المسؤولين عن تنفيذ الحدث في اإلخطار
االسم والعنوان ورقم الهاتف باإلضافة إلى مكان الحدث ونوع الحدث و لتسمية العدد المتوقع من
المشاركين.
الرجاء استخدام المقدمة
إستمارة تسجيل
Anmeldeformular

ماذا ينطبق على االحتفاالت في منزلك الخاص؟
يتم توصية بوضوح بالنسبة لالجتماعات ذات الخصوصية في مكان خاص بأن يتم عقدها مع ما ال
يزيد عن عشرة أشخاص.
من أجل مصلحتك الخاصة ،يجب تحديد عدد الضيوف مع مراعاة المقاييس وإدراك المسؤولية
ضا قدر اإلمكان .يزداد مع كل ضيف احتمالية خطر اإلصابة بعدوى فيروس كورونا .
وإبقائه منخف ً
إذا كان من الممكن تأجيل االحتفال  ،فينبغي أخذ هذا االحتمال بعين اإلعتبار .
هل يمكنني الذهاب لالحتفال في المدن المجاورة؟
من أجل تجنب انتشار الفيروس  ،يوصي فريق األزمات بمدينة دويسبورغ بعدم االحتفال
باالحتفاالت الخاصة في المناطق األخرى  ،حتى لو كانت ال تزال أقل من الحد ( المعدل )
المسموح به.
هل يجب على الزوار القادمين من المدن األخرى االنتباه إلى شيء خاص عندما يأتون إلى منطقة
الخطر في دويسبورغ؟
اذا كان معدل عدد المصابين فوق ال  ، 50يتم تصنيف البلدية كمنطقة خطر  ،وهذا ينطبق حاليًا
على مدينة دويسبورغ  .على الرغم من هذه الحقيقة  ،ال يتعين على زوار مدينة دويسبورغ اتباع
ضا إظهار اختبار كورونا سلبي  .يمكن أن ت ُ َ
طبق بعض القواعد
أي قيود وال يتعين عليهم أي ً
األخرى في واليات اتحادية اخرى  .هنا ينبغي عليك أن تكون على علم مسبق بذلك  .بالطبع ،
ينبغي على كل شخص في دويسبورغ االلتزام بقواعد النظافة المعروفة.

ما الجديد بالنسبة إللزامية ارتداء الكمامة (القناع) ؟
ال يزال شرط القناع ساريًا في جميع مباني المدينة  ،وكذلك في األماكن التي ال يمكن فيها الحفاظ
على المسافة بين بعضها البعض  ،على سبيل المثال في المتاجر الكبرى ومحالت السوبر ماركت
ضا :في جميع األماكن العامة
واألسواق األسبوعية .ينطبق االلتزام بارتداء قناع وج ًها لوجه اآلن أي ً
المغلقة (= خارج مساحة المعيشة الخاصة بالفرد)  ،بقدر ما يمكن للعمالء أو الزائرين الوصول ،
في األسواق ونقاط البيع المماثلة في المنطقة الخارجية  ،في األحداث التعليمية وفقًا للمادة  6و 7
في المباني والغرف المغلقة
في جميع اللقاءات والتجمعات والمناسبات في الغرف المغلقة  ،وفي حالة وجود أكثر من 25
صا في الهواء الطلق وفي المالعب وفي المكاتب مع اتصال العمالء دون الحفاظ على المسافة
شخ ً
ضا ارتداء واقي الفم واألنف في مناطق
منذ  22تشرين االول  ، 2020أصبح من الضروري أي ً
المشاة الحضرية وشوارع التسوق .وهي صالحة كل يوم من الساعة  7صبا ًحا وبتأخير نصف
ساعة بعد حظر التجول حتى الساعة  11:30مسا ًء .يُسمح باستثناءات من هذا االلتزام ألسباب
طبية (متطلبات الشهادة) .مع هذه الالئحة  ،يجب حماية الناس على وجه الخصوص حيث يمكن
الحفاظ على مسافة قصيرة .المجاالت المعنية مذكورة أدناه .نود أن نشير إلى أن الحدث ديناميكي ،
ولهذا السبب قد يكون هناك تعديالت على الطرق
1. Bezirk Duisburg-Walsum:
• Kometenplatz,
• Franz-Lenze-Platz
· Platz der Erinnerung
)· Passage Friedrich-Ebert-Platz (bis Kaufland
· Friedrich-Ebert-Platz
) Poststraßeو Friedrich-Ebert-Straßeبين ( · Hildegard-Bienen-Straße

