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„….“ 
 

 إلى المنزل نفس في معهم يقيم ال من بكل االحتكاك من يقللوا أن والمواطنين المواطنات من يُطلب : أوال

 .القصوى وللضرورة حد أدنى

 

 ،ونصف متر عن تقل ال مسافة على بالحفاظ اإلمكان بقدر االلتزام العامة واألماكن الحياة في يتعين :ثانيا

 1 النقطة في آنفا المذكورين غير األشخاص من ،مترين واألفضل بل

 

 مقيم غير آخر واحد شخص مع أو بمفرده الشخص كان لطالما مسموح العامة األماكن في التواجد : ثالثا

 .المنزل نفس في معه المقيمين األفراد مع أو المنزل نفس في معه

 

 ولزيارة وللتسوق الطارئة الرعاية مرافق إلى األطفال وإلحضار العمل إلى للذهاب الخروج : رابعا

 لآلخرين المساعدة ولتقديم الزمة وامتحانات مواعيد إلى وللذهاب اجتماعات في وللمشاركة الطبيب

 بطبيعة يزال ال الضرورية األنشطة من ولغيرها الطلق الهواء في وللحركة الفردية الرياضة ولممارسة

 . ممكنا الحال

 

 المنشآت من غيرها أو البيوت في أو العامة األماكن في االحتفال أجل من الناس تجمعات : خامسا

 لتقييدات مخالفات أي ورصد مراقبة يتم سوف .بلدنا في الحرج الوضع بسبب مقبول غير أمر الخاصة

 .التعدي حاالت في الجزاءات وفرض والشرطة العام للنظام التابعة الهيئات قبل من باآلخرين االحتكاك

 

 الجاهزة األطعمة وأخذ المنزل إلى التوصيل خدمة منها يقدم من إال المطاعم جميع تُغلق سوف : سادسا

 .المنزل في لتناولها
 

 تصفيف صالونات مثل بالجسد العناية خدمات تقدم التي والمحالت الشركات إغالق يتم سوف : سابعا

 المجاالت تلك في الشخص ألن ،المحالت من شابه ما أو والوشم والتدليك التجميل واستوديوهات الشعر

 المبادئ مع يتوافق ال أمر بالتالي وهو .للمهنة مزاولته من يتجزأ ال كجزء جسدي قرب إلى يتعرض

 . ممكنا يزال ال فهو الضروري الطبي للعالج بالنسبة أما .ألنفسنا وضعناها التي التوجيهية
 

 والعاملين الموظفين لحماية الفعالة اإلجراءات وتطبيق الصحية النظافة بلوائح االلتزام المهم من إنه : ثامنا

 .للعامة المفتوحة تلك في وخاصة والمحالت الشركات جميع في والزوار
 

 .األقل على أسبوعين لمدة المفعول سارية اإلجراءات تلك تظل : تاسعا
 

„….“ 
 
 

(https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus) 
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