
 
 

 
 

الئحة الحكومة المحلیّة حول اإلجراءات الواقیة من العدوى بغرض الحّد من انتشار فیروس 
) 2(فیروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسیة الحادة الشدیدة من النوع  2-كوف-سارس

 CoronaVO(1 –(الئحة فیروس كورونا 
 

 2022أبریل/نیسان  1بتاریخ 
 

 )2022مایو/أیار  2في الصیغة المعمول بھا بدًءا من (
 

العدوى مكافحة من قانون  54والمادة  31إلى  28بالمواد من ُمقترنةً  32المادة استنادًا إلى 
)IfSG الجریدة من الجزء األول من  1045صفحة ال( 2000 تموز/یولیو 20) الصادر في

لت مؤخًرا ي ت)، والالرسمیة االتحادیة  2022مارس/آذار  18یوم من قانون  4بموجب المادة عُدِّ
 ما یلي:ب ریُؤمَ )، الرسمیة الجریدة االتحادیةمن من الجزء األول  473صفحة ال(
 

 1المادة 
 الھدف

حمایة ، وبخاصة )19(كوفید  2019مرض فیروس كورونا الحیلولة دون انتشار في الالئحة تفید 
ویعتبر المعیاُر القیاسّي الجوھري إلجراءات  .الحیاة والصحة واألداء الوظیفي للنظام الصحيّ 

لكل  19الُمستقبَلین في مستشفى ما بإصاباٍت بعدوى كوفید الحمایة بشكٍل خاص عدد األشخاص 
تُؤخذ بعین االعتبار عند تقییم الحدث مؤشراٌت أخرى . نسمة في غضون سبعة أیام 100,000

من قبیل العدد المتمایز من منظور محاور علم األوبئة لإلصابات الجدیدة بفیروس كورونا الوبائي 
رة  نسمة في غضون سبعة أیام، 100,000لكل (فیروس كورونا)  2-كوف-سارس وعدد أّسِ

وتحتفظ الحكومة المحلیة بالحق في  .19الرعایة الُمكثَّفة، وعدد األشخاص الُمطَّعمین ضد كوفید 
 28aمن المادة  8اتخاذ إجراءاٍت إضافیة حسب قرار البرلمان المحلّي للوالیة واستنادًا إلى الفقرة 

من قانون الوقایة من العدوى في صیغتھ المعمول بھا حینئٍذ وذلك في حالة التدھور الجسیم للوضع 
 الوبائّي.

 
 2المادة 

 والنظافة الصحیةواألقنعة لتباعد ا توصیات

 متر، واتباع وسائل نظافة صحیة كافیة، 1,5یُوَصى في العموم بااللتزام بمسافة تباعد دنیا قدرھا 
أو ما شابھھ) في األماكن الداخلیة  FFP2وارتداء قناع طبي أو قناع واٍق للتنفُّس (من المعیار 

 .المغلقة لحجراتمنتظمة لوتھویة  المغلقة المفتوحة أمام الجمھور
 

 3المادة 
 واجب ارتداء القناع

 في قناع طبي قناع واٍق للتنفس أو یسري واجب ارتداء) 1(

                                              
1  ٌ (أُعلنت بشكلٍ طارئ  2022فبرایر/شباط  26یوم تغییر الئحة فیروس كورونا الصادرة ل الئحة الحكومة المحلیّةب بدء العمل ُموّحدة غیر رسمیة بعد صیاغة

 ).اإلعالن من قانون 2 بموجب المادة
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بالنسبة للركاب  العامالمحلي لنقل البري لوسائل المواصالت  المناطق المغلقة من المركبات في .1
لھؤالء مع ، طالما كان ھناك احتكاٌك جسديٌّ النقل والقیادةأفراد التفتیش والخدمة وأفراد و

 .أشخاٍص آخرین بحكم نشاطھم المھنيّ 
 عیادات األطباء، .2
ل لقوات النجدة .3  المنشآت والمركبات وكذلك في مناطق التدخُّ
دین. منشآت .4  مساعدة الُمشرَّ
 
 یسري استثناٌء من واجب ارتداء القناع) 2(
 

 على األطفال حتى ما قبل إتمام سنة الحیاة السادسة، .1
لیس  أو قناع واٍق للتنفس قناع طبيارتداء  یستطیعون التأكید على أنعلى األشخاص، الذین  .2

، حیُث یجري التأكید على وجود أسباب صحیة في العادة من ألسباٍب صحیةأو مقبوالً ممكنًا 
 ،خالل شھادة طبیة

