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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

فیما یسمى بالحجر الصحي  عزلالب قرار(بصدد:  (IfSG) حسب قانون الحمایة من العدوى إداري أمر
 المنزلي)

 
 ةالمحترم/       ...............     ة/السید

 
ً  نو، تعتبرإلى غیركم نقلھا یمكنكملھا و مالعدوى التي تعرضت ةرولخط نظراً  مع على تالمس  شخصا

 .المرض
 

بالتزامكم بالحجر الصحي  الحمایة من العدوى من قانون 2البند  1،الفقرة  ،30وفقًا للمادة آمر  ـ لذلك 1
ً  14لمدة  المنزلي   ذلك حتى تاریخ .........و صابمع الشخص الم لقاءمن آخر اعتبارا  یوما

 
دون موافقة صریحة من دائرة الصحة.  على العنوان أعاله ممغادرة منزلك مخالل ھذه المدة یحظر علیك

 معكم في نفس الشقة.ضافة أشخاص عدا القاطنین استخالل ھذه المدة  مكما یحظر علیك
 
الحمایة من  من قانون 29الصحة وفقًا للمادة  دائرةللمراقبة من قبل  العزلخالل مدة ن وـ ستخضع 2

 IfSG. العدوى
 

للفحوصات المخبریة من قبل  المواد أخذإجراء الفحوصات وبالموافقة على  ون حسب ھذه المادةملزم مأنت
عینات الجلد واألغشیة أخذ و الضروریة الخارجیةدائرة الصحة، وال سیما الفحوصات المخولین من 

عند الطلب. ات صللفحوالالزمة  موادالتوفیر لدم وفحوصات األشعة، باإلضافة إلى عینات االمخاطیة و
لممثلي بالسماح  ونملزم كما أنكمالصحة.  دائرةمن قبل  مكءایمكن استدع .الصحة دائرة أوامراتباع  معلیك
 معلوماتكافة التزویدھم بوعلیكم  فحصالستجواب أو االلغرض  شقتكمإلى دخول الصحة بال دائرة

 وذلك عند الطلب. الصحیة مبحالتكالخاصة 
 

 المعتاد. مأو محل إقامتك الرئیسي كمبإبالغي عن أي تغییر طارئ على عنوان ونملزم مأنت
 
 القیام بما یلي: م حتى انتھاء مدة العزلعلیك – 3

 .مرتین في الیوم ة الجسمقیاس درجة حرار -
، األنشطة الجسم عن األعراض المرضیة، حرارةیومیة معلومات یتم تسجیل كتابة یومیات بحیث  -

 .آخرین (كما یرجى تسجیل نفس المعلومات عن الفترة السابقة قدر اإلمكان)مع  المستالعامة وال
-  

 یجب مراعاة قواعد العقامة التالیة: عالوة علیھ
 

 مع اآلخرین قدر اإلمكان. التالمستقلیل  واحاول
 

ً  مأما في المنزل فعلیك ً  قدر اإلمكان االنفصال عن أفراد األسرة زمانیا ً  م. یمكنكومكانیا  مثالً  االنفصال زمانیا
ً االنفصال مك مبعدم تناول وجبات الطعام المشتركة، بل بشكل منفرد. ویمكنك بالسكن في غرفة  مثالً  انیا

  القاطنین معكم.منفصلة عن 
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ً  ممرفقك والھم. ضع مظھرك واوبین اآلخرین عند السعال والعطاس وأدیر معلى مسافة بینك واحافظ  ملتویا
ً  میدیكأ واسلة قمامة مغلقة. اغسلفي  فوراً بعد االستعمال نھ وترم مندیالً  واأو استخدم موأنفك مأمام فمك  جیدا
 لمس العینین أو األنف أو الفم. واثانیة على األقل) بالماء والصابون وتجنب 30بانتظام (

 
الصحیة،  ةحالالبشكل یومي واالستفسار عن الحجر الصحي المنزلي و مستقوم دائرة الصحة باالتصال بك

 .االتصال معكم من خاللھعطاء رقم ھاتف یمكن إلذلك یرجى 
إلى مساعدة طبیة یرجى  احتجتموإذا  .یرجى االتصال بدائرة الصحة ،المرض أعراض معلیك ظھرتإذا 

مصاب ل شخص مالمس مھم أنكواالتصال بالطاقم الطبي المختص أبلغ لدىبشكل مسبق وعن ذلك اإلبالغ 
 .الرسالة المرفقة ھمل واظھرأو .(SARS-CoV-2) المتجدد بفیروس كورونا 

 
 02323163800یرجى استخدام رقم الھاتف التالي:  ،لالتصال بدائرة الصحة المسؤولة عنك

 :ا األمر اإلداريمبررات ھذ
ن م 3بالتوافق مع المادة IfSG الحمایة من العدوى ن من قانو 54على المادة  تأتي بناءمسؤولیتي ھذه 

 )نوفمبرتشرین الثاني ( 28للمسؤولیات بموجب قانون الحمایة من العدوى المؤرخ في  ةالمنظم التعلیمات
 ). .2126SGV. NRW ین(اللوائح  والقوانین المرعیة في نوردراین فستفال 2000

