
  

  حول كورونامعلومات  04/2021  
  8رقم  

  

   كورونا فیروس بشأن الحالیة القواعد
 14/5/2021حتى  23/4/2021سري من ت

 

 . یمكن إجراء تغییرات على المدى القصیر : یرجى مراعاة ما یلي
 ھذه المعلومات ال تمثل صیغة ملزمة قانونًا. 

 

 الحیاة الخاصة 

 

 الثقافة | الریاضة | وقت الفراغ 

 

 المدرسة ومركز الرعایة النھاریة 

 

 األماكن العامة 

 

 معلومات أساسیة 

AHA + L + A   ِبقاعدة بااللتزام نفسك احم 
 االختبار  وطرق بكورونا الشتباها

 المنزلي  الصحي الحجر
 اآلن؟ أفعل أن عليَّ  ماذا. الخطر مناطق إحدى في البالد خارج كنتُ 

 التطعیم؟ عملیة تسري وكیف للتطعیم موعد على سیحصل الذي من: كورونا من ةالحمای تطعیم

 مزید من المعلومات من جھات رسمیة 
 معلومات عن كورونا من مقاطعة إنیبھ رور •

www.enkreis.de 
 صفحات خاصة بشأن كورونا من والیة شمال الراین وستفالیا •

www.land.nrw 
 وزارة الصحة في والیة شمال الراین وستفالیا •

www.mags.nrw 
ض االندماج   •  ) معلومات عن كورونا بعدة لغات(مفوَّ

www.integrationsbeauftragte.de 
 الحكومة االتحادیة •

www.bundesregierung.de 
 )BMG(وزارة الصحة االتحادیة  •

www.bundesgesundheitsministerium.de 
 ) BZgA(المركز االتحادي للتوعیة الصحیة  •

www.infektionsschutz.de 
 )RKI( معھد روبرت كوخ  •

www.rki.de

http://www.enkreis.de/
https://www.land.nrw/corona
http://www.mags.nrw/
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
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 الحیاة الخاصة | قواعد كورونا   

 

 

 

 

 المدرسة ومركز الرعایة النھاریة | قواعد كورونا   

 

 

 

 
 
 
 

أیام   7التي تجاوزت فیھا نسبة اإلصابات خالل  ("فرملة الطوارئ االتحادیة") تسري على الدوائر أو المدن المستقلة  إن القیود الجدیدة المطبقة في جمیع أنحاء االتحاد
على كل  متى تنطبق القواعد  أیام متتالیة. وقد أعلنت وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعیة 3؛ وذلك على مدار نسمة 100,000إصابة جدیدة لكل  100مقدار 
 بناًء على نسبة اإلصابات الجدیدة.  مقاطعة

 
 االتصاالت الخاصة 

 .یجب تقلیل االتصال باألشخاص اآلخرین بشكل شخصي إلى أدنى حد ممكن •
 بعدد قاءات یجوز عقد الل  •

 أو  أیام   7حالة في  *100نسبة اإلصابات الجدیدة تقل عن إذا كانت  في األماكن العامة ال یزید عن خمسة أشخاص من أسرتین  )أ
 . *100نسبة اإلصابات الجدیدة تزید عن إذا كانت  في األماكن الخاصة والعامة د عن شخص واحد من أسرة أخرىال یزی )ب

 عاًما في كلتا الحالتین. 14وال یُحتَسب األطفال حتى عمر 
 یُعَد األزواج أسرةً واحدة حتى وإن لم یعیشوا معًا. •

 
 

 االحتفاالت الخاصة 
   .یحظر إقامة الحفالت واالحتفاالت •
جب حفظ بیانات االتصال الخاصة بالضیوف الحاضرین في  ی .ما زال من الممكن إقامة الجنازات وحفالت الزفاف المدنیة مع األقارب في مجموعة صغیرة •

 أسابیع.  4المناسبة لمدة 
 

 )المنزل في بالبقاء  االلتزام(=  حظر التجول
 وجد حظر تجول : ال ی*100أیام أقل من    7نسبة اإلصابات خالل أ) إذا كانت  •
 صباًحا 05.00مساًء حتى الساعة  10:00: یَُطبَّق حظر التجول من الساعة *100أیام أعلى من  7نسبة اإلصابات خالل إذا كانت ب)  •
والتنزه مع   ةالمساعدة الطبی وطلب والرعایة الضروریة لألشخاص المحتاجین إلى المساعدة  ثمة استثناءات قلیلة بشأن حظر التجول مثل الذھاب إلى العمل •

 الكالب. 
    منتصف اللیل.  12یجوز أیًضا ممارسة الركض أو التنزه منفرًدا حتى الساعة  •
 

 * لمدة ثالثة أیام على التوالي 
 
 

 .مراكز الرعایة النھاریة
 ساعات  10ى : یتم تخفیض العمل النظامي المقید وأوقات اإلشراف الفردیة إل*100أیام أقل من  7نسبة اإلصابة خالل أ) إذا كانت  •
یتم تخفیض العمل النظامي المقید وأوقات اإلشراف الفردیة إلى  : *165حتى  100أیام أعلى من  7اإلصابة خالل   نسبةب) إذا كانت  •

 ساعات.  10
اب إلى  لألطفال الملزمین بالذھ الرعایة الطارئة القائمة على الحاجةیتم اتباع *: 165أعلى من   أیام 7نسبة اإلصابة خالل إذا كانت ج)  •

 ؛ وھذا یتطلب إثباتًا أو إقراًرا ذاتیًا خطیًا.مراكز الرعایة النھاریة
 في المدارس  واختبارات كورونا الذاتیة تدریس بالتناوب