ذات ثقل  ألسبابٍ أو غیر ممكن غیر معقول طبي أو قناع واٍق للتنفس طالما كان ارتداء قناع  .3
 ،مشابھ وغیر قابلة للتجنُّب في الحالة الفردیة

 .كانت ھناك حمایةٌ أخرى ُمكافِئة على األقل لألشخاص اآلخرینطالما  .4
 

 4 المادة
ل  تنظیم دخول قوات التدخُّ

 
، التي تخضع یُكفَل لقوات اإلطفاء واإلنقاذ والشرطة ومواجھة الكوارث الدخوُل الدائم إلى المنشآت

الدخول من خالل إبراز شھادة اختبار أو تطعیم أو تعاٍف وفقًا لھذه الالئحة أو استنادًا إلى لتنظیم 
 .بالمھمة الُمكلَّفین بھاللوفاء ، طالما كان ذلك ضروریًا اللوائح الصادرة بناًء على ھذه الالئحة

 
 5 المادة

 األقنعة وارتداء االختبار واجبات حول عامة تنظیمیة قوانین
 

تُكلَّف من أجل تحدید واجبات ارتداء قناع واٍق للتنفس أو قناع طبي للحمایة من اإلصابة ) 1(
 من قانون الوقایة من العدوى 32من المادة  2بعدوى فیروس كورونا بموجب الالئحة وفق الجملة 

 
من  11والرقم  5حتى  1وزارة الشؤون االجتماعیة بتشغیل المنشآت والشركات حسب األرقام  .1

من قانون  36من المادة  1من الفقرة  7و 2وكذلك الرقمین  23من المادة  3من الفقرة  1ة الجمل
من أجل الدرء الضرورّي للخطر على األشخاص، الذین یواجھون خطًرا الوقایة من العدوى 

) 19(كوفید  2019مرتفعًا لإلصابة بمساٍر مرضّيٍ خطیر أو ُممیت لمرض فیروس كورونا 
 حالتھم الصحیة،بسبب أعمارھم أو 

من المادة  1من الفقرة  3الرقم وزارة الشؤون االجتماعیة بتشغیل المنشآت والشركات حسب  .2
 من قانون الوقایة من العدوى، 36

من قانون الوقایة من  36من المادة  1من الفقرة  4وزارة العدل بتشغیل المنشآت حسب الرقم  .3
 العدوى.
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إجراء االختبار للكشف عن وجود عدوى بفیروس كورونا ) تُكلَّف من أجل تحدید االلتزام ب2(
 من قانون الوقایة من العدوى 32من المادة  2بموجب الالئحة حسب الجملة 

 
 وزارة الشؤون االجتماعیة بتشغیل .1

 23من المادة  3من الفقرة  1من الجملة  11و 1المنشآت والشركات حسب الرقمین  )أ
 من قانون الوقایة من العدوى، 36ادة من الم 1من الفقرة  7و 2وكذلك الرقمین 

ومدارس األنشطة المھنیة في خدمة مدارس التمریض ومدارس المھن الصحیة  )ب
التعلیم وكذلك  ھااختصاص نطاقوالمدارس الفنیة للشؤون االجتماعیة في اإلنقاذ 

 ،اإلضافي ومرافق التدریب لمھن التمریض والرعایة الصحیة
طالما ومتى ما حدثت منشآت االحتجاز الوقائّي وكذلك األقسام أو المنشآت األخرى،  )ت

ھناك إقاماٌت بغرض االحتجاز على الدوام، وبخاصة مستشفیات األمراض النفسیة 
 ودور رعایة الشباب والمسنین،

وزارة التربیة والتعلیم بتشغیل المدارس في نطاق اختصاصھا وعروض الرعایة للمدرسة  .2
تدائیة الموثوقة ورعایة ما بعد الظھیرة المرنة والروضة وكذلك الروضة في المدرسة، االب

ومنشآت الرعایة النھاریة لألطفال، وفصول الدعم في المدارس االبتدائیة، وریاض األطفال 
 المدرسیة ومراكز الرعایة النھاریة لألطفال،

وكذلك المؤسسات  36المادة من  1من الفقرة  4وزارة العدل بتشغیل المنشآت حسب الرقم  .3
 العقابیة ومؤسسات تنفیذ الترحیالت.

 
 6 المادة

 خاصة حول واجبات االختبار وارتداء األقنعة والنظافة الصحیةقوانین تنظیمیة 
 
من قانون الوقایة من  28aمن المادة  8من الفقرة  1) طالما تبیَّن برلماُن الوالیة وفقًا للجملة 1(

العدوى، أن ھناك خطًرا مادیًا لنشوء وضع وبائي منتشر دینامیكیًا بسبب انتشار وبائي لمرض 
)، تسري بصورةٍ إضافیة القوانین التنظیمیة المذكورة في 19(كوفید  2019فیروس كورونا 

 الفقرات التالیة.
 
