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 لمكافحة كورونا  سادسةالتعليمات المساعدة في تفسير 

 2020 مايو 8.بفالتس بتاريخ -راينالند

 كيف؟ ماذا؟

 .مسموح به لجميع أنواع السلع، بما في ذلك الموردين غير التجاريين خدمات الجلب والتوصيل

متر، يجب على مقدم الخدمة  1.5إذا لم يتم مالحظة الحد األدنى للمسافة 

 .غطاء الفم واألنف ارتداء

 .عند استالم البضائع، تسري اللوائح المعمول بها على المنشأة المعنية

 البيع واإلصالح مسموح  وكاالت السيارات

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

 ، كما اليسمح ببيع المشروبات والطعام(به مسموح

 مسموح تأجير السيارات / التشارك بالسيارات

 مسموحة محالت غسيل السيارات

 مسموحة المخابز

شروط السماحية ال يمكن تلبية  عندماال يُسمح باالستهالك في الموقع 

تقديم و)على وجه الخصوص متطلبات الحجز والتسجيل، لمنشآت الضيافة 

 .الطعام على الطاوالت(

 ) تقديم الطعام منشآت، مع مراعاة متطلبات النظافة المطبقة على ةمسموح البارات

تدابير النظافة والحماية للمطاعم واإلقامة" ،  -انظر "دليل صناعة الضيافة 

 MWVLW) ع اإلنترنت المنشورة على موق

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

 حة، شريطة المحافظة عل المتطلبات الصحيةمسمو صاالت الطعام في العمل

المؤسسات التعليمية العامة والخاصة خارج 

المدارس العامة والمهنية )مثل الدورات في 

( وكذلك العروض المدارس الشعبية العليا

 لألشخاص بشكل منفردالتعليمية 

 لفيروس كورونا ، شريطة أن يتم على األقل تلبية "خطة النظافةهامسموح ب

)المنشورة  2020أبريل  21بتاريخ الصادرة " بفالس-للمدارس في راينالند

ً على موقع وزارة التربية والتعليم( في نسختها المطبقة حالي  ا



Stand: 11.05.2020 

 

 مسموح بها مواعيد التبرع بالدم

 بها شريطة المحافظة عل المتطلبات الصحية مسموح المقاهي

الكرفانات يُسمح باستخدام عروض المبيت ألهداف سياحية محظورة،  أماكن التخييم

بشكل  بهاصحية الخاصة بوجود مرافقها الوالمنازل المتنقلة والمرافق المماثلة 

 في أماكن التخييم عند وجود موافقات االستخدامدائم 

 مسموح محل النسخ

البيع المباشر على  .صحيةمسموح بها شريطة المحافظة عل المتطلبات ال محالت اآليس كريم

 .، اليُسمح بتناول األيس في المكانالطريق مسموح

 مسموح / العالج بالتعلم عالج إرغو

 مسموحة تجارة الدراجات الهوائية وأماكن التصليح

 مغلقة أماكن االحتفاالت العائلية

 عروض المبيت ألهداف سياحية محظورة. أماكن اإلستراحة في العطل 

 ، وبناًء على موعد سابقمسموحة، بشرط المحافظة على المتطلبات الصحية الحالقةصالونات 

 مسموحة، بشرط المحافظة على المتطلبات الصحية، وبناًء على موعد سابق العناية باألقدام

)مرافق حيث يتوفر الطعام و / أو  المطاعم

 المشروبات لالستهالك في الموقع(

 ) تقديم الطعام منشآت، مع مراعاة متطلبات النظافة المطبقة على ةمسموح

تدابير النظافة والحماية للمطاعم واإلقامة" ،  -انظر "دليل صناعة الضيافة 

 MWVLW) ع اإلنترنت المنشورة على موق

 

 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  رةالعبادة في شكل سينما سيا

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

 .في العباداتالمعمول بها  القواعدالكنيسة، مع مراعاة 

 مسموح محالت أدوات السمع

 عروض المبيت ألهداف سياحية محظورة. الفنادق

 مسموح التجول بالكالب

 ةمسموح صالونات الكالب
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 مسموحة مدرسة الكالب

 مسموح، اليُسمح بتناول الطعام في المكان 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 

 ) تقديم الطعام منشآت، مع مراعاة متطلبات النظافة المطبقة على ةمسموح الحانات

تدابير النظافة والحماية للمطاعم واإلقامة" ،  -انظر "دليل صناعة الضيافة 

 MWVLW) ع اإلنترنت المنشورة على موق

 مسموحة، بشرط المحافظة على المتطلبات الصحية، وبناًء على موعد سابق استديوهات التجميل

 مسموحة الزراعة

 مسموحة (LKWل القاطرات )يمنشآت غس

 مسموحة  اليانصيب  أماكن استالم

المراكز التجارية / مركز بيع البضائع 

 المخفضة

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

األنف ضمن كامل المركز التجاري أو مركز بيع البضائع -لفم اباستخدام واقية 

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

 أو مساحة محددة في الهواء الطلق. 

 المحافظة على المتطلبات الصحية، وبناًء على موعد سابقمسموحة، بشرط  صالونات المساج

 مسموحة خدمات توصيل األثاث

 مسموحة، بشرط المحافظة على المتطلبات الصحية المتاحف

 لفيروس كورونا ، شريطة أن يتم على األقل تلبية "خطة النظافةهامسموح ب مدارس الموسيقا

)المنشورة  2020أبريل  21بتاريخ الصادرة " بفالس-للمدارس في راينالند

ً على موقع وزارة التربية والتعليم( في نسختها المطبقة حالي  ا

 مسموحة، بشرط المحافظة على المتطلبات الصحية، وبناًء على موعد سابق 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
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 مسموحة  بيوتات الرهن

 مسموحة المعالجة الفيزيائية

 مسموح عالج األرجل

  ، مع مراعاة القواعد المتبعة في مواقع تجارة التجزئةمسموح مكتب السفر

تناول الطعام  ومنشآتالمطاعم 

)والمؤسسات المماثلة التي تقدم الطعام و / 

 أو المشروبات لالستهالك في الموقع(

 ) تقديم الطعام منشآت، مع مراعاة متطلبات النظافة المطبقة على ةمسموح

تدابير النظافة والحماية للمطاعم واإلقامة" ،  -انظر "دليل صناعة الضيافة 

 MWVLW) ع اإلنترنت المنشورة على موق

 مسموح مركز الخدمات الطبية

 مسموح خدمات المفاتيح

 مغلق القطار المعلق

 مسموحة، بشرط المحافظة على المتطلبات الصحية مقاعد التعرض للشمس

 مسموحة رياضةموانئ قوارب ال

 مغلقة مدرسة الرقص

 مسموحة، بشرط المحافظة على المتطلبات الصحية، وبناًء على موعد سابق استديوهات الوشم

 مسموح مكاتب التاكسي

 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 ) 85شخاص األعظمي مربعاً يكون عدد األ

ألسواق األسبوعية / أسواق التوريد / أكشاك ا

 البيع بالتجزئة المتنقلة

 مسموحة

 


