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 فيروس كورونا-جائحة

 

  قدر اإلمكانالناس في ألمانيا  مواصلة حماية -تخفيف إتخاذ إجراءات  قررت الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات 

  من العدوى

 

بحيث تكون هناك قدرة عالجية كافية لجميع  ،العدوى تحت السيطرةحدوث هي إبقاء عملية  "كانت استراتيجيتنا دائما  

 ةرئيس تقالبقى هذا هو معيارنا في إجراءات التخفيف"، لقد نجحنا في القيام بذلك، وي. خطيرةاألشخاص المصابين بأمراض 

استمر  مع رؤساء حكومات الواليات الفيدرالية، والذي ة اإلتحاديةلمستشارلالفيديو  عن طريقالوزراء مالو درير بعد مؤتمر 

 عدة ساعات.ل

 

قام  . في مارسبالعدوى اإلصابة، أن نحد من سرعة األسابيع الماضيةاستطعنا من خالل القيود التي تم فرضها في "لقد 

. شخص واحدلعدوى الجديدة ا نقلإلى خمسة أشخاص، واليوم يبلغ معدل وحتى أربعة صاب بنقل العدوى إلى خص مش

كننا م  ي  وهذا اليوم.  الذين يصابون المرضىمن  Covid-19مرض بالمصابين يتعافى عدد أكبر من منة، بفضل اإلجراءات اآل

 توفير العديد من أسرة العناية المركزة اإلضافية.من 

 

، لذلك العمليا مدينون إلى الذين مكنوا من التفيذ ن، كما أنلصبر المواطنين وانضباطهم الكبير "نحن مدينون بذلك أيضا  

 .الوزراء دراير ةرئيس تقال ،لى وجه الخصوص"لهؤالء أتوجه بالشكر عالصحي.  قطاعي الف وبخاصة
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 فيروس ضد محاربةالفإن حياتنا اليومية ستستمر في  لك، لذبعداالنتشار، لكننا لم نهزم المرض  سرعةمن  لقد تمكنا من الحد"

ين المزيد من حرية ات والمواطن، وإعطاء المواطنةنواجه مهمة بدء الحياة العامة خطوة بخطو ،. في الوقت نفسهكورونا

 اقررناه تيالتخفيف الإجراءات ، ومن المهم بالنسبة لي أن نضمن أن على نحو أقوى واستئناف الحياة االقتصادية التنقل

حمي جميع الناس في ألمانيا قدر اإلمكان من العدوى. هذا ؤدي إلى نكسة. لذلك، كل شيء مبني على حقيقة أننا نأن ال تاليوم، 

المصابين اليافعين ألشخاص على ا ا  أيضينطبق ، ولكن سابقةينطبق بشكل خاص على األشخاص الذين يعانون من أمراض 

ول مالو تق"،  واإلجراءات الصحية على تدابير الوقايةحيثما تم تخفيف قيود التواصل بالعدوى. هذا هو السبب في أننا نركز 

 درير.

 

متر في األماكن العامة. يجب أن تستمر في  1.5على مسافة  هو المحافظة أهم إجراء نأحيث : قيود االتصال اإلبقاء على. 1

على جميع الفعاليات الكبيرة محظورة التواجد إما بمفردك أو فقط مع شخص آخر ال يعيش في األسرة أو مع أفراد أسرتك 

  .2020أغسطس  31حتى تاريخ  األقل

 

سيتم استخدام تطبيق . تتبع االتصالخدمة . الهدف هو معرفة انتشار الفيروس بشكل فعال ومنع انتشاره عن طريق توسيع 2

 .في قدرات االختبار أخرىتحقيق زيادة وسيتم  "تتبع جهات االتصال" الرقمي لهذا الغرض

 

معدات  تأمين الحكومة الفيدرالية تدعم الواليات الفيدرالية وجمعية التأمين الصحي في معدات الحماية الطبية: تأمين. 3

. باإلضافة إلى ذلك ذاتيا   لتأمينكل جهد ممكن  والمؤسسات أيضا   الوالياتالحماية الطبية لنظام الرعاية الصحية. ستبذل 

الهدف  .تجات المقابلة في ألمانيا تحت ضغط عالالمشتريات، ال سيما في الخارج، يجري أيضا بناء قدرات إنتاجية للمن

 األساسي هو تزويد نظام الرعاية الصحية بالعناية الكاملة واألقنعة الطبية لحماية مرتديها من العدوى.