ل وزارة 2(  العدوىالوقایة من من قانون  32لمادة من ا 2وفق الجملة التربیة والتعلیم ) تُخوَّ
)IfSG(  الالئحة من أجلبموجب 
 

 االبتدائیة للمدرسة الرعایة عروض وتقدیم المكانّي، اختصاصھا نطاق في المدارس تشغیل .1
 وكذلك المستقل األطفال رعایة ومركز الظھیرة، بعد ما لفترة المرنة والرعایة بھا، الموثوق
 المدارس في التقویة وفصول لألطفال، النھاریة الرعایة ومنشآت المدرسة، في الموجود
 ،بما یشمل الرعایة الطارئة المدرسیة، األطفال وریاض ة،االبتدائی

 الطوائف الدینیة والعقائدیة واألیدولوجیة وكذلك الفعَّالیات في حاالت الوفاةفعَّالیات  .2
 

متر،  1,5بتحدید واجبات ارتداء األقنعة، واألمر بفرض التباعد االجتماعي مع مسافٍة قدرھا 
اإللزام بتحریر مخططات للنظافة وواجبات االختبار والقیود المرتبطة بذلك بشأن الدخول، وكذلك 

من  28aمن المادة  8من الفقرة  1من الجملة  4إلى  1الصحیة وتطبیقھا وذلك حسبما تملیھ األرقام 
 .من أجل مكافحة الوضع الوبائي المنتشر دینامیكیًاقانون الوقایة من العدوى 
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ل وزارة العلوم وفق الجملة 3( وبالتفاھم مع وزارة من قانون مكافحة العدوى  32من المادة  2) تُخوَّ
 من أجل تشغیلالالئحة بموجب الشؤون االجتماعیة 

 
 ،دور المحفوظاتاألكادیمیات والمكتبات والكلیات واألكادیمیات وفق قانون  .1
 ھیئات شؤون الطالب، .2
 ، وكذلك دور السینما1الرقم ذكر في لم تُ المنشآت الفنیة والثقافیة، طالما  .3

 
متر،  1,5بتحدید واجبات ارتداء األقنعة، واألمر بفرض التباعد االجتماعي مع مسافٍة قدرھا 

وواجبات االختبار والقیود المرتبطة بذلك بشأن الدخول، وكذلك اإللزام بتحریر مخططات للنظافة 
من  28aمن المادة  8من الفقرة  1من الجملة  4إلى  1الصحیة وتطبیقھا وذلك حسبما تملیھ األرقام 

من  1. وال ینطبق الرقم من أجل مكافحة الوضع الوبائي المنتشر دینامیكیًاقانون الوقایة من العدوى 
بما یشمل مكتب إدارة التعلیم في كلیة الشرطة في  على كلیة الشرطة في بادن فورتمبیرغ 1الجملة 

. والمركز التعلیمّي للسجن في بادن فورتمبیرغ بادن فورتمبیرغ وكذلك كلیة القضاء في شفیتسنجن
مكتب مھام ویمكن أن تسمح وزارة الداخلیة بالنسبة لكلیة الشرطة في بادن فورتمبیرغ بما یشمل 

إدارة التعلیم في كلیة الشرطة في بادن فورتمبیرغ، ووزارة العدل بالنسبة لكلیة القضاء في 
باالستثناءات الضروریة من القیود  بادن فورتمبیرغ وكذلك للمركز التعلیمّي للسجن في شفیتسنجن

من أجل تشغیل عملیات التأھیل المھنّي والدراسة والتدریب المستمر ا المرسوم المفروضة في ھذ
بتحدید واجبات ارتداء األقنعة، واألمر و، وإعداد االختبارات وتنفیذھا وكذلك إلجراءات التوظیف

متر، وواجبات االختبار والقیود المرتبطة بذلك  1,5قدرھا بفرض التباعد االجتماعي مع مسافٍة 
بشأن الدخول، وكذلك اإللزام بتحریر مخططات للنظافة الصحیة وتطبیقھا وذلك حسبما تملیھ 

من أجل من قانون الوقایة من العدوى  28aمن المادة  8من الفقرة  1من الجملة  4إلى  1األرقام 
 امیكیًا.مكافحة الوضع الوبائي المنتشر دین

 
ل وزارة الشؤون االجتماعیة وفق الجملة ) 4( العدوى الوقایة من من قانون  32من المادة  2تُخوَّ

