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 لمكافحة كورونا  خامسةالتعليمات المساعدة في تفسير 

 2020 بريلأ 30.بفالتس بتاريخ -راينالند

 كيف؟ ماذا؟

 .تجاراالأيضاً لغير  ،لجميع أنواع السلع مسموحة خدمات الجلب والتوصيل

على الباب أو النافذة .الدخول إلى  السلع عطيأن ي السلعيجب على من يجلب 

 .السلع غير مسموح بهاألماكن لمن يجلب 

يتم في األماكن المفتوحة )على سبيل المثال مراكز البيع لتجارة التجزئة( 

 .المتعلقة بهذه المرافق التعليماتتطبيق 

 البيع واإلصالح مسموح  وكاالت السيارات

مسموحة )مع مراعاة المتطلبات الصحية، وهذا معناه أن مغادرة السيارة غير  سينما سيارة

 كما اليسمح ببيع المشروبات والطعام(مسموح، 

 مسموح تأجير السيارات / التشارك بالسيارات

 مسموحة محالت غسيل السيارات

 مسموحة المخابز

 اليُسمح بتناول األكل في المكان

 مغلقة البارات

أن يُسمح كما . تجهيز الجنائز مسموح ضمن دائرة ضيقة من أفراد العائلة محالت تجهيز الجنائز

يشارك في الجنازات رجال الدين أو متحدثو الجنازات واألشخاص 

 .المطلوبين للقيام بأعمال دينية

يجب أن تقتصر المشاركة على الحد األدنى من األشخاص المطلوبين 

يُسمح بخدمات الحداد في الكنائس وفقًا للوائح المطبقة على  ة.لألعمال الديني

 .الخدمات

 مغلقة،  صاالت الطعام في العمل

البيع لالصطحاب مسموح، وليس للتناول في المكان أو في موضع العمل 

وعيادات التأهيل ومرافق  )يستثنى من ذلك صاالت الطعام في المستشفيات

 (الشرطة

 مسموح بها مواعيد التبرع بالدم

 مغلقة، البيع المباشر على الطريق مسموح المقاهي

عروض المبيت ألهداف سياحية محظورة، وهذا يُطبّق على المخيمات المؤقتة  أماكن التخييم

 والدائمة. كما أن استخدام هذه المنشآت من دون مبيت غير مسموح به. 
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 مسموح محل النسخ

، مغلقة، مسموح خدمة الجلب و التوصيل. البيع المباشر على الطريق مسموح محالت اآليس كريم

 .المكان اليُسمح بتناول األيس في

 مسموح / العالج بالتعلم عالج إرغو

 مسموحة تجارة الدراجات الهوائية وأماكن التصليح

 مغلقة أماكن االحتفاالت العائلية

 عروض المبيت ألهداف سياحية محظورة. أماكن اإلستراحة في العطل 

 مسموحة، بشرط المحافظة على المتطلبات الصحية  صالونات الحالقة

، بشرط المحافظة على المتطلبات الصحية من أجل اإلجراءات التي مسموحة باألقدامالعناية 

 يكون الهدف منها في المقدمة هو العناية.

 مسموحة )مع مراعاة المتطلبات الصحية والحد األدنى للمسافة( أماكن لعب الغولف

 بمناولةال يسمح مسموحة مع شرط المحافظة على المتطلبات الصحية،  العبادات

، كتب الترنيمة، أجزاء من السالل على سبيل المثال:األشياء بين المصلين )

يُسمح على سبيل المثال القربان المقدس والعشاء سجادة الصالة ، إلخ( ؛ 

 .النظافة مع مراعاة متطلبات اإللهي

 مسموحة  العبادة في شكل سينما سيارة

يُسمح أيًضا باحتفاالت زفاف  المدنية مسموح.عقد القران في دائرة األحوال  الزفاف

 .في العباداتالمعمول بها  القواعدالكنيسة، مع مراعاة 

 مسموح محالت أدوات السمع

 عروض المبيت ألهداف سياحية محظورة. الفنادق

 مسموح التجول بالكالب

 ةمسموح صالونات الكالب

 مسموحة مدرسة الكالب

 اليُسمح بتناول الطعام في المكانمسموح،  محل الوجبات السريعة

مع الحفاظ على حظر االتصال والحد األدنى من المسافة ؛ ينصب  امسموح به الرياضة الفردية في الهواء الطلق

التي يغلب نشاط البدني الخاص؛ ال يُسمح باألنشطة الترفيهية الالتركيز على 

 .الطابع السياحيعليها 

 مغلقة نزل الشباب

 مفتوحة  األكشاك 

 ةمغلق استديوهات التجميل
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 مسموحة الزراعة

 مسموحة (LKWل القاطرات )يمنشآت غس

أو الجرائد باالرتباط مع أماكن بيع التجزئة )على سبيل المثال: مسموحة  اليانصيب  أماكن استالم

 (األدوات المكتبية

المراكز التجارية / مركز بيع البضائع 

 المخفضة

القواعد المتبعة في مواقع تجارة التجزئة( مع االلتزام مع مراعاة مسموحة )

باستخدام واقية للفم واألنف ضمن كامل المركز التجاري أو مركز بيع البضائع 

هذه المتطلبات صالحة بغض النظر عما إذا كان مجمع بناء مغلق المخفضة، و

 أو مساحة محددة في الهواء الطلق. 

 طبي مسموح.مغلقة. التدليك ال صالونات المساج

 مسموحة، ألنها خدمة توصيل. خدمات توصيل األثاث

مسموحة، طالما اليزيد عدد األشخاص المشتركين عن ثالثة أشخاص )ضمناً  مدارس الموسيقا

 المعلم(. دروس الغناء غير مسموحة.

 مغلقة صالونات العناية باألظافر

 مسموح صانعي األحذية الطبية، تقنيي جراحة العظام

 مسموحة أماكن استالم و تسليم الطرود

في استوديو منفردة  يُسمح به في غرفاإلشراف شخص مقابل شخص في  المدرب الشخصي

الرياضية أماكن أخرى من أجل  فيأما قواعد النظافة، مع مراعاة للياقة البدنية 

 .للياقة البدنيةمغلق استوديو يتم ذلك في  والتدريب العام

 مسموحة  بيوتات الرهن

 مسموحة المعالجة الفيزيائية

 مسموح عالج األرجل

  ، مع مراعاة القواعد المتبعة في مواقع تجارة التجزئةمسموح مكتب السفر

 مسموح مركز الخدمات الطبية

 مسموح خدمات المفاتيح

 مغلق القطار المعلق

 مغلقة مقاعد التعرض للشمس

 مسموحة موانئ قوارب الرياضة

 مغلقة الرقصمدرسة 

 مغلقة استديوهات الوشم

 مسموح مكاتب التاكسي
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 مسموحة في الهواء الطلق التنس )رياضة شعبية(

ومساحة المنشأة مع مراعاة قواعد  بها بغض النظر عن أنواع السلعمسموح  لتجارة التجزئةمواقع البيع 

النظافة. مساحة المنشأة تلعب دوراً عند احتساب أعداد األشخاص المسموح 

متراً مربعاً  800دخولهم إلى المنشأة )على سبيل المثال: إذا كانت مساحة البيع 

متراً  900شخصاً، وإذا كانت المساحة   80فإن عدد األشخاص األعظمي 

 ((5+80شخصاً ) 85مربعاً يكون عدد األشخاص األعظمي 

 مسموحة األسواق األسبوعية

 