 
  COVID19  شخص مصاب بمرض كورونا لدینا فقد اقتربتم كثیرا منلمعلومات المتاحة ا حسب

ً ولذلك تعتبر  .نقل العدوىقابالً ل ن شخصا
 

والمادة  1رقم  ،1البند  ،1الفقرة  ،6بتوسیع واجب التبلیغ عن المرض وفقاً للمادة  ةالمتعلق للتعلیمات حسب
 المتجدد فإن مرض الفیروس التاجي ، IfSG مایة من العدوىح، من قاون ال1البند  ،1الفقرة  ،7
 (2019-nCoV)  (دیسمبر) الذي ظھر ألول مرة في ووھان / جمھوریة الصین الشعبیة في كانون األول

 ھ.غ عنیھو مرض یجب التبل ،  2019
 
والتدابیر الوقائیة المتخذة ضد  COVID-19 ولمعرفة المزید عن مسبب المرض والمرض الناجم عنھ 

 :انتشاره في جمھوریة ألمانیا االتحادیة، یمكنكم االطالع على الروابط التالیة في اإلنترنت
 
 )الوكالة االتحادیة للتوعیة الصحیة( 

ncov.html-2019-www.infektionsschutz.de/coronavirus 
 

 معھد روبرت كوخ
19-www.rki.de/covid   

 
 

 ً  بحقكم.ذي سیتخذ باإلجراء ال  عبر الھاتفتم إبالغكم مسبقا
 
 
 
 
 

 :1فیما یتعلق بالبند 
 

http://www.infektionsschutz.de/coronavirus-2019-ncov.html
http://www.rki.de/covid-19
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  الحمایة من العدوى  من قانون ،2البند  ،1الفقرة   ،30والمادة   ،1البند  ،1الفقرة  ،28لمواد ا حسب
IfSG وحاالت  بنقل العدوىحاالت المرض والحاالت المشتبھ فیھا وحاالت االشتباه األمر بعزل جوز ی
بطریقة مناسبة، طالما كان ذلك ضروریاً لمنع انتشار المرض المعدي. لقد مارست  من المرض، التعافي

على  یننوردراین فستفاللمن قانون اإلجراءات اإلداریة  40السلطة التقدیریة المتاحة لي بموجب الفقرة 
  :النحو التالي

 
ً شخص لمالمستكمنظراً  ً مصاب ا القابل نقل العدوى. ل قابالن وتعتبر م، فإنكSars-CoV-2 بمرض كورونا ا

أنھ  قد یُفتَرض ھو كل شخصIfSG قانون الحمایة من العدوى  من ،7رقم  ،2لمادة ا لنقل العدوى بموجب
 ً . یمكن من المرض المعني أو یشتبھ في أنھ مریض أو معافى یحمل مسبب المرض حتى لو لم یكن مریضا

مع شخص مصاب  لتالمسھحتمال كاف شخص إذا كان ھناك اأي المرض لدى  اتمسبب حملافتراض 
یغطي جمیع الحاالت والعدوى خطورة نقل  یوحد متطلبات افتراض یوجد معیار صارم  بالمرض. ال

وتكاثرت تبعاتھ الضرر المحتمل  اشتدالقائل بأنھ كلما  الحاليتطبیق المبدأ  یتمالمحتملة بالتساوي. بل 
الذي یشكلھ العامل  االستثنائيخطر الضرر. ونظراً للخطر  التي تفترضكلما ضعفت المتطلبات ، الممكنة

بسبب قابلیتھ العالیة جداً للنقل ومسار األمراض الشدید إلى الممیت في كثیر من األحیان  ،الممرض الجدید
حتمال اإلصابة بھ المفترضة المتطلبات البالنسبة للصحة العامة في ألمانیا وفي جمیع أنحاء العالم، فإن 

 یكون االقتراب من شخص مصاب مبررا كافیا الفتراض نقل العدوى.إلى حد ما، بحیث  ةمنخفض
 

إذا تم افتراض إصابة الشخص الذي تواصلتم معھ بالمرض، فإن العزل وسیلة ناجعة لمنع انتشار 
بشكل جید من خالل تجارب سابقة. بالنسبة لكم ال نرى وسائل أقل  ة ھذا العزلالمرض، وقد ثبتت فعالی

ة أو مناسبة على قدم المساواة. كل ما علیكم فعلھ ھو البقاء في البیت. إن مدة العزل تنتج عن الفترة نجاع
القصوى لحضانة المرض بین احتمال اإلصابة وظھور أولى أعراض المرض. إن القیود الناجمة عن 

ً العزل ال ت  تطبیقبین السكان. مع ھدف منع انتشار ھذا العامل الممرض حقوقیاً، بالنظر إلى  عتبر انتھاكا
أشخاص تالمس مع مصالحكم قدر اإلمكان. ال بد من قبول تقیید حریة التنقل وال ستراعىالعزل المنزلي 