 من أجل تشغیلالالئحة بموجب 
 

من  7و 3و 2، واألرقام 23من المادة  3من الفقرة  1والشركات حسب الجملة المنشآت  .1
 ،5یتجاوز المادة من قانون الوقایة من العدوى بما  36من المادة  1الفقرة 

حسب  العروض الخدمیة للعمل المعنّي باألطفال والشباب وكذلك العمل االجتماعّي للشباب .2
ودعم  ،)SGB VIIIمن الكتاب الثامن من قانون الشؤون االجتماعیة ( 13و 11المادتین 

 SGBمن الكتاب الثامن من قانون الشؤون االجتماعیة ( 16التربیة في األسرة حسب المادة 
VIII،والمساعدات المبكرة ،( 

مدارس الرعایة، وكذلك مدارس المھن الصحیة المتخصصة، والمدارس المتخصصة في  .3
 عمل االجتماع في نطاقھا االختصاصّي،

 منشآت التأھیل المھنّي والتدریب المستمر في المھن الصحیة التخصصیة ووظائف الرعایة، .4
 مدارس األنشطة في مجال اإلسعاف .5

 
متر،  1,5ت ارتداء األقنعة، واألمر بفرض التباعد االجتماعي مع مسافٍة قدرھا بتحدید واجبا

وواجبات االختبار والقیود المرتبطة بذلك بشأن الدخول، وكذلك اإللزام بتحریر مخططات للنظافة 
من  28aمن المادة  8من الفقرة  1من الجملة  4إلى  1الصحیة وتطبیقھا وذلك حسبما تملیھ األرقام 

 من أجل مكافحة الوضع الوبائي المنتشر دینامیكیًا.الوقایة من العدوى  قانون
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ل وزارة 5( الالئحة من قانون مكافحة العدوى بموجب  32من المادة  2وفق الجملة العدل ) تُخوَّ

 مجابھة الوضاع الوبائي المنتشر دینامیكیًاوبغیة 
 

من أجل تشغیل المؤسسات العقابیة بتحدید واجبات ارتداء  5من المادة  2بتجاوز الفقرة  .1
متر، واإللزام بتحریر  1,5األقنعة، واألمر بفرض التباعد االجتماعي مع مسافٍة قدرھا 
من  1من الجملة  4و 2و 1مخططات للنظافة الصحیة وتطبیقھا وذلك حسبما تملیھ األرقام 

 ،من قانون الوقایة من العدوى 28aة من الماد 8الفقرة 
بتحدید واجبات  للوالیة ةالتابع االستقبال األوليّ  من أجل تشغیل منشآت 5بتجاوز المادة  .2

متر، واإللزام  1,5ارتداء األقنعة، واألمر بفرض التباعد االجتماعي مع مسافٍة قدرھا 
من الجملة  4و 2و 1بتحریر مخططات للنظافة الصحیة وتطبیقھا وذلك حسبما تملیھ األرقام 

 ،من قانون الوقایة من العدوى 28aمن المادة  8من الفقرة  1
 االستقبال األوليّ  حدیثًا أو بعد فترة غیاب طویلة في منشأة بعزل األشخاص الُمستقبَلین .3

 .للوالیة ةالتابع
 
ل وزارة 6( من  32من المادة  2ووزارة الشؤون االجتماعیة وفق الجملة التربیة والتعلیم ) تُخوَّ

 الئحة مشتركةقانون مكافحة العدوى بموجب 
 

صاالت اللیاقة البدنیة والمالعب والمنشآت الریاضیة العامة والخاصة من أجل تشغیل  .1
وما والبالیھ مدارس الرقص من أجل تشغیل والیوغا، وتنظیم المنافسات الریاضیة وكذلك 

 شابھھا من منشآت،
 حمامات السباحة بما یشمل الساونا وبرك االستحمام ذات الدخول المحكوم،من أجل تشغیل  .2
والمنشآت  الشبابیة الفن ومدارس الفنیة والمدارس الموسیقى مدارس من أجل تشغیل .3

 المشابھة
 

متر،  1,5بتحدید واجبات ارتداء األقنعة، واألمر بفرض التباعد االجتماعي مع مسافٍة قدرھا 
وواجبات االختبار والقیود المرتبطة بذلك بشأن الدخول، وكذلك اإللزام بتحریر مخططات للنظافة 

من  28aمن المادة  8من الفقرة  1من الجملة  4إلى  1الصحیة وتطبیقھا وذلك حسبما تملیھ األرقام 
 من أجل مكافحة الوضع الوبائي المنتشر دینامیكیًا.قانون الوقایة من العدوى 

 
ل وزارة النقل ووزارة الشؤون االجتماعیة وفق الجملة 7( من قانون مكافحة  32من المادة  2) تُخوَّ