االختبارین الذاتیین االعتیادیین في المدرسة كل أسبوع وأن تكون النتیجة  ال یجوز ألطفال المدارس الذھاب إلى المدرسة إال بعد إجراء •
في حالة حضورھم إلى المدرسة بطریقة الدوام الجزئي أو   . ویجب على الطالب الخضوع إلى االختبار مرة واحدة في األسبوعسلبیة

ختبار یجوز تقدیم نتیجة سلبیة ال اتباعھم نظام التدریس التناوب أو في حالة حضورھم إلى المدرسة لمدة یومین متتالیین. وبدًال من ذلك،
بإجراء االختبار ال  ساعة. أما الطالب غیر الملتزمین  48تبار رسمیة. مدة صالحیة ھذه الشھادة ال تزید عن صادرة عن جھة اخ سریع  

 یجوز لھم الحضور إلى المدرسة؛ بید أنھم یشاركون في االختبارات النھائیة في غرف منفصلة. 
 یتم اتباع نظام التدریس بالتناوب بصفة أساسیة باستثناء الصفوف النھائیة. •
 یتم اتباع نظام التعلیم عن بعد باستثناء مدارس ذوي االحتیاجات الخاصة والصفوف النھائیة. *165نسبة اإلصابات أكبر من كانت  إذا •
 

 االلتزام بارتداء القناع
  المدرسة أو في مبنى المدرسة ارتداء قناع طبي. أرض على جمیع األشخاص الموجودین في  یجب •
 . ي كبدیلالمالءمة، فیمكن ارتداء القناع الیوم مبدأ  من ال یستطیعون ارتداء قناع طبي بسبب إذا كان التالمیذ حتى الصف الثا •
) مع الكانتینفي مقعدك في صفك أو في غرفة أخرى (وأنت    لیس من الضروري ارتداء القناع إذا أكلت شیئًا أثناء استراحة الغداء •

 . أو في حالة التواجد منفرًدا في الغرفة ةیالدراس مجموعتك
 

 ؛ وذلك بالنسبة إلى: تالمیذ على أقصى تقدیر 5یجوز الحضور المدرسي للمجموعات المكونة من 
 فصول التقویة  •
 دروس الموسیقى والفنون  •
 تدریب السباحة للمبتدئین ودورة السباحة لألطفال الصغار  •

 
 * لمدة ثالثة أیام على التوالي 
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 تخطیط وقت الفراغ|  قواعد كورونا   

 

 

 

 

 ألماكن العامة ا| قواعد كورونا   

 

 

 

 

 : أیام 7بصرف النظر عن نسبة اإلصابات الجدیدة خالل  مغلق أو محظور
 ...  ،ا والمتنزھات الترفیھیةوالمراقص ودور السینماألوبرا المسارح ودور  •
 ... والمعارض الخیریة والمھرجانات الكبرى، لسلع المستعملة المعارض التجاریة والمعارض وأسواق ا •
 صاالت اللھو والتسلیة، كازینوھات القمار  •
 السباحة للمبتدئین ودورات السباحة لألطفال الصغار) (باستثناء تدریب اللیاقة البدنیة وحمامات السباحةالقاعات الریاضیة وصاالت  •
 . لكن توصیل الطعام للمنزل واستالم الطلبات أمور ممكنة ... المطاعم وحانات الوجبات الخفیفة والمقاھي،الكانتینات والكافتریات و •
 المبیت بالفندق لألغراض الخاصة ورحالت الحافالت للسیاح  •

 
 : أیام 7نسبة اإلصابات الجدیدة خالل  بصرف النظر عن مفتوح أو مسموح بھ 

علًما بضرورة االلتزام بعدد محدد من العمالء  ، واق مستلزمات الحیوانات واألعالفوالبنوك ومحطات الوقود ومكاتب البرید وأس توالصیدلیا  اركت ومحالت البقالةأسواق السوبر م المتاجر الالزمة لالحتیاجات الیومیة مثل •
 ارتداء القناع الطبي وفقًا لمساخة المتجر و

 ألغراض العالج الطبي ... العیادات مثل العالج الطبیعي وعالج النطق والعنایة بالقدم  •
 . المالعب، لكن مع ضرورة ارتداء قناع •
 الطیران  ومدارس القوارب ومدارس السیارات قیادة تعلیم مدارس •

 
 لمدة ثالثة أیام على التوالي.  أیام 7حاالت اإلصابة الجدیدة خالل  اعتماًدا على نسبة مفتوح أو مسموح بھ 

 متاجر التجزئة والمتاجر األخرى 
 یتم الحجز المسبق واتباع اإلجراءات االحترازیة المشددة الخاصة بالنظافة الصحیة  *100أیام أقل من   7نسبة اإلصابات الجدیدة خالل إذا كانت أ)  •

")Click & Meet (" 
 + اختبار سلبي") Click & Mee“فیتم التسوق بنظام الحجز المسبق ونتیجة سلبیة الختبار كورونا محدث یومیًا ( :*150وال تزید عن  100أیام أعلى من  7نسبة اإلصابات الجدیدة خالل إذا كانت ب) 

 ") Click / Collectاالستالم الخارجي (": یتم اإلغالق، وال یجوز سوى *150أیام أعلى من  7نسبة اإلصابات الجدیدة خالل ج) إذا كانت 
 

 الثقافة والترفیھ     
  المتاحفیتم اإلغالق:  *100نسبة اإلصابات الجدیدة أعلى من  ة أو ب) إذا كانت : یتم اتباع الحجز المسبق وااللتزام باإلجراءات االحترازیة المشددة المتعلقة بالنظافة الصحی*100نسبة اإلصابات الجدیدة أقل من  أ) إذا كانت  •