· Franz-Lenze-Platz

2. Bezirk Duisburg-Hamborn:
· Jägerstraße
· Hamborner Altmarkt
· Rathausstraße ( بينDuisburger Straße und Hufstraße)
· Duisburger Straße (zwischen Rathausstraße  وBertha-von-SuttnerStraße)
· Kaiser-Wilhelm-Straße (zwischen Wilfriedstraße und Weseler
Straße)
· Kaiser-Friedrich-Straße (  بينWeseler Straße  وRoonstraße)
· Friedrich-Engels-Straße (  بينKaiserFriedrich-Straße  وAugustBebel-Platz)
· August-Bebel-Platz
· Weseler Straße (zwischen Wolfstraße und Grillostraße)
· Rolfstraße
· Henriettenstraße
· Franz-Julius-Straße
· Hagedornstraße
· Holtener Straße (  بينFiskusstraße  وLehrerstraße)
· Hohenzollernplatz
· Alexstraße (zwischen Holtener Straße und Wichernstraße)
· Lehrerstraße (zwischen Holtener Straße und Usedomstraße)

3. Bezirk Duisburg-Meiderich/Beeck:
· Von-der-Mark-Straße ( بينAuf dem Damm  وAm Bahnhof)
· Friedrich-Ebert-Straße ( بينLehnhoffstraße/Lange Kamp و
Pothmannstraße/Printz-Friedrich-Karl-Straße

4. Bezirk Duisburg-Homberg/Ruhrort/Baerl:
Viktoriastraße)  وMoerser Straße  •بينAugustastraße (
 وKirchstraße, Moerser Straße und  بينfußläufiger Bereich و
Glückaufstraße – einschließlich Bürgermeister-Bongartz-Platz
5. Bezirk Duisburg-Mitte
· Münzstraße ( بينPeterstal  وSteinsche Gasse)
· Kasinostraße (  بينBeeckstraße  وSteinsche Gasse)
· Kuhstraße
· Königstraße
· Sonnenwall
· Düsseldorfer Straße zwischen Königstraße und Friedrich-WilhelmStraße
· Claubergstraße (zwischen Königstraße und Börsenstraße)
· Tonhallenstraße (zwischen Königstraße und Börsenstraße
· Hohe Straße (zwischen Königstraße und Börsenstraße)
· König-Heinrich-Platz/Opernplatz
· Friedrich-Wilhelm-Straße

· Friedrich-Wilhelm-Platz
· Portsmouthplatz
· Kammerstraße (zwischen Osteingang Hauptbahnhof und Neudorfer
Straße)
· Oststraße (zwischen Bismarckstraße und Grabenstraße)
· Wanheimer Straße (zwischen Heerstraße und Wörthstraße)
· Platz vor der Pauluskirche
· Fischerstraße (zwischen Hultschiner Straße und Düsseldorfer
Straße)
6. Bezirk Duisburg-Rheinhausen
· Friedrich-Alfred-Straße (zwischen Krefelder Straße und
Günterstraße)
· Krefelder Straße (zwischen Siegfriedstraße und Atroper Straße)
· Atroper Straße (zwischen Duisburger Straße und Annastraße)
· Marktplatz Hochemmerich
· Asterlager Straße (zwischen Theodorstraße und Homberger Straße)
7. Bezirk Duisburg-Süd
· Münchener Straße (zwischen Düsseldorfer Landstraße und Grazer
Straße)
· Angermunder Straße (zwischen Saarner Straße und Am Lipkamp)