 من أجل ةمشتركالئحة العدوى بموجب 
 

من  2الضیافة من منظور الجملة نقل األشخاص في المواصالت السیاحیة بما یشمل خدمات  .1
 20) في صیغة اإلعالن الصادر بتاریخ GastG( من قانون الضیافة 25من المادة  1الفقرة 

من الجزء األول من الجریدة الرسمیة  3418(صفحة  1998نوفمبر/تشرین الثاني 
س/آذار مار 10من القانون الصادر بتاریخ  14االتحادیة)، والُمعدَّل مؤخًرا بموجب المادة 

 ،من الجزء األول من الجریدة الرسمیة االتحادیة) 420(صفحة  2017
وكذلك والقوارب والطائرات لقیادة السیارات  ةالعملیو النظریة اتالتأھیل واالختبار .2

لمھندسي االختبار  العملي في التدریب التأھیلّي والمستمرالنظري ومحتویات التأھیل 
وكذلك  ،والقوارب والطائرات م قیادة السیاراتللخبراء والممتحنین في مجال تعلیو
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العروض األخرى لمدارس تعلیم القیادة، والتي تنبثق مباشرةً من الئحة تراخیص القیادة أو 
 قانون المرور،

 
متر،  1,5بتحدید واجبات ارتداء األقنعة، واألمر بفرض التباعد االجتماعي مع مسافٍة قدرھا 

بطة بذلك بشأن الدخول، وكذلك اإللزام بتحریر مخططات للنظافة وواجبات االختبار والقیود المرت
من  28aمن المادة  8من الفقرة  1من الجملة  4إلى  1الصحیة وتطبیقھا وذلك حسبما تملیھ األرقام 

 من أجل مكافحة الوضع الوبائي المنتشر دینامیكیًا.قانون الوقایة من العدوى 
 
ل وزارة االقتصاد ووزارة الشؤون االجتماعیة وفق الجملة 8( من قانون  32من المادة  2) تُخوَّ

 من أجل ةمشتركالئحة مكافحة العدوى وبموجب 
 

 تجارة التجزئة، .1
 مرافق اإلیواء، .2
من  2والفقرة  1من الفقرة  1قطاع الضیافة بما یشمل خدمات الضیافة من منظور الجملة  .3

 لضیافة،من قانون ا 25المادة 
 ،المؤتمراتالمعارض و .4
 الحرف الیدویة، .5
صالونات الحالقة والتدلیك والتجمیل والتشمُّس وتقلیم األظافر والوشم وثقب الجسم، وكذلك  .6

 منشآت العنایة بالقدمین الطبیة منھا وغیر الطبیة،
 أماكن التسلیة، .7
 1من منظور الفقرة بما یشمل تلك التي تُدار تحت مظلة قطاع السفر ، المتنزھات الترفیھیة .8

في صیغة اإلعالن الصادر بتاریخ  )GewO( من الئحة المنشآت التجاریة 55من المادة 
من الجزء األول من الجریدة الرسمیة االتحادیة)،  202(صفحة  1999فبرایر/شباط  22

ل مؤخًرا بموجب المادة   2021أغسطس/آب  10من القانون الصادر في  2والذي عُدِّ
 ،الجریدة الرسمیة االتحادیة) من 3504(صفحة 

 من الئحة المنشآت التجاریة 68إلى  66األسواق من منظور المواد من  .9
 

متر،  1,5بتحدید واجبات ارتداء األقنعة، واألمر بفرض التباعد االجتماعي مع مسافٍة قدرھا 
وواجبات االختبار والقیود المرتبطة بذلك بشأن الدخول، وكذلك اإللزام بتحریر مخططات للنظافة 

من  28aمن المادة  8من الفقرة  1من الجملة  4إلى  1الصحیة وتطبیقھا وذلك حسبما تملیھ األرقام 
 من أجل مكافحة الوضع الوبائي المنتشر دینامیكیًا.قانون الوقایة من العدوى 

 
ل وزارة الشؤون االجتماعیة وفق الجملة 9( من قانون مكافحة العدوى  32من المادة  2) تُخوَّ

بتحدید واجبات ارتداء األقنعة،  الئحةوبالتوافق مع الوزارة المختصة في ھذا الصدد وبموجب 
متر، وواجبات االختبار والقیود المرتبطة  1,5بفرض التباعد االجتماعي مع مسافٍة قدرھا  واألمر

بذلك بشأن الدخول، وكذلك اإللزام بتحریر مخططات للنظافة الصحیة وتطبیقھا وذلك حسبما تملیھ 
ذلك لغیر من قانون الوقایة من العدوى  28aمن المادة  8من الفقرة  1من الجملة  4إلى  1األرقام 

