تدابير صارمة من أجل للحماية من العدوى
في ضوء االنتشار المتزايد للفيروس التاجي  ،تحث مدينة لودفيغسبورغ جميع المواطنين على :أخذ
الفيروس التاجي (كورونا)على محمل الجد.ال تتعامل مع صحتك وصحة األشحاص من حولك بخفة.
تجنب مخاطر العدوى بشكل مطلق .انتبه جيدًا لالمتثال الشخصي لقواعد النظافة .قلل من التواصل
االجتماعي إلى الحد األدنى وابق في المنزل.
إلبطاء انتشار فيروس كورونا  ،يتم إغالق المنشآت والمحالت التجارية على نطاق واسع.
يرجى مالحظة التدابير المشددة األخرى
تدابير أكثر صرامة
التجمعات وتشكيل الجماعات
يُسمح بقضاء الوقت في األماكن العامة بشكل فردي ،أو مع شخص آخر ال يعيش في المنزل أو مع
أفراد األسرة .يمكن للعائالت أو األشخاص الذين يعيشون معا ً االستمرار في النزول إلى الشوارع
سوياً.
يجب تخفيض اللقاءات خارج أسرتك إلى الحد األدنى.
يجب ترك مسافة  ١٫٥٠متر من األشخاص اآلخرين في األماكن العامة.
هذه المتطلبات تخضع لرقابة صارمة وفرض وعقاب إذا لزم األمر.
السفر والعبور عبر بادن فورتمبيرغ
يحظر دخول وعبور األشخاص من المناطق الدولية الموبوءة بكورونا إلى بادن-فورتمبيرغ .ال
ينطبق هذا على الرحالت من وإلى العمل،أو من و إلى مكان اإلقامة  ،كما ال ينطبق على نقل
البضائع المهمة وحاالت العسر الشديدة  ،كما هو الحال في حالة وفاة لشخص في األسرة.
المطاعم ومصففو الشعر:
يجب إغالق جميع المطاعم و المقاهي في البلد .من الممكن تقديم الوجبات الجاهزة (دلڤري).
يجب إغالق مصففي الشعر.
وسيتم تطبيق النظام اآلتي
يبقى مفتوحاً:
•
•
•
•
•

متاجر المواد الغذائية بالتجزئة
األسواق األسبوعية وخدمات التوصيل
أسواق المشروبات
الصيدليات
مستوصفات

•
•
•
•
•
•
•
•

متاجر مستحضرات الصحية والتجميلية
محطات البنزين
البنوك وبنوك االدخار
مكاتب البريد
مصابغ الكي و صاالت التنظيف
مبيعات الصحف
متاجر التجزئة والجملة للوازم الحيوانات ولوازم التشييد والبستنة
متاجر المزارع

من الممكن أيضا ً فتح نقاط البيع هذه في أيام األحد والعطالت الرسمية.
سيتم إغالق جميع متاجر البيع بالتجزئة التي لم يتم ذكرها أعاله.
يحظر تشغيل المرافق التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

المؤسسات الثقافية بكافة أنواعها  ،وخاصة المتاحف  ،المسارح  ،دور العرض  ،المسارح في
الهواء الطلق
المؤسسات التعليمية بجميع أنواعها  ،وخاصة األكاديميات ومؤسسات التدريب المتقدم ومراكز
الفولكس شوله
دور السينما
حمامات السباحة وحمامات السباحة الداخلية  ،حمامات السباحة الحرارية والمسلية  ،حمامات
البخار
جميع المرافق الرياضية العامة والخاصة ،وال سيما الصاالت الرياضية والمرافق المماثلة
مراكز الفولكس شوله ومراكز الشباب
المكتبات العامة
أماكن التسلية وخاصة المالهي والكازينوهات ومحالت الرهان
مراكز وبيوت الدعارة والمرافق المماثلة
صاالت اآليس كريم والحانات ومقاهي الشيشة والنوادي والمراقص والحانات والمؤسسات
المماثلة
معارض التجارية وحدائق ترفيهية وحدائق الحيوانات وكذلك مقدمي األنشطة الترفيهية (أيضا ً
خارج الغرف المغلقة) واألسواق الخاصة
مالعب عامة ومالعب كرة قدم.
مصففي الشعر

أنشطة:

• يُحظر عقد اجتماعات في النوادي والمرافق الرياضية والترفيهية األخرى  ،فضالً عن العروض
المقدمة من مراكز الفولكس شوله ومدارس الموسيقى وغيرها من المؤسسات التعليمية العامة
والخاصة خارج المدرسة باإلضافة إلى رحالت الحافالت.
• يحظر عقد اجتماعات في الكنائس والمساجد والمعابد اليهودية والمجتمعات الدينية األخرى.
ضا.
• جميع االجتماعات األخرى ممنوعة أي ً
الخطوط الهاتفية الساخنة

تم إنشاء خطوط ساخنة للمسائل الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.
دائرة الصحة المقاطعة
ً
ً
أنشأت دائرة صحة المقاطعة خطا ساخنا للمواطنين الذين يسعون للحصول على المشورة بشأن جميع
األسئلة المتعلقة بفيروس كورونا .يمكنك االتصال بالموظفين في أيام األسبوع من الساعة  ٩صباحا ً حتى
 ٤مسا ًء عبر الهاتف على الرقم.٠٧١١٩٠٤٣٩٥٥٥
دائرة صحة المنطقة
ً
ً
كما أقامت دائرة الصحة بالمنطقة خطا ساخنا .يمكنك االتصال بهم من االثنين إلى الجمعة من
الساعة ٨:٣٠صباحا ً حتى  ١٢:٣٠مسا ًء ومن االثنين إلى الخميس من الساعة لعد الظهر ٢حتى  ٤بعد
الظهر.على الرقم اآلتي٠٧٤١٧١٤٤٦٩٤٠٠
وزارة الصحة
هاتف٠٣٠٣٤٦٤٦٥١٠٠ :
خدمة المشورة للصم وضعاف السمع
فاكسinfo.deaf@bmg.bund.de / info.gehoerlos@bmg.bund.de ٠٣٠٣٤٠٦٠٦٦٠٧ :