   .والمكتبات الحیوانات وحدائق  والحدائق النباتیة التذكاریة بالنصو والقصور والمعارض
   

 الخدمات ذات الصلة بالجسم 
  األظافر طالء مثل( بالجسم الصلة  اتذ األخرى والخدمات الحالقة صالونات: * یتم الحجز المسبق واتباع اإلجراءات االحترازیة المشددة الخاصة بالنظافة الصحیة100أیام أقل من  7ذا كانت نسبة اإلصابات الجدیدة خالل إأ)  •

 ) ،..الوشوم ورسم التشمیس وصالونات والتدلیك
بیة الختبار كورونا  مع ضرورة تقدیم نتیجة سل *: یتم حظر الخدمات ذات الصلة بالجسم غیر الطبیة ما عدا زیارة صالونات الحالقة أو مراكز الرعایة بالقدم100أیام أعلى من  7ب) إذا كانت نسبة اإلصابات الجدیدة خالل 

 محدثة یومیًا.
 

 الریاضة 
  20عاًما ممارسة الریاضة في مجموعات ال تزید عن  14، ویجوز لألطفال حتى سن *: یجوز ممارسة الریاضة في األماكن المفتوحة مع االلتزام بقیود االختالط100أیام أقل من  7إذا كانت نسبة اإلصابات الحدیدة خالل أ)  •

 شخًصا. 
،  *: یجوز ممارسة الریاضة الفردیة في األماكن المفتوحة مع أشخاص من نفس األسرة أو مع شخصین على أقصى تقدیر100أیام أعلى من  7ت نسبة اإلصابات الجدیدة خالل  ب) إذا كان  •

 أطفال.  5عاًما ممارسة الریاضة الخالیة من االختالط المباشر في مجموعة ال تزید عن  14ویجوز لألطفال حتى سن  
 دة ثالثة أیام على التوالي * لم

 
 

 ) خارج منطقة معیشتك (االجتماعات في األماكن العامة 
 بعدد العامة األماكن في اللقاءات عقد یجوز •
 أو  أیام 7 في  حالة 100 عن تقل الجدیدة  اإلصابات نسبة  كانت إذا أسرتین من أشخاص خمسة عن یزید ال )أ •
 . 100 عن تزید الجدیدة اإلصابات  نسبة  انتك إذا أخرى أسرة من واحد شخص عن یزید الب)  •

 .الحالتین كلتا في عاًما 14 عمر  حتى األطفال  یُحتَسب وال
 . معًا یعیشوا لم وإن حتى واحدة  أسرةً  األزواج یُعَد •
 م على األقل.  1.5بمسافة قدرھا  األماكن العامةفي  الغرباء  یجب االلتزام بالتباعد بین األشخاص •

 بالبقاء في المنزل) حظر التجول (=االلتزام 
 * 100نسبة اإلصابات الجدیدة أقل من  أ) ال یوجد حظر تجول إذا كانت  •
 *100إذا كانت نسبة اإلصابات الجدیدة أعلى من  صباًحا   05:00مساًء حتى الساعة  10:00ب) یوجد حظر تجول من الساعة  •
لضروریة لألشخاص المحتاجین إلى المساعدة وطلب المساعدة الطبیة  ثمة استثناءات قلیلة بشأن حظر التجول مثل الذھاب إلى العمل والرعایة ا •

 والتنزه مع الكالب. 
 منتصف اللیل.    12یجوز أیًضا ممارسة الركض أو التنزه منفرًدا حتى الساعة  •
 

 في األماكن العامة  ع الطبي والقناع العاديارتداء القنا

 زفیر. ال  لخروج ومعاییر أعلى، كل منھا بدون صمام FFP2وفقًا للمواصفة عة المصممة  األقنعة الطبیة ھي األقنعة الجراحیة واألقن •
متاحف والقصور  وال  وفي وسائل المواصالت العامة  رتداء قناع طبي في األماكن العامة المغلقة (مثل المحال التجاریة وعیادات األطباءا یجب 

،  ) االختبارات، الخدمات ذات صلة بالجسم، دورات اإلسعافات األولیة، ..الحضور ألداء ، والشعائر  وفي أثناء تأدیة العبادات وحدائق الحیوان
 األقنعة الطبیة. جب ارتداء متر. وفي ھذه الحالة ی 1.5إذا تعذر، مثًال، االلتزام بالتباعد لمسافة ؛ وذلك وفي خدمات القیادة، والعمل 

 .منھ بدالً  العادي القناع ارتداء  فیجب لھم،  مناسبتھ لعدم نظًرا  الطبي القناع ارتداء عاًما  14 دون األطفال على تعذر إذا •
  السیارات مواقف مثل بذلك،  إرشادیة الفتة تحمل  التي العامة األماكن في العادي القناع ارتداء فیجب  الطبي،  القناع  بارتداء إلزامٌ  ھناك یكن لم إذا •

 . المدخل من متر 10  قدرھا مسافة داخل المفتوحة بالتجزئة البیع متاجر محیط  وفي واألسواق، 
 معھ دائًما تقریًرا طبیًا یجیز ذلك.  ، علیھ أن یحملالقناع ألسباب طبیة َمْن یتعذر علیھ ارتداء •
 غیر ملزمین أیًضا بارتداء القناع. سنوات  6األطفال، ومن ضمنھم البالغین   •
 

 المنزلي  المكتب/  المنزل  في العمل
 . المكتبي العمل حالة في المثال  سبیل على ذلك، أمكن متى لمنزل ا من بالعمل ا لموظفیھ بالسماح ةملزم العمل جھة• 
 

