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 الالئحة البافاریة بشأن تقیید الخروج المؤقت بسبب وباء كورونا 
 2020مارس  24بتاریخ  

 
 

)، 1045(الجریدة الرسمیة االتحادیة، العدد األول، صفحة  2000یولیو  20) الصادر في IfSGلقانون الوقایة من العدوى ( 32من المادة  1وفقًا للجملة 
ل مؤخًرا بموجب المادة   5رقم  9)، باالتصال مع المادة 148(الجریدة الرسمیة االتحادیة، العدد األول، صفحة  2020فبرایر  10من القانون في  1والذي ُعّدِ

)، والتي V-2-103، مجموعة القوانین البافاریة 22(الجریدة الرسمیة للقوانین واللوائح، صفحة  2014ینایر  28یخ ) الصادرة بتارDelVلالئحة التفویض (
لت مؤخًرا بموجب الالئحة في   فقد أمرت وزارة الصحة والرعایة في والیة بافاریا بما یلي: )، 11(الجریدة الرسمیة االتحادیة، صفحة  2020ینایر  13ُعّدِ

 
 تقیید الخروج المؤقت بسبب وباء كورونا : 1المادة 

 
 

حیثما أمكن ذلك، 2یتم تشجیع الجمیع على تقلیل االتصاالت الجسدیة واالجتماعیة مع أشخاص آخرین خارج أسرتھم إلى الحد األدنى الضروري للغایة. 1  )1(
 متر.  1,5یجب أال تقل المسافة بین أي شخصین عن 

 
 ویُستثنى من ذلك تقدیم وتوصیل الوجبات السریعة. 2یحظر جمیع أنواع المطاعم بكافة أنواعھا، 1 )2(

 
 ویُستثنى من ذلك تقدیم وتوصیل الوجبات السریعة. 2یحظر جمیع أنواع المطاعم بكافة أنواعھا، 1 )3(

 
 1، رقم 3، الفقرة 23مماثلة لتلك المقدمة في المستشفیات (المرافق وفقًا للمادة أ) المستشفیات وكذلك المرافق الوقائیة والتأھیلیة التي یتم فیھا توفیر رعایة طبیة 

 ؛ باستثناء عنابر الوالدة واألطفال ألقرب األقارب ووحدات الرعایة التلطیفیة ودور العجزة، IfSGاختصاًرا  –من قانون الوقایة من العدوى  3و 
 

 )، SGB XIمن الكتاب الحادي عشر من قانون الشؤون االجتماعیة ( 2، القفرة 71للمادة ب) مرافق رعایة المرضى الداخلیة بالكامل وفقًا 
 

)، والتي یتم فیھا توفیر SGB IXمن الكتاب التاسع من قانون الشؤون االجتماعیة ( 1، الفقرة 2ج) مرافق األشخاص ذوي اإلعاقة بالمعنى المقصود في المادة 
 ا، خدمات مساعدة االندماج لیالً ونھارً 

 
) لغرض العنایة المركزة خارج المستشفى PfleWoqGمن قانون جودة دور الرعایة ( 3، الفقرة 2د) المجتمعات السكنیة للمرضى الخارجیین وفقًا للمادة 

)IntensivpflegeWGs 6، الفقرة 23)، حیث تُقدم خدمات الرعایة للمرضى الخارجیین وفقًا للمادةa ،وكذلك  من قانون الوقایة من العدوى 
 

 ھـ) دور المسنین، ومنازل إقامة كبار السن. 
 

 ) ال یُسمح بترك الشقة الخاصة إال إذا كانت ھناك أسباب وجیھة. )4(
 

 ) األسباب الوجیھة ھي على وجھ الخصوص: )5(
 

 أ) ممارسة األنشطة المھنیة، 
 

لعالجات الطبیة؛ یُسمح بالتبرع بالدم بالتأكید) وزیارة التابعین للمھن ب) استخدام خدمات الرعایة الطبیة والبیطریة (على سبیل المثال، زیارة الطبیب، وا
 المساعدة، طالما كان ذلك مطلوبًا بشكل عاجل من وجھة نظر طبیة (مثل األطباء النفسیین والمعالجین الفیزیائیین)، 

 
ت، ومتاجر لوازم الحیوانات األلیفة، والطلب بالبرید والطلب بالشحن، ج) ممرات التورید لعناصر االحتیاجات الیومیة (مثل المواد الغذائیة، وأسواق المشروبا

لبرید، والصیدلیات، ومحالت العطارة، ومتاجر المستلزمات الطبیة، وأخصائیو البصریات، وأخصائیو السمع، والبنوك وأجھزة الصراف اآللي، ومكتب ا
ق التصویت البریدي). ال تُعد الخدمات األخرى مثل زیارة مصففي الشعر جزًءا من ومحطات البنزین، ومحالت تصلیح السیارات، والتنظیف وتسلیم وثائ

 االحتیاجات الیومیة، 
 

 عني، د) زیارة شركاء الحیاة، أو كبار السن، أو المرضى، أو األشخاص ذوي اإلعاقة (خارج المرافق)، وممارسة حق الحضانة في المجال الخاص الم
 

 اجون إلى الدعم وكذلك القاصرین، ھـ) مرافقة األشخاص الذین یحت
 

 و) مرافقة الموتى والجنازات داخل الدائرة العائلیة األقرب، 
 



  

 ز) ممارسة الریاضة والحركة في الھواء الطلق، ومع ذلك یجب أن تكون فقط بمفردك أو مع أفراد من أسرتك ودون أي تجمعات أخرى وكذلك 
 

 ح) معامالت رعایة الحیوانات. 
 

 في حالة التحقق، یجب توضیح األسباب الوجیھة من قبل الشخص المعني بشكل صادق.2مطلوب من الشرطة التحقق من االمتثال لحظر التجول. 1 )6(
 

 تبقى األوامر األخرى من السلطات الصحیة المحلیة دون مساس. )7(
 

 : دخول حیز التنفیذ، تعلیق العمل 2المادة 
 

 . 2020أبریل  3، ویُعلق العمل بھا في 2020مارس  21تدخل ھذه الالئحة حیز التنفیذ في 
  2020مارس  24میونخ، 

 وزارة الصحة والرعایة البافاریة 
 میالني ھومل، وزیرة الدولة
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