
 

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

 )شخص مشتبھ بنقل العدوى -أمر إداري  (
 

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

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

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

 
 .بإمكانھ اإلعتناء بنفسھ  19أنت تعتبر مریضا طفیف اإلصابة بمرض كوفید

 
بالتزامكم بالحجر الصحي  الحمایة من العدوى من قانون 2البند  1،الفقرة  ،30وفقًا للمادة آمر  ـ لذلك 1

 .الفورمن اعتبارا  المنزلي
 

دون موافقة صریحة من دائرة الصحة.  على العنوان أعاله ممغادرة منزلك مخالل ھذه المدة یحظر علیك
 ضافة أشخاص عدا القاطنین معكم في نفس الشقة.استخالل ھذه المدة  مكما یحظر علیك

 
الحصول على رعایة ال یسري ھذا الترتیب إذا اضطررت لمغادرة شقتك بسبب تدھور صحتك من أجل 

 طبیة للمرضى الداخلیین (على سبیل المثال في المستشفى).
 

یمكن إلغاء الطلب إذا تم استیفاء المتطلبات التي صیغت في المبادئ التوجیھیة ذات الصلة لمعھد روبرت 
 .كوخ

 
 .إلغاء ھذا الترتیب ھو في ھذه الحالة بقرار كتابي منفصل

 
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
واألغشیة عینات الجلد أخذ و الضروریة الخارجیةدائرة الصحة، وال سیما الفحوصات المخولین من 

عند الطلب. ات صللفحوالالزمة  موادالتوفیر لدم وفحوصات األشعة، باإلضافة إلى عینات االمخاطیة و
بالسماح لممثلي  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 
 

 .أیام عمل على األقل 3أنت ملزم بإبالغي بتغییر مقصود في مكان إقامتك الرئیسي أو إقامتك المعتادة قبل 
 
 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
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 یجب مراعاة قواعد العقامة التالیة: عالوة علیھ
 

فردیة في غرفة مفردة جیدة التھویة. قم بتھویة الغرفة بشكل جید إذا كان ذلك ممكنًا ، تأكد من اإلقامة ال
على فترات منتظمة. ینطبق ھذا أیًضا على الغرف التي یجب أن یستخدمھا العدید من األشخاص (مثل 

 المرحاض والحمام والمطبخ).
 

ینتمون إلى قلل عدد وضیق جھات االتصال الخاصة بك على أفضل وجھ ممكن ، خاصةً لألشخاص الذین 
 مجموعة خطر (قلیلي المناعة والمرضى المزمنین وكبار السن). ال تتلقى زیارة غیر ضروریة.

 
یجب أن یكون أفراد األسرة والزوار األساسیون في غرف بخالفك أو ، إذا لم یكن ذلك ممكنًا ، احتفظ 

 .بمسافة ال تقل عن متر إلى مترین
 

اإلمكان. یجب تجنب االتصاالت مع األشخاص خارج أسرتك ، على قلل من التواصل مع اآلخرین قدر 
سبیل المثال إلى سعاة البرید ، خدمات التوصیل ، الجیران ، األصدقاء ، المعارف. قم بتسلیم التوصیالت 
 أمام المنزل أو مدخل الشقة ، وارتدي واقیًا لألنف و الفم واحتفظ بأكبر مسافة ممكنة من ھؤالء األشخاص.

 
 مع اآلخرین قدر اإلمكان. التالمستقلیل  اوحاول

 
ً  مأما في المنزل فعلیك ً  قدر اإلمكان االنفصال عن أفراد األسرة زمانیا ً  م. یمكنكومكانیا  مثالً  االنفصال زمانیا

ً  مبعدم تناول وجبات الطعام المشتركة، بل بشكل منفرد. ویمكنك بالسكن في غرفة  مثالً  االنفصال مكانیا
  القاطنین معكم.منفصلة عن 

 
ً  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. وابون وتجنبثانیة على األقل) بالماء والصا 30بانتظام (

 
 :مالحظات أخرى

 
إذا ظھرت علیك أعراض أخرى أو إذا تدھورت صحتك ، یرجى االتصال بقسم الصحة على الفور أو 

 )112خارج ساعات عمل خدمات الطوارئ (الھاتف: 
 

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة طبیة ، فیرجى إبالغ الشخص ذي الصلة (مثل الطبیب أو طبیب الطوارئ ، 
 الجدیدوموظفي خدمات الطوارئ) قبل االتصال بالطاقم الطبي أنك مصاب بالفیروس التاجي 

  .(SARS-CoV-2) ھذه الرسالة للشخص قدم. 
 