 لمدة ثالثة أیام على التوالي * 
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 AHA+L+Aقاعدة : معلومات أساسیة
 ؟ AHA+L+A  كیف یمكنني حمایة نفسي واآلخرین من خالل قاعدة  

من خالل  . حتى ال ینتشر فیروس كورونا بشكل خارج عن السیطرة، من الضروري أن یلتزم الجمیع ببعض القواعد المھمة •
، الطبي ارتداء القناع الیوميو مراعاة النظافة الصحیة، وى مسافة األمان، الحفاظ عل التي تعني( AHA+L+Aبقاعدة االلتزام 

 . یمكن للمرء حمایة نفسھ واآلخرین)  والتھویة بانتظام، واستخدام تطبیق كورونا
 . ینتشر الفیروس بشكل رئیسي عن طریق الھواء والتحدث عندما ال تكون ھناك مسافة كافیة •

 ! م بمسافة األمانالتزاال
 . وھذا یساوي ثالث خطوات تقریبًا. متر 1,5خرین، حافظ على مسافة ال تقل عن حمایة اآلل •
 .  حتى لو كنت تشعر بأنك بصحة جیدة، فمن الممكن أن یكون لدیك الفیروس في جسمك وتصیب اآلخرین بالعدوى •
 ال عناق وال مصافحة •

 ! مراعاة تدابیر النظافة الصحیة
 . كرجى دائًما السعال والعطس في ثنیة ذراعی •
 . اغسل وعقّم یدیك بانتظام •

 ! أو الطبي الیومي القناع ارتداء
إصابة   التقاط العدوى أو من  بشكل أفضل، )قناع الجراحيأو ال FFP2المصمم وفقًا للمواصفة القناع ( طبيحمي القناع الی •

 . اآلخرین بالعدوى
 .وعدم تبادل األقنعة بتاتًا یجب على الجمیع ارتداء القناع الخاص بھم •
وضع القناع في الفرن بدرجة حرارة  مرات بحد أقصى. وبعد كل استخدام یجب  5بعد استخدامھ   الحقًا تغییر األقنعة الطبیةقم ب •

 درجة مئویة لمدة ساعة من أجل التعقیم. قد یتعذر غسل األقنعة الطبیة!  80
 درجة مئویة. 60ال تقل عن بعد كل استخدام في درجة حرارة  یجب غسل جمیع األقنعة العادیة المصنوعة من القماش •
  یجب دائًما تغییر األقنعة التي صارت رطبة في أثناء استخدامھا. •

 !التھویة
 . دقیقة 20جب تھویة الغرف المغلقة بانتظام كل ی •

 ! تطبیق التحذیر من كورونا -م التطبیق ااستخد
یخبرك التطبیق أیًضا بما یجب  . یخطرك التطبیق عند اتصالك بأشخاص أُصیبوا بالفیروس. تطبیق التحذیر من كوروناستخدم ا •

 .  علیك فعلھ بعد ذلك 
 . إذا ثبتت إصابتك بفیروس كورونا، فأدخل ھذا في تطبیقك •
 . یعمل التطبیق بشكل مجھول، مما یعني أنھ ال یتم حفظ أي بیانات شخصیة •
 
 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app
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 وطرق االختبار  االشتباه بكورونا: معلومات أساسیة
 ماذا علّي أن أفعل؟ .  أعتقد أنني مصاب بكورونا 

حمى، سعال، التھاب في الحلق، سیالن في األنف، ضیق في  ( إذا كنت تعتقد أنك أُصبت بفیروس كورونا؛ ألن لدیك أعراض  •
أن   من األفضلدوى من خالل تطبیق كورونا، فال إصابتك بالعأو تم إخطارك باحتم...) التنفس، فقدان حاسة التذوق، صداع، 

 .مباشرةً  ع نفسك لالختبار لدى طبیب األسرة الخاص بكخِض تُ 
 . اتصل بطبیب األسرة الخاص بك مسبقًا وحدد موعًدا. االختبار مجاني •

 اختبار كورونا السریع؟   ما ھو 

 :  من اختبارات الكورونا حالیًا نوعان أساسیان متاحان وجدی •
o   اختبارPCR )في اختبار ): الكشف عن الفیروسPCR یتم تقییم العینات في . أو حلقك/یتم أخذ مسحة من أنفك و

 .ولكن عادةً ما یستغرق األمر من یوم إلى یوَمین حتى تظھر النتیجة. االختبار دقیق للغایة. المختبر
o  اختبارPoC )نة المسحة خالل بضع دقائق باستخدام جھاز اختبار سریع یتم فیھ تقییم عی): اختبار كورونا السریع

، ، ویجب إجراؤه عن طریق مقدم خدمة طبیة مخول لھ إجراء اختبار كورونا السریعھذا االختبار أقل دقة . اختبار
 ویجب علیھ إصدار شھادة باالختبار.

. ویُصدر المكان الذي  صیدلیاتوال وفي بعض عیادات األطباء مراكز االختبارا في یمكن إجراء اختبار كورونا السریع مجانً  •
للتأكد منھا،   PCRإذا كانت نتیجة االختبار السریع إیجابیة، سیتم إجراء اختبار أُجرَي فیھ االختبار النتیجة ورقیًا أو إلكترونیًا. 