 

"بالنسبة لالستخدام اليومي، تطبق توصيات معهد روبرت كوخ فيما يتعلق بارتداء األقنعة في األماكن العامة، والتي بموجبها 

مكن أن يؤدي ارتداء ما يسمى باألقنعة اليومية )غير الطبية( أو األقنعة المجتمعية في األماكن العامة إلى تقليل مخاطر ي

الوزراء مالو درير "في هذا الصدد، يوصى بشدة باستخدام ما يسمى باألقنعة اليومية في النقل العام  ةرئيس تالعدوى. وقال

 ".الفرديةتجارة في محال الو
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، وال سيما دور رعاية المسنين، ومرافق المسنين والمعوقين، سيستمر اتخاذ للمجموعات المعرضة لإلصابةبالنسبة - 4

إلى أن هذه التدابير  اإلنتباهجدر يللظروف المحلية ذات الصلة في المؤسسات المعنية. ومع ذلك،  تدابير وقائية خاصة وفقا  

بمساعدة من ومعنية ة لكل مؤسسة محدد خططوضع ينبغي  ولذلككامل. بشكل  األشخاص المعنيينيجب أال تؤدي إلى عزل 

لمستشفيات، وستتم زيادة تطوير هذا المفهوم وتكييفه باالصحية  الوقايةالمتخصصين في األطباء الخبرات الخارجية، ال سيما 

 .أجله الي طور منبالترابط مع حدوث إصابات في المحيط 

 

يتطلب مهلة زمنية حتى يمكن اتخاذ اإلجراءات التحضيرية الالزمة  المدارس العلياوالمدارس ورياض األطفال إن إفتتاح .5

 يمكن تنظيم النقل المدرسي.حتى في الموقع، وعلى سبيل المثال، 

 

 سوف تستمر رعاية الطوارئ وتوسيعها.

 

 االستعدادات المناسبة.تنفيذ يجب أن تجرى االمتحانات والتحضيرات للفصول النهائية لهذا العام الدراسي مباشرة بعد 

 

مايو، يمكن إعطاء األولوية لطالب الصفوف النهائية والفصول ذات الصلة بالتأهيل في المدارس العامة  .4  مناعتبارا  

 .من المدرسة االبتدائية صف األخيرالعام الدراسي المقبل والوالمهنية، الذين سيخضعون المتحاناتهم في 

 

أبريل حول كيفية استئناف الدروس  29حتى تاريخ  أخرىلخطوات  منهجيةالتعليم مكلف بتقديم التربية وإن مؤتمر وزراء 

أحجام  طريق تخفيض عنوالحماية الخاصة، وال سيما مع مراعاة متطلبات المسافة  الوقاية الصحيةتدابير إتخاذ إطار  ضمن

المدرسية. تحتاج كل مدرسة إلى  والفعالياتاالستراحة  فتراتمراعاة  ا  مجموعات التعلم. باإلضافة إلى الدروس، يجب أيض

 المدرسية تهيئة الظروف الصحية وضمانها بشكل دائم. اإلدارات ي طلب منخاصة بها.  رعاية صحيةخطة 
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حول زمن بدء الدروس لكل مرحلة تعليمية رؤساء حكومات الواليات االتحادية و ةاالتحادي ةالمستشارتتم المشاورة بين 

 .وذلك بالعالقة مع األسباب الكامنة وراء تطور أعداد اإلصابات بالعدوى اإلشراف على رياض األطفالوحول 

 