في حالة ضرورة إنذار خدمات الطوارئ بشأنك، یجب علیك أو على الشخص الذي ینذر بالخطر االتصال 
. وھذا یتیح اتخاذ  SARS-CoV-2 ) لإلبالغ عن أنك شخص مصاب ب112بمركز التحكم (الھاتف: 

 التدابیر الالزمة للنقل اآلمن الخاص بك في مرحلة مبكرة.
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 02323163800یرجى استخدام رقم الھاتف التالي:  ،عنك لالتصال بدائرة الصحة المسؤولة

 :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

 
ال تتطلب عالمات المرض  .COVID19 بناًء على المعلومات المتوفرة ھنا ، تم تشخیص إصابتك بعدوى

حتى الحالیة عالًجا للمرضى الداخلیین ، لذا فإن عالج المرضى الخارجیین في البیئة المنزلیة ممكن 
 .إشعار آخر

 
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)  الصین الشعبیة في كانون األول (دیسمبر) الذي ظھر ألول مرة في ووھان / جمھوریة

 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
 
 )التحادیة للتوعیة الصحیةالوكالة ا( 

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

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

 
 

 ً  ذي سیتخذ بحقكم.باإلجراء ال الھاتف عبر تم إبالغكم مسبقا
 
 
 
 
 

 :1فیما یتعلق بالبند 
 

  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

 

http://www.infektionsschutz.de/coronavirus-2019-ncov.html
http://www.rki.de/covid-19
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من  7، فقرة 2مادة ا لل، یجب أن تعتبر محتمل المرض. وفقً SARS-CoV-2بسبب إصابتك بفیروس 
، یشتبھ الشخص في وجود أعراض ذات أعراض توحي بوجود مرض  IfSG الحمایة من العدوى قانون

 معدي معین.
 

ال تظھر لك وسائل أقل حدة ولكن مناسبة بنفس القدر. علیك فقط البقاء في شقتك. یجب الحفاظ على مدة 
الناتجة عن العزل لیست غیر متناسبة مع ھدف منع  العزل حتى ینعدم خطر نقلك العدوى لآلخرین. القیود

انتشار ھذا العامل الممرض بین السكان. عند تنفیذ العزل في المنزل ، تؤخذ مخاوفك بعین االعتبار قدر 
اإلمكان. تقیید حریتك في الحركة والتواصل مع أشخاص آخرین لفترة معینة من الوقت ناتج عن المخاطر 

 الصحیة الحالیة للساكنة
 

في طلبي ، اتخذت احتیاطات خاصة بحیث یمكن رفع الطلب إذا كان من الممكن استبعاد خطر العدوى 
تستند مدة التدبیر إلى معاییر إزالة تدابیر العزل والتفریغ من  .التي تنبعث منھا بناًء على المعرفة الطبیة

عمل الحمایة من العدوى التابعة المستشفى كمعرفة طبیة متخصصة حالیًا ، والتي یتم تنسیقھا مع مجموعة 
 .والتي تستند إلى المسار المعروف للمرض (AOLG) لمجموعة العمل التابعة للسلطات الصحیة العلیا

 
إذا تدھورت حالتك الصحیة ، یمكنك بالطبع الذھاب إلى العالج والرعایة الطبیة للمرضى الداخلیین 

الحجر الصحي في المنزل ال یمنع ذلك أود أن أشیر إلى أن ترتیب .بأقصر طریق في أي وقت . 
 

 :  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 
روریة لمعرفة ما إذا كان خطر العدوى قد تأكد وبالتالي إذا كان ھناك خطر حقیقي من انتشار أعاله ض

ھنا  المزید من تدابیر الحمایة إذا لزم األمر.مسبب المرض بین السكان وأخیرا من أجل التمكن من اتخاذ 
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
 ً رادة إل علیكم. إن عینة الدم المطلوبة وفحص األشعة السینیة تدخالت خطیرة لكن یجب أن تتخذ وفقا

 ى، خاصة وأنھا تجر) IfSG من العدوى ، من قانون الحمایة6البند  ،2الفقرة  ،29المادة حسب (المشرع 
 من قبل متخصصین في الرعایة الصحیة. 

 
 :  3فیما یتعلق بالبند 

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

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

 
 تنبیھات:

عاقب ی 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
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والتبلغ حسب البند الثاني تعتبر مخالفات إداریة یعاقب علیھا  فحوصاتااللتزامات بصدد ال إن مخالفة
، بالتوافق 13و 12، ورقم 6أ، رقم  1، الفقرة 73ألف یورو بموجب المادة  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 
مناسبة. في ھذه الحال یمكن تقیید الحق األساسي في الحریة الشخصیة بموجب  مؤسسة مغلقة فيالجبریة 

اءات في المسائل من قانون اإلجر 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)  10أ من نظام المحاكم اإلداریة بالصیاغة القانونیة بتاریخ  55للمادة 

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

) 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 28بالمادة عمال 

 .بموجبھعمل اإلجراءات المتخذة ال یؤجالن  القراراالعتراض ودعوى الطعن بھذا 
 

 مع أطیب التحیات
 بالتفویض

 
 
 ِ|| 