لة سلبیة  حتى یتم التأكد. وال ینتھي الحجر الصحي مرة أخرى إال في حا وفي ھذه الحالة یجب االلتزام بالحجر الصحي فوًرا
 .PCRاختبار 

 .  یجب على الطالب المشاركة في اختبار كورونا السریع في المدرسة •

 استغلوا ھذه الفرصة!  یمكن لجمیع المواطنین إجراء اختبار سریع مجاني مرة واحدة أسبوعیًا على األقل. •

. ھذه الرور إنیبھوقع اإللكتروني لدائرة الموذلك على  یمكنك االطالع على األماكن الحالیة المتاح فیھا اختبار كورونا السریع  •
 .الرور إنیبھدائرة تطبیق األماكن مسجلة أیًضا على 

 ماذا علّي أن أفعل اآلن؟ :  اختبار كورونا اإلیجابي 

تعني   الإیجابیة االختبار ھنا . إذا كانت نتیجة اختبارك إیجابیة لفیروس كورونا، فھذا یعني أنك قد أُصبت بعدوى فیروس كورونا  •
 .نتیجة اختبارك جیدة، بل تعني أنھ تم اكتشاف وجود الفیروس لدیك أن

الحجر الصحي  ، فیجب علیك الذھاب فوًرا إلى )أو االختبار السریع PCRاختبار (إذا كانت نتیجة اختبار كورونا إیجابیة  •
وبعد ذلك،  . على الفور) منزل أو شقة أو سكن(ك في المنزل یجب بعد ذلك عزل جمیع األشخاص الذین یعیشون مع. المنزلي

 . علیكم جمیعًا البقاء في المنزل من اآلن فصاعًدا

یمكنك االستمرار في استخدام شرفتك أو تراسك أو حدیقتك الخاصة، ولكن أنت واألشخاص الذین تعیش معھم في نفس المنزل  •
 . فقط
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 مات عبر الھاتف؟ المعلو/أین یمكنني الحصول على المساعدة 

 ھاتف المواطنین في إدارة المقاطعة في شڤیلم   •
 02333 /4031449  مساءً  6صباًحا إلى الساعة   8، متاح یومیًا من الساعة 

 ھواتف المواطنین لمدن ھاتینجن وھیردیكھ وڤیتن  •

o مدینة ھاتینجن : 02324/204 4700  
 ظھًرا 12صباًحا إلى   8:30الجمعة من  مساًء، 3:30صباًحا إلى  8:30من االثنین إلى الخمیس من 

o مدینة ھیردیكھ : 02330/611 350 
  ظھًرا  12صباًحا إلى  8مساًء، الجمعة من   4صباًحا إلى    8من االثنین إلى الخمیس من 

o مدینة ڤیتن:  02302/581 7777 
 مساءً  2ا إلى صباحً   8مساًء، األربعاء والجمعة من  4صباًحا إلى   8االثنین والثالثاء والخمیس من 

 خدمة طبیب األسرة عند الطلب •
 116117 

 ھاتف المواطنین لوزارة الصحة في والیة شمال الراین وستفالیا •
 0211/9119 1001  مساءً  8صباًحا إلى   7، من االثنین إلى الجمعة من 

 خدمة الطب النفسي االجتماعي في مقاطعة إنیبھ رور •
 ) في حالة األزمات النفسیة بسبب كورونا(

o بریكرفیلد وإنیبیتال وجیفلسبرج وھاتینجن وشڤیلم وشبروكھوفل:  02336/93 2788 

o ڤیتن وڤیتر وھیردیكھ : 02302/922 264 
 مساءً   4مساًء إلى  2ظھًرا، والخمیس بشكل إضافي من  12صباًحا إلى  8من االثنین إلى الجمعة من  

 GESINE Frauenberatung.ENخدمة المشورة للسیدات  •
 )االت العنف الجسدي والنفسي والمالي والجنسي واألزماتفي ح(

o  شڤیلم 02336/475 909 1   
    02302/525 96: ڤیتن

  02324/380 930 50: ھاتینجن
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  المنزلي الصحي الحجر: أساسیة معلومات
 كیف یتم الحجر الصحي المنزلي؟  

   ورونا أو إذا أمر مكتب الصحة بذلكیجب علیك الخضوع للحجر الصحي المنزلي إذا ثبتت إصابتك بك  •

  -لذلك ال تخرج من المنزل . الحجر الصحي المنزلي یعني أنھ یجب علیك البقاء في المنزل على الفور وعدم استقبال أي زیارات ●
تمرار في  یمكنك االس. تخرج للمشي والتنزه، وال تذھب إلى الملعب، وال تخرج للتسوق وما إلى ذلك، وال تقود سیارتك أیًضا ال

 .استخدام شرفتك أو تراسك أو حدیقتك الخاصة، ولكن أنت واألشخاص الذین تعیش معھم فقط
 . أو مركز الرعایة النھاریة وأبلغ كل األشخاص الذین كنت على اتصال بھم/أبلغ صاحب العمل والمدرسة و •
  
، فیجب على أحد الوالدین البقاء ر الصحيأن یكون في الحجویجب ) سنة 11من سنة إلى  (سنة   12إذا كان عمر طفلك أقل من  •

 . في المنزل مع الطفل 

إذا كنَت في الحجر الصحي، فسیتصل بك مكتب الصحة عبر البرید اإللكتروني أو عبر الھاتف إذا لم یكن بإمكانك إرسال رسائل  •
 . ودك في الحجر الصحيیمكنك االتصال بنفسك بمكتب الصحة عن طریق البرید اإللكتروني أثناء وج. البرید اإللكتروني

أو شعرت بأن حالتك سیئة أثناء الحجر الصحي، فاتصل بطبیب    في أثناء الحجر الصحي إذا كنت في حاجة إلى بعض األدویة •
 .خاضع للحجر الصحي أیًضا بأنكأخبر طبیبك . األسرة الخاص بك