م في ھذه الالئحة على نحٍو  من المنشآت والھیئات والعروض الخدمیة واألنشطة، التي لم تُنظَّ
 .من أجل مكافحة الوضع الوبائي المنتشر دینامیكیًا منفصل
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 7 المادة
 قوانین تنظیمیة خاصة حول إجراء الوقایة

 
ل دوائر البلدیة والمقاطعات المعنیة، باألمر باإلجراءات المذكورة في األرقام  من  4حتى  1تُخوَّ

من قانون الوقایة من العدوى بموجب الئحة، طالما تحقَّق  28aمن المادة  8من الفقرة  1الجملة 
وضع  من وجود خطر مادي لنشوء 28aمن المادة  8من الفقرة  1برلماُن الوالیة حسب الجملة 

، طالما تحقَّق برلماُن 1وبائي منتشر دینامیكیًا في الدائرة أو المقاطعة المعنیة. وال تسري الجملة 
من قانون الوقایة من العدوى على مستوى  28aمن المادة  8من الفقرة  1الجملة الوالیة وفق 

ن حكومة الوالیة أصدر الئحةً مالوالیة من وجود خطر مادي لنشوء وضع وبائي منتشر دینامیكیًا و
من قانون الوقایة من العدوى أو من أعلى سلطات الوالیة  32من المادة  1استنادًا على الجملة 

لة حسب المادة  من  1. وتُلغَى فیما یتعلَّق بذلك التشریعات الصادرة استنادًا على الجملة 6الُمخوَّ
 دوائر البلدیة والمقاطعات.

 
 8المادة 

 أوامر العزل حولخاصة قوانین تنظیمیة 
 

ل وزارة الشؤون االجتماعیة وفق الجملة  من قانون الوقایة من العدوى  32من المادة  2تُخوَّ
من أجل مكافحة  أوامر عزل وما یتصل بذلك من واجبات وإجراءاتباستصدار  الئحةبموجب 

 عدوى فیروس كورونا، وبشكٍل خاص
 

والمشتبھ في إصابتھم بالعدوى، والناقلین بعزل المرضى، والمشتبھ في إصابتھم بالمرض،  .1
 ،30من المادة  1من الفقرة  2لھا دون أعراض، بطریقٍة مناسبة وفق الجملة 

المنع الكلي أو الجزئّي لمزاولة أنشطة مھنیة معیَّنة من جانب المرضى والمشتبھ في  .2
من المادة  1إصابتھم بالمرض والمشتبھ في إصابتھم بالعدوى وناقلي العدوى وفق الجملة 

 من قانون الوقایة من العدوى، 31
الذین ثبتت إصابتھم بفیروس كورونا وكذلك  ،أسرة األشخاص المخالطینالتزام أفراد  .3

أو مستضدات  الختبارالذاتي بالخضوع التحلیل األشخاص الذین ثبتت إصابتھم عن طریق 
 ،من قانون مكافحة العدوى 28من المادة  1من الفقرة  1للجملة وفقًا  PCRاختبار 

 .وتُملي كذلك استثناءاٍت لذلك ومراسیم شاملة أوامر أخرى في ھذا الصدد
 

 9 المادة
 الشخصیة البیانات معالجةالقوانین التنظیمیة حول 

 
ل وزارة الشؤون االجتماعیة ووزارة الداخلیة من قانون مكافحة  32من المادة  2وفق الجملة  تُخوَّ

األكثر دقة فیما یتعلَّق بمعالجة البیانات ذات الصلة بتنظیم التفاصیل  ةمشترك الئحةبموجب  العدوى
باألشخاص بین السلطات الصحیة وسلطات الشرطة المحلیة وسلطات تنفیذ األحكام الشرطیة، 

 طالما كان ذلك ضروریًا ألسباب الوقایة من العدوى
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موظفي سلطات الشرطة المحلیة من لحمایة أفراد سلطات تنفیذ األحكام الشرطیة وكذلك  .1

 العدوى أثناء الحمالت،
 وتسییرھا ومتابعتھا وإنفاذھا، )IfSG( العدوى مكافحةلفرض إجراءات وفق قانون  .2
الصادرة اللوائح و) IfSG(العدوى مكافحة وفق قانون اإلداریة لمالحقة الجرائم والمخالفات  .3

 استنادًا إلیھ،
 منشآت في المعزول االحتجاز ضرورة وكذلك االحتجاز أو الَسجن على القدرة لمراجعة .4