 ا  التي تتطلب مختبرتنظيم الفعاليات العملية استئناف باإلضافة إلى التدريس في المدارس العليا يمكن إجراء االمتحانات و

 الخاصة. اإلجراءات الوقائيةو الصحيةتدابير إتخاذ الفي ظل المدارس العليا، وذلك أو غرف عمل في ا  خاص

 

 :اآلتيفي البداية على النحو نتيجة لذلك فالتس، ستفتح المدارس ب-في راينالند

فقط من خالل دروس في المواد  -التحضير لالمتحانات 27.04.2020

امتحانات نهاية المرحلة من أجل  -التي سيختبر بها

في  2020أبريل  30من )البكالوريا( اعتبارا  الثانوية 

G8GTS المدارس التحضيرية، مدارس التعليم ،

 المسائي، مدارس التعليم المهني

  في  2020مايو  11من اعتبارا  االختبارات النهائية

FOS و BOS II و dual BOS و HBF و BF II 

االمتحانات والفصول النهائية ذات الصلة بالتأهيل  04.05.2020

 :BBSو ABSفي بالمراحل التعليمية 

 G9 :المرحلة و 12و  11 المراحل التعليمية

 10 التعليمية

 G8 :10و  11 المراحل التعليمية 

 IGS :9و  10و  11و  12 المرحلة التعليمية 

 RS+ :المرحلة التعليمية (FOS)11   ،10  

 9و 

 BBSمن  11و  12 مرحلة التعليمية: ال

 المدرسة الثانوية المهنية؛

  كلBVJ  وBF I 

 BVJ  وBFS  فيBBS: 

  4 مرحلة التعليميةال 
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. من الصواب أن نعيد فتح المدارس ألنه أصبح لدينا رؤية أكثر وضوحا  وزيرة التعليم ستيفاني هوبيج: "نحن جميعا سعداء 

. نحن نعلم في الموقع األولومن الصحيح أننا نقوم بذلك بمسؤولية وفي الوقت الالزم. حيث تأتي الحماية الصحية  -تدريجيا  

 مامثل ورعاية ودعم أطفالهم. تماما   وتخوفهم العامعملهم يجمعوا تحت سقف واحد أنه ليس من السهل على العديد من اآلهل 

تماما . نحن نأخذ كل على نحو مختلف ألسابيع األخيرة من هذا العام الدراسي  عايشواوالتالميذ، الذين حصل للكادر التعليمي 

ونوضح مزيدا  من التفاصيل حول التعليم التربية ووزراء مؤتمر أيضا  على مستوى سوف نتشارو اليوم هذا على محمل الجد. 

 أن نعمل بشكل موحد قدر اإلمكان على الصعيد الوطني بشأن هذا الموضوع الهام". مسار األسابيع المقبلة. هدفي هو

 

 الطوابير:االنتظار في ، من خالل التحكم في الدخول وتجنب الصحةمع التقيد بقوانين  إضافية. يمكن إعادة فتح محالت 6

 

على نحو مستقل عن مساحة البيع كذلك و. متر مربع 800إلى مساحتة البيع في المتاجر على ما يصل تمكين عملية يمكن 

 .األرشفةتجار السيارات وتجار الدراجات والمكتبات ودور 

 

خاصة  ،أن ممارسة الدين ميزة قيمة بشكل خاصيدركون المستشارة االتحادية ورؤساء حكومات الواليات االتحادية إن  -7

. ومع والطمأنينةالقوة يقدم يمكن أن إن اإليمان الناس،  كثير منعلى على خلفية الصعوبات التي يسببها هذا الوباء وعواقبه 

بين الفئات  واالنتشار السريعذلك، وبعد كل ما يعرف عن دور التجمعات في انتشار الفيروس وكذلك حول خطر العدوى 

قصر الممارسات الدينية عن طريق وسائل اإلعالم. االجتماعات في الكنائس ضرورة ملحة أن يتم الضعيفة، ال يزال 