 الطبیة عند الطلب على رقم الھاتف إذا كنت تشعر بأنك مریض للغایة وتحتاج إلى رعایة طبیة عاجلة، فاتصل بالخدمة  •
  116117 . وفي حاالت الطوارئ العاجلة للغایة، اتصل برقم الطوارئ 112 .  قل دائًما أنك خاضع لحجر صحي في

 .المنزل
 

 ماذا یحدث لعملي إذا اضطررت إلى الخضوع للحجر الصحي؟ 

استمرار دفع  (فستستمر في تلقي راتبك من صاحب العمل إذا كان علیك البقاء في الحجر الصحي، :  كقاعدة عامة، یسري ما یلي •
 ).من قانون الحمایة من العدوى 56المادة (أسابیع  6لمدة أقصاھا  ) األجر

في الحجر الصحي، فإنھ یتم تطبیق االستمرار ) عاًما 12أقل من (إذا كان یتعین علیك أیًضا البقاء في المنزل بسبب وجود طفلك  •
الحق في الحصول على تعویض عن خسارة  . (ھنایمكنك العثور على مزید من المعلومات . أسابیع  6ا في دفع األجر لمدة أقصاھ

 )أ من قانون الحمایة من العدوى1الفقرة  56الدخل وفقًا للمادة 
 

 ھي حجري الصحي؟ متى ینت

، فعادةً ما  ...)سعال، التھاب الحلق، حمى، سیالن األنف أو فقدان حاسة التذوق، (ذا كانت لدیك أعراض نموذجیة لعدوى كورونا إ •
 . یجب أن تكون بصحة جیدة قبل یومین من انتھاء الحجر الصحي. أیام من بدء ظھور األعراض 10ینتھي الحجر الصحي بعد 

على أیام  10الخاص بك إیجابیًا ولم تظھر علیك أعراض المرض النموذجیة، فسینتھي الحجر الصحي بعد  PCRإذا كان اختبار  •
 اكتشاف العامل المسبب للمرض ألول مرة.أقرب تقدیر، بعد 

ًما ھذا یعني أن مدة الحجر الصحي لیست ھي نفسھا دائ .ال ینتھي الحجر الصحي إال عندما یعطي مكتب الصحة اإلذن بذلك: تنبیھ •
 . للجمیع ویمكن أن تكون أطول أیًضا

وفي جمیع األحوال، ستظل أنت في  . PCRالخاص بك إیجابیًا، فیجب أن یتبع ذلك اختبار  PoCإذا كان اختبار : االستثناءات •
 . سلبیة PCRولن ینتھي الحجر الصحي إال إذا كانت نتیجة اختبار . PCRحتى ظھور نتیجة اختبار  الحجر الصحي

https://ifsg-online.de/antrag-schliessung-schulen-und-betreuungseinrichtungen.html
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 «ZURÜCK   «   « عودة « 

 معلومات أساسیة: الئحة الدخول إلى البالد في ظل جائحة كورونا 
 شمال الخاصة بوالیة  الئحة الدخول إلى البالد في ظل جائحة كوروناتسري 

 2021 أبریل/نیسان  17اعتباًرا من  وستفالیا الراین

 قد كنُت خارج البالد في إحدى مناطق الخطر. ل 
 ماذا عليَّ أن أفعل اآلن؟ 

ذات مستوى   ، ولیست مناطقوكانوا مقیمین في إحدى مناطق الخطر ،وستفالیا الراین شمال یع األشخاص الداخلین إلى والیة  یجب على جم •
.  أیام 10خالل آخر عشرة أیام قبل دخولھم، أن یذھبوا إلى الحجر الصحي فوًرا لمدة  عاٍل من العدوى نظًرا لوجود متغیر للفیروس، 

 الیوم األول للخروج من منطقة الخطر.  وتحتسب ھذه المدة اعتباًرا من

ویكون فیھا خطر اإلصابة بفیروس كورونا كبیًرا. یمكنك االطالع دائًما على قائمة   منطاق الخطر ھي الدول أو األقالیم الواقعة خارج ألمانیا •
 . risikogebiete-19-ps://www.rki.de/covidhttمحدثة بمناطق الخطر على الرابط  

ساعة بحد    48قبل دخولھم إلى البالد بـ  ؛ وذلك ال یسري الحجر الصحي على األشخاص الذین أجروا اختبار كورونا وكانت نتیجتھم سلبیة •
 . عد دخولھم إلى البالد ساعة على أقصى تقدیر ب  24بعد دخولھم إلى البالد مباشرةً (في إطار اختبار الدخول) أو خالل   أوأقصى 

 .  یجوز إجراء اختبار كورونا مباشرةً في المطار (اختبار الدخول) للقادمین إلى البالد جًوا بالطائرة •

 االختبار شخصیًا.  یجب أن تَُسدَّد رسوم ھذا •

االختبار في وقت  إجراء ال یزال من الممكن  أنھكما ، نتھي بنتیجة اختبار كورونا سلبیةالحجر الصحي بسبب الدخول من منطقة خطر ی  •
 ). مجانياختبارمن أجل إنھاء الحجر الصحي (الحق 

 ؟ قواعد ال   ھذه   تنطبق   ال   من   على 

 سنوات واألشخاص   6المستثنون من ھذه القواعد ھم األطفال أقل من  •
o  المتواجدون فقط في منطقة الترانزیت 
o مع كل من بلجیكا ولوكسیمبورج وھولندا أو   الحدود ساعة في إطار المرور عبر  24ألقل من   الذین كانوا في إحدى مناطق السفر