والتزام ارتداء واقي الفم واألنف.ضا
ً  بل تحمي نفسك أي،  ال تحمي اآلخرين فحسب، باستخدام القناع
 سيتم معاقبة،  بمجرد رفع األقنعة.واضح حاليًا من خالل وضع العالمات في المناطق المصابة

المخالفين برسوم تحذير قدرها  50يورو .يجب على أي شخص ال يقبل هذا أن يتوقع بدء الغرامات
اإلدارية
متى يمكنني خلع قناعي في الهواء الطلق؟
يمكن إزالة القناع لتناول الطعام والشراب إذا لزم األمر (على سبيل المثال طبيًا).
يجب عدم نزع القناع عن التدخين
هل ال يزال بإمكاني حضور الفعاليات مع المتفرجين
( الجمهور )؟
جميع األحداث باستثناء :االجتماعات وفقًا لقانون التجمع  ،والمناسبات التي تهدف إلى خدمة
االحتياجات األساسية للسكان  ،أو الحفاظ على األمن والنظام العام أو الخدمة العامة والتزويد ،
واجتماعات الهيئات المنصوص عليها قانونًا لمؤسسات القانون العام والخاص أو الشركات أو
صا  ،إذا لم يكن من الممكن عقدها
األحزاب أو جمعيات أ) تضم ما يصل إلى عشرين شخ ً
صا ولكن بحد أقصى 250
كمؤتمرات عبر الهاتف أو الفيديو  ،ب) مع أكثر من عشرين شخ ً
صا في غرف مغلقة أو  500شخص في الهواء الطلق  ،فقط بعد موافقة السلطات المختصة عند
شخ ً
انتهاء االجتماع تُمنع فعاليات الصيد والجنازات (ال توجد مراسم متابعة جنازة) وحفالت الزفاف
المدنية (ال توجد احتفاالت) لسبب وجيه في شهر نوفمبر  ، 2020بحضور عدد األشخاص
المستهدفين
ما هي القيود الموجودة حاليا في مجال الرياضة؟
ال يُسمح باألنشطة الترفيهية ورياضات الهواة في جميع المرافق الرياضية العامة والخاصة
وصاالت اللياقة البدنية وأحواض السباحة والمرافق المماثلة .يُسمح بالرياضات الفردية بمفردها أو
في أزواج أو بشكل حصري مع أشخاص من منازلهم خارج المرافق الرياضية المغلقة .وتستثني
القاعات والمسابح الرياضية الحضرية أخرى مغلقة
هل هناك حظر تجول في دويسبورغ اآلن؟
تم تحديد اوقات العمل بالنسبة للقطاع الخاص ( المطاعم ) حتى الساعة  ١١:٠٠مسا ًء كحد أقصى.
ضا على بيع المشروبات الكحولية  ،على سبيل المثال في صاالت الشرب .يسري
وينطبق هذا أي ً
الحد حتى الساعة  6صباحاً.
من أين نحصل على معدل اإلصابات ؟

تقوم المختبرات والمشافي واألطباء كل يوم  ،ومركز االختبار في أيام العمل من االسبوع في
 Theater am Marientorبتقديم و إعالن نتائج اختبار كورونا اإليجابية إلى دائرة الصحة.
س ْل ) التقارير إلى معهد روبرت كوخ )  ( RKIوتستمد معدل اإلصابات
ومن هناك ،تذهب ( ت ُ ْر َ
من هذه التقارير على مدى سبعة أيام.
لماذا يتم التمييز بين االحتفاالت الخاصة واألحداث الكبرى؟
يُسمح لمجموعة أكبر من األشخاص في المناسبات الرسمية النه سيتم تسجيلهم وهناك اماكن ثابتة
يتم تخصيصها بفواصل معينة.
في الحفالت الخاصة  ،من ناحية أخرى  ،ال يمكن تنفيذ هذا اإلجراء فالمرء يذهب مع اآلخرين من
شخص آلخر  ،و يكون التبادل أكبر وهناك مساحة أقل لتجنب ذلك ،ولهذا هنا يكون اإلطارأصغر.