 تعقد.ال أن بداية والمساجد والمعابد اليهودية وكذلك االحتفاالت والمناسبات الدينية وتجمعات الطوائف الدينية األخرى يجب 

 

الواليات، محادثات مع ممثلي األديان من أجل تحقيق وستبدأ الوزارة االتحادية للداخلية والبناء والرياضة، إلى جانب ممثلي 

 أكبر قدر ممكن من التوافق.
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ويبقى  أيضا ، نريد أن نجعل العمل آمنا  قدر اإلمكان في الصناعة والشركات المتوسطة الحجم.مجال هذه الجائحة . في 8

 عمالهم تجاهالعمل مسؤولية خاصة  صحاب. يتحمل أحركة مرور عامة كبيرة التي تحتاج إلىاالقتصادية مستبعدا  األنشطة 

كل الذي يوجب على لحمايتهم من العدوى. يمكن تحديد سالسل العدوى التي تنشأ في الشركة بسرعة. هذا هو السبب وذلك 

 .المخاطر األساسية التي يمكن أن تنشأ وخطة مكافحة الوباء في الشركة علىاعتمادا   مفاهيم صحية تطبقشركة أن 

 

. ولهذه المتضررةالدولية ا التوريدسالسل االقتصاد واستعادة عملية . تدعم الحكومة االتحادية وحكومات الواليات االقتصاد 9

 .نقاط اتصال للشركات المعنيةتم إنشاء  الغاية

 

تناع عن ين عموما  االمات والمواطنانتشار الفيروس إلى أقصى حد ممكن، ي طلب من المواطنإعاقة توسيع . من أجل 10

وعلى رحالت  المحليةالتنزه رحالت على  ألقارب. و هذا أيضا  ينطبقزيارات ابما في ذلك  -الرحالت والزيارات الخاصة

في ألمانيا متاحة فقط لألغراض  المبيت. كما تم الحفاظ على تحذير السفر العالمي. وستظل عروض التنزه التي تتجاوز األقليم

 الضرورية غير السياحية.

 

ساري  2020أبريل  8ى الحجر الصحي لمدة أسبوعين وفقا  ألحكام المرسوم النموذجي للحكومة الفيدرالية الصادر في يبق

للمسافرين القادمين والعائدين. بالنسبة لحركة البضائع، وللمسافرين والمسافرين العاملين، سيظل الدخول إلى المفعول بالنسبة 

 قبل. ألمانيا ومغادرتها ممكنا  كما كان من

 

وفي المسار الالحق، يجب مراعاة أن الوباء ال ينتشر بالتساوي في ألمانيا. في حين أن بعض المناطق ال تتأثر على  -11

الفيدرالية  ةمثقلة في مناطق أخرى. لهذا السبب، ستقدم الحكومتكون اإلطالق، فإن الخدمات الصحية وخدمات الصحة العامة 

مكن استدعاؤها بسرعة للمناطق المتأثرة بشكل خاص والتنسيق بشكل وثيق مع فرق إدارة وحكومات الواليات تدابير دعم ي

 األزمات في الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات.
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. إن تطوير اللقاحات ذو أهمية مركزية. بدعم من المؤسسات البحثية من الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات، يتم إنشاء 12

 .المقيمين، حيث يتم توثيق وتقييم عالج المرضى SARS.CoV-2قاعدة بيانات لفيروس 

 

"استنتاجي هو: بهذا القرار، تتخذ الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات العديد من التدابير للسيطرة بشكل أفضل على 

ألننا يجب أن نتحقق مما إذا كان التخفيف الجديد ال يؤدي إلى زيادة مفرطة في  ،مراحلعلى سالسل العدوى. إنه تخفيف 

 قالت رئيسة الوزراء مالو درير.، العدوى كل أسبوعين تقريبا  " حركياتمن العدوى. هذا هو السبب في أننا سوف نتحقق 

 

 www.rlp.deيمكن االطالع على صور المؤتمر الصحفي على: 
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