 ساعة على أقصى تقدیر.  24الداخلون إلى ألمانیا لمدة 
o  ساعة على أقصى تقدیر.  72الذین یزورون أقاربھم من الدرجة األولى (زوج/ـة أو شریك حیاة أو أطفال) لمدة 
o  العابرون للحدود اضطراًرا ألسباب مھنیة لضرورة نقل بضائع أو سلع . 
o  اإلقامة في إحدى مناطق الخطر ألسباب مھنیة أو دراسیة أو تدریبیة ویعودون مرة واحدة على األقل أسبوعیًا المضطرون إلى

  لعكس؛ شریطة أن تتوفر وسائل الحمایة من العدوى وخطة للنظافة الصحیةأو ا وستفالیا الراین شمال إلى مقر إقامتھم في والیة 
 و التدریب. في أماكن العمل أو الدراسة أ

o  .لمنتمون إلى أعضاء الھیئات الدبلوماسیة والقنصلیة 
 

في حالة عدم ظھور األعراض النمطیة لفیروس كورونا على ھؤالء األشخاص (السعال، الحمى، الرشح أو فقدان  ھذه االستثناءات ال تَُطبَّق إال   ولكن:
 حاستي الشم والتذوق). 

عقب الدخول إلى البالد، یجب على ھؤالء األشخاص إجراء اختبار فیروس  الل عشرة أیام من أعراض فیروس كورونا خ حالة ظھور أي وفي  
 كورونا. 

 
 
 
 
 

https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete


- 9 - 
 

 
 

ا   العدوى   من   عالٍ   مستوى   ذات ناطق  م القواعد الخاصة الساریة على الوافدین أو العائدین من     نظًر
 . للفیروس   متغیر   لوجود 

منطقة ذات مستوى عاٍل  في  ین كانوا مقیمین خالل آخر عشرة أیام قبل قدومھمالذ وستفالیا الراین شمال ن إلى والیة جمیع األشخاص الوافدی  •
ن یوم  یتم االحتساب اعتباًرا م یوًما. 14لمدة  إلى الحجر الصحي فوًرا   ، یجب علیھم الذھابمن العدوى نظًرا لوجود متغیر للفیروس

 . الخروج من المنطقة المعنیة

 موقع معھد روبرت كوخ. عالي من العدوى نظًرا لوجود متغیر للفیروس على یمكن االطالع على المناطق ذات المستوى ال •

 مدة الحجر الصحي بناًء على سلبیة نتیجة االختبارات.  لن یتم اختصار •

: مكتب الصحة التابع الرور  إنیبھ  منطقةیجب على ھؤالء األشخاص التواصل مع الجھات الصحیة المختصة التي یتبعونھا (بالنسبة إلى  •
معلومات حول وصولھم مثل تاریخ   یكون معھم عند الدخول إلى البالد وكذلك  إثبات على سلبیة اختبار كورونا إنیبھ الرور) وتقدیملمنطقة 

أن تُمأل في حالة عدم ملء  في منطقة إنیبھ الرور التي یجب  عبر اإلنترنت استمارة. ولھذا الغرض توجد الوصول ومكان اإلقامة الحالي
 . الدخول  عند جاھًزا  الناجح الدخول  تسجیل  تأكید یظل  أن یجبالرقمي.  ولتسجیل الدخوإرسال 

 ھاتفیًا أو عبر البرید اإللكتروني في حالة وجود مشاكل تقنیة.   تقدیم ھذه المعلومات أیًضا  یجوز •

 إخطار مكتب الصحة فوًرا في حال ظھور األعراض النمطیة لعدوى فیروس كورونا.  ویجب أیًضا •
 

  األشخاص أو  في مناطق الترانزیت  العابرین األشخاص  على ؛ مثًال جًدا قلیلة  حاالت في   فقط الخاصة بالحجر الصحي اإللزامي  االستثناءات سريت 
 . الصحیة الرعایة  على  للحفاظ ضروریة  المھنیة أنشطتھم تكون الذین
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 معلومات أساسیة: التطعیم ضد فیروس كورونا 

 ؟ وكیف یمكنني حجز موعد م  ن الذي سیحصل على موعد للتطعی م 

أن یتم  وال یعیشون في مرفق رعایة  األكبر منھم سنًاأو  1951المولودین في العام یمكن لألشخاص  )27/4/2021 في الوقت الحالي (إصدار •
ألشخاص على الحق في  ومن ثَمَّ یحصل المزید من ا – یتم تجدید الفئات العمریة باستمرار .المختص بمكان إقامتھمفي مركز التطعیم تطعیمھم  

 اللقاح. لذلك التزم دائًما باللوائح الحالیة.
، األشخاص بعد زراعة األعضاء، الخرف، اإلعاقة الذھنیة، الثالیدوماید تلف، 21 الصبغي التثلثاألشخاص ذوو األمراض المزمنة مثل  •

 سكر مرضالتلیف الكیسي،  مرض االنسداد الرئوي المزمن،األمراض النفسیة الشدیدة، أمر السرطان التي تلزم عالًجا، مرض الرئة الخاللي، 
، زیادة  الكلى أمراض المزمنة المزمنة، الكبد أمراض الشدیدة، العضلیة العصبیة األمراض، مضاعفات  مع سیئ بشكل للسیطرة الخاضع الدم

یستلزم شھادة من   ، بید أن ھذارة الخاص بھماللقاح لدى طبیب األس یمكنھم أیًضا الحصول على)، .. 40الوزن (مؤشر كتلة الجسم أكبر من 
 الطبیب المعالج تفید بوجود أحد ھذه األمراض. 

