
  ** (2020.06.10)  ننجفي توري  مرض كورونا القواعد الجديدة بخصوص  ** 

 : ينجن تور، تنطبق القواعد التالية في   حزيران  13يوم السبت  من  ابتداءا 

 نفي تورينج  للكورونا القواعد العامة 

   المتعلقة بالتواصل  قواعدالإزالة  •

 تورنجن في  قانونياملزمة   للتواصللم يعد هناك قيود  •

 خرينمع ال من التواصل دنى بالحفاظ على الحد األصح الجميع ين  كومع ذل •

 فقط بأفراد أسرة أخرى  التواصل من المستحسن  •

 يوصى بعدم مقابلة أكثر من عشرة أشخاص  •

 قواعد مسافة االمان  البقاء ا

 متر.  1.5 لغتي تب على قاعدة المسافة وال مكنحيث ا الحفاظ  •

 تداء الكمامة ر االبقاء على وجوب ا

نف  م واألالفاللتزام بحماية  ي المتاجر ووسائل النقل العام المحلية والقطارات وسيارات األجرةف  الكمامة  رتداءوجوب ا  •

 واجب 

 يورو.  50هناك غرامة قدرها   رتداء الكمامة عدم ا  في حال و •

 تتبع االتصال 

للوقاية من   ةمكتوب عليمات بالضافة الى وجود ت تسجيل تفاصيل التصال بالزوار  يث يجب ح عم المغلقة في الغرف والمطا •

 العدوى. 

 رياض األطفال والمدارس 

 ، سيكون هناك عرض رعاية يومية لجميع األطفال  حزيران  15ابتداًء من  •

 من الصف الخامس فصاعًدا ، يبقى التغيير بين المسافة وتعليم الفصل  •

 هناك روضة أطفال ورعاية ما بعد المدرسة خالل العطلة الصيفية  •

 دروس المدرسة بشكل طبيعي مرة أخرى  متابعة، من المتوقع أن يتم  ب آ 31من ذاءا ابت  •

 زيارات إلى دور رعاية المسنين والمستشفيات ودور العجزة 

 يمكن زيارة المرضى في المستشفيات ودور العجزة والمرافق العليا والمعوقة من قبل شخص واحد  •

 مدة الزيارة ساعتين كحد أقصى  •

 أو الولدات لم على المحتضرين حالت تخفيف الالستثناءات:   •

 واديوالن ممارسة الرياضة 

 التصال  بشرط عدم  بالهواء الطلق يُسمح بالرياضات الترفيهية  •

 ندية كما يمكن للنوادي بالعودة الى الصالت ممارسة الرياضات داخل األ ب سمح ي  •

 يجب أن يتم التدريب في فنون الدفاع عن النفس والرياضات الجماعية دون اتصال  •

 ر مسموح بها الجمهور غي  بوجودالمسابقات والفعاليات  •

 االحتفاالت والفعاليات 

 الحتفالت العائلية وأعياد الميالد وحفالت الزفاف مرة أخرى  امكانية •

  عن المناسبةبالغ اإل، فيجب شخًصا في الهواء الطلق 75شخًصا في غرف مغلقة وأكثر من   30إذا كان هناك أكثر من   •

 أو المدينة قبل ذلك بيومين. بلديةال عند

 . دثالح منظمومسؤولية ذلك يتحملها  المناسبة لمكافحة العدوى وضمان تتبع التصال.يجب اتخاذ الحتياطات  •

 التجمعات السياسية 

 المظاهرات في الهواء الطلق ممكنة دون قيود على عدد المشاركين. •
 



 : ل ممايليسيتم اعادة فتح والسماح لك   ي تورينجن ف

 دور السينما وقاعات الحفالت الموسيقية وعروض األوركسترا والمسرح •

 مرافق كبار السن منازل متعددة األجيال و •

 مرافق الرعاية النهارية •

 حمامات السباحة الداخلية والساونا  •

 / المدينة(  البلديةالمعارض والمعارض )بإذن خطي من  •

 لسفر باصات افعاليات  •

 بارات المطاعم ولا •

 والمعسكرات  منازل التصييف والفنادق  •

 مدارس الموسيقى ومدارس القيادة  •

 بحيرات الحمامات سباحة و •

 صالت رياضية  •

 عارضالمتاحف وحدائق الحيوانات والم •

 مصففي الشعر وصالونات التجميل واألظافر  •

 : ه في تورينجنظة على اغالقل مايلي سيتم المحافك

 المسرح واألوركسترا التي ترعاها الدولة  •

 األحداث الكبرى  •

 . اب 31أو أكثر مبدئيًا حتى  مشارك  1000  يتم حظر األحداث الكبيرة بحجم   •

 القرى أو األحداث الرياضية مع الزوار.  حتى ذلك الحين ، ل يُسمح بالحفالت الموسيقية والمهرجانات أو مهرجانات •

 نوادي الليلية ديسكو وال •

 الممارسات الجنسية بيوت الدعارة ونوادي  •

 :لمصادرا

https://www.mdr.de/thueringen/coronavirus-covid-neue-regeln-

verordnung-100.html 

https://ilm-kreis.de/media/custom/2778_1191_1.PDF?1591712515 
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