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 الخطوات التالية بإيجاز -طريقُنا خالل الوباء 
 2021/04/19ساِر اعتباًرا من 

 

 

ل رياض األطفال يوم االثنين إلى الرعاية الطارئة. رياض األطفال والمدارس:  ومدارس ذوي االحتياجات الخاصة.  6إلى  1وينطبُق األمُر نفُسه على تالميذ الصفوف من تتحوَّ

ه الصفوُف الباقية إلى الدوام الدراسّي عن بُعد.  وتستمر الصفوُف الختامية في تلّقي دواٍم حضورّي. وتتوجَّ

 
عاًما من هذا العدد. واألمُر نفُس  14ال يُحسب األطفاُل المنتمون إلى هذا المنزل وحتى سن لن يُسمح مستقبالً إال باللقاءات بين منزٍل وشخٍص واحٍد آخر. وقيود التواصل: 

لون، الذين ال يعيشون في منزٍل واحد، بمثابة مس كٍن واحد. ويتوافق ذلك مع القواعد، التي ينطبق على األشخاص المرافقين لذوي اإلعاقة. ويُعتبر األزواج وشركاُء الحياة المسجَّ

 وجودةً بالفعل مؤخًرا في يناير/كانون الثاني.كانت م

 
ل حالة في دائرةٍ ما أو في مدينٍة حضرية، يلزم تقييُم  100: تبقى القواعُد الحالية على ما هي عليه حتى يصدر قراٌر من االتحاد. إذا تخطى معدل اإلصابة قيود حظر التجوُّ

وعند الحاجة أيًضا في أجزاٍء فقط من الدائرة أو  –صباًحا(  6لياًل إلى الساعة  21ي حظُر تجواٍل ليلّي )من الساعة الوضع محليًا. إذا وقع حدٌث وبائّي واسع االنتشار، يسر

قهرية، من قبيل  استثنائية لسأسباب الالمدينة الحضرية. ويُطلب من المواطنين االستعالم من مواقع اإلنترنت لدائرتهم/مدينتهم الحضرية بخصوص القواعد الحالية. وتصُدر أحكامٌ 

 الطريق إلى العمل أو زيارات الطبيب.

 
األسواق األسبوعية، وخدمات : تُغلق تجارة التجزئة إلى حٍد كبير. تبقى تجارة التجزئة ذات باقة المنتجات الواسعة مفتوحةً لإلمداد األساسّي بالمواد الغذائية، وتجارة التجزئة

د بالوقود، والبنوك وصناديق التوفير، االستالم والتوصيل، وأسواق المشروبات، والص يدليات، ومتاجر المستلزمات الطبية، ومحال المستحضرات الكيماوية، ومحطات التزوُّ

الجملة؛  البناء وكذلك تجارة ومكاتب البريد، وخدمات التنظيف، وصالونات الغسيل، وبيع الجرائد، ومحال الزهور، وأسواق مستلزمات الحيوانات، وأسواق الحدائق، وأسواق

مكن لكل المجاالت المغلقة ومحال األغذية الصحية، وأسواق أغراض الرضُّع، والبصريات، وأخصائي السماعات الطبية، وأسواق مواد األعالف، وكذلك محال بيع الكتب. وي

ق بحجز موعد وعمل تحليل. على أنه م خدمات استالم وتوصيل. يُلغى شرط التسوُّ  من الضرورّي االلتزام بواجبات النظافة الشخصية القائمة. من تجارة التجزئة أن تُقّدِّ

 
 يجب أن تعاود الخدمات ذات االتصال الجسدّي، مثل صالونات التجميل، اإلغالق لسأسف. وتبقى محال الحالقة مفتوحةً. ويظل مطلوبًا لزيارةالخدمات ذات االتصال الجسدّي: 

ساعة( أو إجراء تحليل ذاتّي محليًا. كما تظل  24دلية، أو مركز تحليل، أو جهة تحليل أخرى )لم يمر عليه أكثر من محل الحالقة تقديم نتيجة فحص سريع حديث من الصي

 العالجات الضرورية طبيًا أو عالجيًا أو على سبيل الرعاية، من قبيل رعاية القدمين، ممكنة ومتاحة.

 
 وتظل المكتبات مفتوحةً من أجل االستعارة.تُغلق المتاحف والمعارض. الثقافة: 

 
 ب الخارجية.تُغلق المناطق الداخلية. وتظل المناطق الخارجية من حدائق الحيوان ومنتزهات الحيوانات مفتوحةً. كما يمكن مواصلة استخدام أماكن اللعحدائق الحيوان والمنتزهات البرية ومنتزهات الحيوانات: 

 
راد المنزل الخاص. ولطالما وال تُماَرس رياضة وقت الفراغ والرياضة الشعبية في الفترة المقبلة إال في المناطق المفتوحة في صورة رياضة فردية أو زوجية أو مع أفالرياضة: 

االعتيادّي في المدارس ومن ثم لن يكون ذلك متاًحا بدايةً في  كانت ممارسة التدريب لسأطفال والشباب في األندية مقرونةً حتى اآلن بالفعل بالدوام الدراسّي الحضورّي في العمل

 المستقبل.

 
لن تستطيع مدارس تعليم قيادة السيارات في األسابيع المقبلة إال تقديم تدريس لسأشخاص المعتمدين على استصدار رخصة القيادة مدارس تعليم قيادة السيارات والطائرات: 

 ء لغرض ممارسة المهنة وكذلك الذين على وشك إتمام اختبار رخصة القيادة. واألمُر نفُسه ينطبق على مدارس تعليم قيادة الطائرات بالنظربصورةٍ إلزامية وغير قابلة لإلرجا

 إلى استصدار رخصة الطيران وتصريح الطيران أو تمديدهما.

 
كلنبورغ فوربومرن ممنوعةً. وتُمنع مؤقتًا كذلك الرحالت إلى مكلنبورغ فوربومرن تظل رحالت قضاء اإلجازة والنزهات اليومية من والياٍت أخرى إلى والية مالسياحة: 

الحدائق الصغيرة ومالكي القوارب وكذلك  الستخدام المساكن المعيشية الثانية وأماكن التخييم الدائمة في الفترة المقبلة. واألمُر نفُسه يسري على مالكي قطع األراضي ومستأجري

من أجل ذلك وكذلك ألولئك الذين  2021أبريل/نيسان  23مة لشقق اإلجازات والقوارب السكنية من والياٍت أخرى. وتُتاح فترةٌ انتقالية حتى انتهاء يوم أصحاب العقود الدائ

 يقيمون في الوالية بالفعل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 / M V -H T T P : / / S O Z I A L   .D Eللمزيد من المعلومات: 

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Soziales/Integration/Corona%E2%80%93Virus/