 المحتاجین إلى رعایة الحصول على اللقاح.  ولشخصین، على أقصى تقدیر، مخالطین لألشخاص یجوز أیًضا للحوامل •
، شتراسھ شارع كولنر 205، كرایس-رور-إنیبھ دائرةیم في تال (مركز التطعی في إنیب  كرایس-رور-إنیبھ دائرة یقع مركز التطعیم المسؤول عن  •

 تال).یإنیب  58256
  ھناك یتم المرور على جمیع في شفیلم.  Milsper Straße 35في موقف قاعة األلعاب الریاضیة الكائنة في  توجد أیًضا قافلة متنقلة للقاح •

 ة حجز موعد ألخذ اللقاح عبر اإلنترنت یجب تحدید أحد المقرین.تنویھ: في حالاألقسام بالسیارة، ویتم إعطاء اللقاح نفسھ في خیمة. 
 .تحدید موعد ُمسبقالتطعیمات ممكنة فقط عن طریق  •
 یعتمد عدد مواعید التطعیم على اللقاح المتوفر في مركز التطعیم. •
صباًحا   8، یومیًا بین الساعة  0800/116 117 02 أو عبر الھاتف على www.116117.deالمواعید عبر اإلنترنت على  إجراء• یمكن  •

 مساًء. 10 الساعةو
بخطوة لحجز المواعید، باإلضافة إلى  -خطوة-دلیلالمسؤولة عن تحدید المواعید،  )KVWL( لیبي-طباء في ویستفالیاصندوق األ• أنشأت رابطة  •

 . kvwl.de/impftermin-www.coronaلومات في  قائمة باإلجابات على األسئلة المتداولة: جمیع المع
یمكن االتصال بالخط الساخن للمواطنین التابع إلدارة المنطقة.  ھناجًحا، فیمكن  KVWLعبر نظام  لموعد هكن متأكًدا مما إذا كان حجزی لم  من •

عدد   أن یكون من أجل الحفاظ علىو مساًء. 6 الساعة صباًحا حتى  8من الساعة   02333/403 1449 یومیًا على إلى النظامالوصول 
 االستعالم قبل یوم واحد بالضبط من الزیارة المخطط لھا إلى مركز التطعیم.أن یتم قدر اإلمكان، یجب  متساویًاالمكالمات 

 .ھنارنت. یمكنك العثور على التعلیمات المواعید عبر اإلنت  تحدید، یمكن أیًضا التحقق من وكبدیل عن ذلك •
 . التطعیم األول مع موعدالثاني  يالوقائ  لتطعیم، یتم ترتیب موعد آخر للتطعیملالحمایة الكاملة الحصول على من أجل ضمان  •
 أیًضا تحدید المواعید. األشخاص الموثوق بھملألقارب أو  بشكل أساسي یمكن •

 كیف تسري عملیة التطعیم" 
 بطاقة ھویتك وتأكید موعدك وشھادة التطعیم وبطاقتك الصحیة اإللكترونیة (إن وجدت).  أن تحضر معكللحصول على التطعیم، یجب علیك  •
 داء قناع طبي.یجب علیك ارت  •
إذا كنت ترغب في  یة مع طبیبة أو طبیب، استشارإجراء مقابلة یمكنك أیًضا  ضد كورونا. الوقائي التطعیم االستعالم عن ماھیةقبل التطعیم یمكنك  •

 .ذلك
 . ھنابعدة لغات یمكن العثور على معلومات حول التطعیم واللقاح  •
 یتم التطعیم بواسطة طاقم طبي مدرب. •
 سیتم حقن اللقاح في أعلى الذراع. •
مع أي رد    التعامل بشكل مباشروبھذه الطریقة، یمكن  ،في مركز التطعیم دقیقة تقریبًا 30اً لمدة حین طبّی بعد التطعیم، تتم مالحظة األشخاص الملقَّ  •

 .أي شعور بالضیقجًدا أو   الحدوث تحسسي نادر فعلي مع
 . أیًضا موعد التطعیم الثاني یتم في نفس المكان •
 األشخاص على التطعیم األول بشكل أسرع.في أبعد وقت ممكن؛ حتى یحصل العدید من یَُحدَّد موعد التطعیم  •

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.116117.de/
http://www.corona-kvwl.de/impftermin
https://www.enkreis.de/fileadmin/user_upload/Bilder/01/pressestelle/Corona/Anleitung_Terminueberpruefung_Imfpzentrum.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
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     شر  النا  

                                          )Ennepe-Ruhr-Kreis(مقاطعة إنیبھ رور 
 رئیس المقاطعة 

Hauptstraße 92, 58332 Schwelm 
kreis.de-www.en   

 
 ل بنا ھاتفیًا على الرقم أو االتصا ki-corona@en-kreis.de ي ھذه النشرة اإلخباریة الخاصة، فیرجى إرسال برید إلكتروني إلىإذا لم تعد ترغب في تلقِّ 

02336   /93-2778 . 
 :االتصال

 ركز االندماج البلدي في مقاطعة إنیبھ رورم
 kreis.de-coronainfo@en-ki : البرید اإللكتروني
   integrationszentrum.html-http://www.enkreis.de/bildungintegration/kommunales: الموقع اإللكتروني

 یتم تمویل مركز االندماج البلدي من قِبل
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شمال   والیة في والتعلیم ةالمدرس وزارة
 وستفالیا  الراین

  والالجئین واألسرة األطفال وزارة
  الراین  شمال والیة في  واالندماج

 وستفالیا 

http://www.en-kreis.de/
mailto:ki-coronainfo@en-kreis.de
mailto:ki-coronainfo@en-kreis.de
mailto:ki-coronainfo@en-kreis.de
http://www.enkreis.de/bildungintegration/kommunales-integrationszentrum.html
https://www.mkffi.nrw/ministerium-fuer-kinder-familie-fluechtlinge-und-integration�
https://www.schulministerium.nrw.de/�
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