ما هو الوضع الحالي لمراكز الرعاية النهارية لألطفال Kitas /kindertagspfleger؟
حاليا يمكن لجميع األطفال  -مع األخذ بعين االعتبار معدل اإلصابة  ،واحتياجات األطفال والعائالت
ومصالح الموظفين  -رعايتهم النهارية أو زيارة مراكز الرعاية النهارية لألطفال بالقدر المتفق
عليه.
ما هو الوضع الحالي في موضوع المدارس؟
في المدارس الثانوية في دويسبورغ ينطبق ما يلي (بعد عطلة الخريف)
يُلزم قانون الدولة عمو ًما بارتداء الكمامات( واقي للفم واألنف) .من جهة
ضا منع االنتشار الدائم يجب ضمان صيانة عمليات المدرسة.
يمكن منع انتشار الفيروس  ،ولكن أي ً
تقلل حماية القناع بشكل كبير من عدد زمالء الدراسة المؤهلين للحجر الصحي المحتمل
ما الذي يجب التنبه إليه عند السفر؟

ما يجب مراعاته عند السفر داخل ألمانيا أوإلى الخارج  ،ما هي اللوائح المعمول بها ؟
هنا يمكنك معرفة ما يحتاجه المسافرون من منطقة الخطر:
السفر داخل ألمانيا:
إذا كنت ترغب في السفر داخل ألمانيا  ،فعليك اتباع القواعد المعمول بها في الوالية األلمانية
اإلتحادية المعنية
مالحظة:
ال يسمح باإلحتفاالت لألغراض السياحية  ،وال يلزم إجراء اختبار سلبي للعودة إلى دويسبورغ من
منطقة خطر داخل ألمانيا
بسبب تفشي المرض محليا ً  ،يمكن أحيانًا اإلغالق مرة أخرى للمدن  /الواليات الفردية
ضا التحقق من اللوائح التي تنطبق على سفرك المحلي
 .لذلك  ،يرجى أي ً
في المنطقة والتقدم بطلب إلى وجهة سفرك.
. https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faqreisen-1735032
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infosreisende.html
معلومات لمقاطعة شمال الراين
https://www.land.nrw/corona
لدخول من منطقة خطر (في الخارج)
أي شخص في منطقة خطر في الخارج خالل آخر  14يو ًما قبل دخول ألمانيا يجب أن يدخل على
الفور في عزل منزلي وهو مسؤول عن إبالغ قسم الصحة.
منذ  8أغسطس على الجميع المغادرة باإلضافة إلى ذلك  ،قم بتقديم اختبار كورونا سلبي في منطقة
الخطر خالل مدة ال تزيد عن  48ساعة أو بعد الوصول و يجب الخضوع لفحص اإلصابة
بالكورونا .األشخاص الذين لديهم نتيجة اختبار سلبية يستثنون من العزل
بشرط عدم ظهور أعراض.
يرجى ملء النموذج التالي بعد عودتك إلى دويسبورغ من أجل السرعة
واالمتثال بسهولة واإللتزام ببالغ مكتب الصحة في دويسبورغ:

التسجيل على الشبكةOnline Formular:

بالنسبة للمسافرين العائدين من دولة ليست منطقة خطر  ،تنتهي فرصة إجراء
اآلختبار مجانًا بعد دخول ألمانيا بنهاية  15سبتمبر
.2020
يُطلب من االمسافرين جوا و بحرا ً عبر السفن تقديم بيانات الهوية وخط سير الرحلة واالتصال
لتمريرها.
يجب على شركات النقل المعنية جمعها وإرسالها إلى السلطات المختصة
 .يتم ذلك باستخدام بطاقة الخروج وتستخدم لتتبع األشخاص الذين يمكن االتصال بهم.
(المصدر 2020 © :الصحافة والمعلومات مكتب الحكومة االتحادية)
يمكن العثور على تحذيرات السفر الحالية من وزارة الخارجية األلمانية هنا:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-undsicherheitshinweise
ضا الدول في قائمة يتم تحديثها بانتظام يتم فيها زيادة
يشمل مؤشر  RKIأي ً
يقوم معهد روبرت كوخ ( )RKIبتسمية مناطق المخاطر الحالية على موقعه على اإلنترنت على
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
يرجى معرفة ما إذا كنت قد دخلت من منطقة خطر بشكل مستقل
كيف يمكنني إجراء اختبار في دويسبورغ؟
تعتبر رابطة أطباء التأمين الصحي القانوني هي المسؤولة عن اختبار المسافرين

و كذلك األطباء المقيمين.
 .1يمكن لجميع المسافرين (داخل ألمانيا والعائدين من مناطق الخطر) التقدم لإلختبار
خالل  72ساعة بعد عودتك و دون موعد مسبق في مركز الفحص الطبي صبا ًحا
Duisburg 47051 ،Plessingstraße 20 ،Marientor
يرجى مالحظة أن هناك قد تكون أوقات انتظار
اعتمادًا على عدد األشخاص المختبرين في مركز المسحة الخاصة بكورونا ،
ضا يمكن فحص المسافرين العائدين من قبل األطباء المقيمين.
 - 2أي ً
يمكنك أيضا ً العثور على لمحة عامة عن هؤالء األطباء على موقع الويب الخاص بـ
رابطة شمال الراين ألطباء التأمين الصحي القانوني على الرابط التالي:
https://coronavirus.nrw/patienteninformationen/
يجب على المسافرين العائدين من مناطق الخطر بالخارج التسجيل
إذا كانت نتيجة االختبار متاحة  ،للوضع في العزل المنزلي.
أمرا إداريًا مكتوبًا بالعزل المنزلي؟
هل أتلقى ً
(الحجر الصحي)؟
ال يوجد أمر إداري منفصل صادر عن وزارة الصحة.
يجب على المشتركين الذهاب مباشرة إلى العزل المحلي بأنفسهم.
الئحة دخول كورونا الحالية  NRWسارية حتى  31أكتوبر  2020؛ االخرون
يجب انتظار المتطلبات القانونية لوالية شمال الراين  -وستفاليا.
ما الذي يجب علي االنتباه إليه في حالة ظهور األعراض؟
إذا كنت تعاني من أعراض  ،يجب عليك إبالغ وزارة الصحة فورا ً.
يمكن أن تكون األعراض :
.حمى
.السعال

.ضيق في التنفس  /صعوبة في التنفس
.آالم العضالت
.إعياء
.إلتهاب الحلق
.سيالن األنف
.ضعف عام
.إسهال
يرجى البقاء في المنزل حتى يتم توضيح ذلك.
التنزيالت
Downloadأسئلة و أجوبة (والية شمال الراين ) NRW
: https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zumcorona-virus#70088aff
ما الذي يجب االنتباه إليه في االعراس المدنية؟
األعراس المدنية في ظل ظروف كورونا
بسبب كورونا  ،ال يوجد سوى عدد محدود من األشخاص في مكاتب التسجيل في دويسبورغ
أثناء الزواج المدني وفقًا ألنظمة النظافة  ،فإن
يُسمح بقواعد المسافة و التباعد اإلجتماعي وغطاء الفم واألنف .يمكن العثور على جميع المعلومات
هنا.
ضا "ما الذي ينطبق على الجنازات واألعراس؟"
انظر أي ً
ترجمة األسئلة الشائعة بلغات مختلفة
(الحالة 21:تشرين االول )2020