 .العقابیة المؤسساتو االحتجاز
 

 10المادة 
 اختصاصات ھیئة تنفیذ األحكام الشُرطیة

 
تختص ھیئة تنفیذ األحكام الشُرطیة بجانب السُلطات المختصة حسب الئحة وزارة الشؤون 

العدوى (سُلطات الوقایة من العدوى) االجتماعیة بشأن االختصاصات حسب قانون الوقایة من 
 بمراقبة االلتزامات المنبثقة عن ھذه الالئحة

 
 ،قناع طبي أو قناع واٍق للتنفسبشأن ارتداء  .1
بشأن تقدیم شھادة تطعیم أو تعاٍف أو اختبار في منشآت الضیافة والمالھي اللیلیة والنوادي  .2

 مشابھ للنوادي، وكذلك المنشآت والفعَّالیات األخرى، التي تُدار بشكلٍ 
لي الضیافة والمالھي اللیلیة والنوادي  2بشأن مراجعة الشھادات حسب الرقم  .3 بمعرفة مشغِّ

 وكذلك المنشآت والفعَّالیات األخرى، التي تُدار بشكٍل مشابھ للنوادي،
 

من  28aمن المادة  8من الفقرة  1بما یناسب عند تبیُّن برلمان الوالیة وفقًا للجملة  1تسري الجملة 
قانون الوقایة من العدوى من أجل مراقبة اإللزامات المنبثقة عن األوامر الصادر بناًء على ھذه 

، تُفَصل ھذه 1وطالما كان مطلوبًا عمُل تخزیٍن للبیانات في إطار المراقبة حسب الجملة الالئحة. 
الشخصیة المتضمنة ویُسمح في أثناء ذلك بمعالجة البیانات  .البیانات عن قواعد البیانات األخرى

داخل الشھادات المطلوب مراجعتھا محلیًا فقط في الجھاز النھائي المستخدم من الشخص القائم على 
المراجعة وبقدر ما ھو ضروريٌّ من أجل إجراء فحٍص بصرّي لنتیجة المراجعة المعروضة من 

عة من جانبھا حسب ویُسمح لھیئة تنفیذ األحكام الشُرطیة بمعالجة البیانات ال جانب التطبیق. ُمجمَّ
فقط لغرض مراقبة االلتزامات المنبثقة عن ھذه الالئحة والمعاقبة على مخالفتھا. وال  1الجملة 

عة من جانب ھیئة تنفیذ األحكام الشُرطیة 5و 3تُطبَّق الجملتان  ، طالما سُمح بجمع البیانات الُمجمَّ
مح بموجبھا بجمع البیانات لغرٍض كذلك لغرٍض آخر أو فرضت ظروٌف أخرى نفسھا الحقًا، وسُ 

عة حسب الجملة  األحكامُ التي  1آخر. وتسري في ھذه الحالة على المعالجة الالحقة للبیانات الُمجمَّ
 كانت حاسمة للمعالجة من أجل الغرض اآلخر.

  



9 
 

 11المادة 
 قراراُت الحاالت المفردة واإلجراءات الموسَّعة

 
استثناءاٍت ب السماحسلطات الوقایة من العدوى المختصة لسبٍب مھم في الحالة المفردة ل یتسنى) 1(

الصادرة بموجب ھذه الالئحة أو استنادًا إلى ھذه الالئحة. ویظل حُق سلطات الوقایة من لألحكام 
عة للحمایة من حاالت العدوى قائًما دون مساٍس من  العدوى المختصة في إصدار إجراءاٍت موسَّ

 ب ھذه الالئحة واستنادًا إلى اللوائح الصادرة استنادًا إلى ھذه الالئحة.جان
 
لسلطات الوقایة من العدوى المختصة في ) یتسنى لوزارة الشؤون االجتماعیة إصدار تعلیمات 2(

إطار مراقبة الخدمة والمراقبة التخصصیة من أجل إجراءاٍت محلیة تكمیلیة في حاالت األحداث 
 ة غیر االعتیادیة.الوبائیة الجسیم

 
 12المادة 

 المخالفات اإلداریة

 الوقایة منمن قانون  73من المادة  1aمن الفقرة  24یُعدُ مخالفًا للنظام اإلدارّي من منظور الرقم 
د أو تھاون)IfSG( العدوى بعدم ارتداء قناع طبي أو قناع واٍق للتنفس بالمخالفة للفقرة  ، كُل من تعمَّ

 .3من المادة  1
 

 13 المادة
 وانتھاء الصالحیة دخول حیز التنفیذ

 
 4و 3الجمل ، وخالفًا لذلك تدخل 2022أبریل/نیسان  3یوم یدخل ھذا المرسوم حیز التنفیذ ) 1(