 .السكان علىآخرین لفترة محدودة بسبب االشتباه القائم في المخاطر الصحیة 
 

 :  2فیما یتعلق بالبند 
الغایة من ھذه المراقبة .  IfSG الحمایة من العدوى من قانون 29إن األساس القانوني للمراقبة ھي المادة 

ھي رصد تقدم وتطور مرض ما أو اشتباه بمرض بما فیھ مصلحة الحمایة من العدوى. والتدابیر المعلنة 
أعاله ضروریة لمعرفة ما إذا كان خطر العدوى قد تأكد وبالتالي إذا كان ھناك خطر حقیقي من انتشار 

ھنا  المزید من تدابیر الحمایة إذا لزم األمر.خیرا من أجل التمكن من اتخاذ مسبب المرض بین السكان وأ
في الحمایة من  ،المصلحة العامةمصالحكم الشخصیة مقارنة بتقییم ب ،مارسة صالحیاتيمأیضا قمت ب

 ً ً  انتشار األمراض ومكافحة المخاطر الصحیة. ال تشكل الفحوص البدنیة والعینات الخارجیة عبئا  جسیما
ً علی رادة إل كم. إن عینة الدم المطلوبة وفحص األشعة السینیة تدخالت خطیرة لكن یجب أن تتخذ وفقا

 ى، خاصة وأنھا تجر) IfSG ، من قانون الحمایة من العدوى6البند  ،2الفقرة  ،29المادة حسب (المشرع 
 من قبل متخصصین في الرعایة الصحیة. 

 
 
 
 
 

 :  3فیما یتعلق بالبند 
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عن حالتكم  تقدیم معلومات تنفیذ واجبإن الرصد الذاتي وتوثیق تطور حالتكم الصحیة یوضعان في إطار 
ً  . وھذا یقدم مصدراً  IfSG الحمایة من العدوى من قانون ،2، الفقرة 29الصحیة حسب المادة   مناسبا

والتزامات التسجیل التي لتكییف اإلجراءات الواردة في ھذا القرار مع الظروف المتغیرة. ثم إن الضوابط 
 ً  علیكم. شدیداً  تخدم مصلحتكم لن تشكل عبئا

 
 تنبیھات:

یعاقب  حسب البند األول یعتبر جنایةعلیكم أود أن أنبھكم إلى أن أي انتھاك للحجر المنزلي المفروض 
 من قانون 1، رقم 1، الفقرة 75علیھا بالحبس لمدة قد تصل السنتین أو بغرامة مالیة بموجب المادة 

 . IfSG الحمایة من العدوى
 
 

والتبلغ حسب البند الثاني تعتبر مخالفات إداریة یعاقب علیھا  فحوصاتااللتزامات بصدد ال إن مخالفة
، بالتوافق 13و 12، ورقم 6أ، رقم  1، الفقرة 73وجب المادة ألف یورو بم 25بغرامة مالیة قد تصل إلى 

  . IfSG الحمایة من العدوى من قانون 2مع الفقرة 
 

الصحي باإلقامة في حال عدم تقیدكم بالحجر الصحي المنزلي، قد یتم االضطرار إلى فرض الحجر 
في الحریة الشخصیة بموجب  مناسبة. في ھذه الحال یمكن تقیید الحق األساسي مؤسسة مغلقة فيالجبریة 

من قانون اإلجراءات في المسائل  7یسري الكتاب وفقا لذلك ومن الدستور.  2، البند 2، الفقرة 2المادة 
 . )FamFG( األسریة والوالیة القضائیة الطوعیة

 
 طرق الطعن القانونیة: حول تعلیمات

. یجب تقدیم الدعوى إلى المحكمة اإلداریة في غیلزینكیرشن كتابة أو القراریمكن رفع دعوى ضد ھذا 
 Bahnhofsvorplatz 3, 45879تسجیال لدى الموظف المسؤول في المحكمة، على العنوان التالي 

Gelsenkirchen ، .كما یمكن رفع الدعوى بالطرق االلكترونیة وفقا خالل شھر من استالم ھذا القرار
 2013تشرین األول (أكتوبر)  10المحاكم اإلداریة بالصیاغة القانونیة بتاریخ  أ من نظام 55للمادة 

)BGBI S. 3786(  ة العامة للمعامالت نیالشروط التقب والتعلیمات الخاصة الساریةوذلك حسب الصیاغة
االلكترونیة) القانونیة وصندوق البرید الرسمي بنسختھ االلكترونیة الخاصة (مرسوم المعامالت القانونیة 

) وذلك في النسخة 3803(صحیفة القانون االتحادي األول، ص  2017تشرین الثاني (نوفمبر)  24بتاریخ 
 الساریة وقتھا.

 
 فإن IfSG الحمایة من العدوى من قانون 8، فقرة 16، بالتوافق مع المادة 3، فقرة 28عمال بالمادة 

 .بموجبھل اإلجراءات المتخذة عمال یؤجالن  القراراالعتراض ودعوى الطعن بھذا 
 

 مع أطیب التحیات
 بالتفویض

 
 
 ِ|| 