الئحة كورونا یتوقف العمل بوفي الوقت نفسھ  اإلعالن.التالي على یوم الفي  5وكذلك المادة 
لت  794(الصفحة  2021سبتمبر/آب  15في الصادرة  مؤخًرا من الجریدة الرسمیة)، والتي عُدِّ
ا  .من الجریدة الرسمیة) 193(الصفحة  2022مارس/آذار  18الالئحة الصادرة في بموجب  وخالًف
 15من الئحة كورونا الصادرة بتاریخ  25من المادة  2من الفقرة  2، ینتھي العمل بالجملة 2للجملة 

تنطبق األحكام القانونیة الصادرة و في الیوم التالي على إعالن ھذه الالئحة. 2021سبتمبر/أیلول 
 استنادًا إلى

من الجریدة الرسمیة)،  483(الصفحة  2020یونیو/حزیران  23الئحة كورونا الصادرة بتاریخ  .1
لت مؤخًرا بموجب الالئحة الصادرة بتاریخ  (الصفحة  2020نوفمبر/تشرین الثاني  17والتي عُدِّ

 أو من الجریدة الرسمیة) 1052
من الجریدة  1067(الصفحة  2020نوفمبر/تشرین الثاني  30الئحة كورونا الصادرة بتاریخ  .2

من  249(الصفحة  2021فبرایر/شباط  26بموجب الئحة  الرسمیة) والتي غُیِّرت مؤخًرا
 الجریدة الرسمیة)، أو
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من  339أو الصفحة  273(الصفحة  2021مارس/آذار  7الئحة كورونا الصادرة بتاریخ  .3
لت بموجب الالئحة الصادرة بتاریخ   (صفحة 2021مارس/آذار  19الجریدة الرسمیة) والتي عُدِّ

 أو )، 298
 ،من الجریدة الرسمیة) 343(الصفحة  2021مارس/آذار  27الئحة كورونا الصادرة بتاریخ  .4

لت مؤخًرا بموجب مرسوم یوم  من الجریدة  417(الصفحة  2021مایو/أیار  1والتي عُدِّ
 الرسمیة)، أو

من الجریدة الرسمیة)،  431(الصفحة  2021مایو/أیار  13بتاریخ الصادرة الئحة كورونا  .5
لت مؤخًرا بموجب والتي عُ  من الجریدة  501الصفحة ( 2021یونیو/حزیران  18یوم الئحة دِّ
 أو )الرسمیة

من الجریدة الرسمیة)،  550(الصفحة  2021یونیو/حزیران  25 كورونا الصادرة بتاریخ الئحة .6
لت بموجب الئحة   أو ،من الجرید الرسمیة) 665(الصفحة  2021یولیو/تموز  23والتي عُدِّ

من الجریدة الرسمیة)،  714(الصفحة  2021أغسطس/آب  14الئحة كورونا الصادرة بتاریخ  .7
لت بموجب الالئحة الصادرة بتاریخ  من  794(الصفحة  2021سبتمبر/أیلول  11والتي عُدِّ

 الجریدة الرسمیة)،
 من الجریدة الرسمیة)، 794(الصفحة  2021سبتمبر/أیلول  15الئحة كورونا الصادرة بتاریخ  .8

من  193(الصفحة  2022مارس/آذار  18والتي عُدلت مؤخًرا بموجب الالئحة الصادرة بتاریخ 
 الجریدة الرسمیة)

 
، طالما أمكن أن تكون اإلجراءات 2من الفقرة  2إلى حین خروجھا من حیز التنفیذ حسب الجملة 

ي كذلك اإلجراءات من قانون الوقایة من العدوى في الالئحة المعنیة ھ 28aالمعتمدة على المادة 
من الفقرة  2و 1من منظور الجملة  28aمن المادة  7من الفقرة  1الوقائیة الضروریة حسب الجملة 

 .28aمن المادة  1
 
وفي الوقت نفسھ، ینتھي العمل . 2022مایو/أیار  30بانقضاء یوم  بھذه الالئحةینتھي العمل  )2(

، 1من الفقرة  4أو اللوائح المذكورة في الجملة ، التي صدرت استنادًا إلى ھذه الالئحة بكل اللوائح
 .طالما لم یُلَغ العمل بھا من قبل

 
 2022أبریل/نیسان  1، الموافق شتوتغارت

 فورتمبیرغ-حكومة والیة بادن
 كریتشمان

 بایازد.      شتروبل
 باور     شوبر

 كراوت-د. ھوفمایستر     ووكر
 جینتكس     اتشلو

 ھاوك    ھیرمان
 ھوجفلیت     رازافي

 بوش


