مرسوم عام من دائرة إقليم أولدينبورج
للحد من مرض الجهاز التنفسي "كوفيد "19المسبب لفيروس كورونا سارس كوفيد  2في دائرة إقليم أولدينبورج بتاريخ 2021/06/21
 -صيغة مختصرة بلغة بسيطة -

سارية بداية من 2021/06/21
قيود االتصال:
في النطاق الخاص (المسكن/البيت/العقار) يسري:
صا بغض النظر عن عدد أسرهم.
االجتماعات في الغرف المغلقة ممكنة بحد أقصى ال يزيد عن  25شخ ً
صا بغض النظر عن عدد أسرهم.
االجتماعات في الهواء الطلق ممكنة بحد أقصى ال يزيد عن  50شخ ً
ً
كامًل واألشخاص الذين لديهم إثبات بالتعافي من
األطفال التابعين ألسرهم والبالغين من العمر حتى  14سنة ،وكذلك األشخاص الذين تلقوا اللقاح
المرض ،يُسمح لهم بالمشاركة.
مؤسسات الرعاية النهارية لألطفال /مؤسسات رعاية أطفال المدارس ،والمدارس:
في جميع رياض األطفال وفي جميع المدارس ،حتى في مدرسة جراف أنتون جونتر ( )GAGفي أولدينبورج تنعقد الدروس بانتظام طبيعي.
قيادة السيارة
يجب على األشخاص الذين يشاركون في رحًلت مهنية بالسيارات ،ارتداء كمامة طبية في السيارات المستخدمة .يسقط واجب ارتداء الكمامة في
السيارات ذات االستخدام الخاص ،إذا كان هناك أشخاص من خارج األسرة يسافرون مع أفراد األسرة.
واجب ارتداء الكمامة
يسقط واجب ارتداء الكمامة في السوق األسبوعي وأماكن صف السيارات أمام السوبر ماركت.
الحجر الصحي
فورا ومن تلقاء نفسه ،وإجراء اختبار
إذا كانت نتيجة االختبار السريع للمستضدات إيجابية ،يجب على الشخص المعني الذهاب إلى العزل المنزلي ً
 PCRفي أسرع وقت ممكن .إذا تبين أن اختبار  PCRسلبي ،ينتهي العزل تلقائيًا .يجب إبًلغ مكتب الصحة عن طريق البريد اإللكتروني على
 corona@oldenburg-kreis.deأو عبر الهاتف على .85100/04431
تجارة التجزئة:
تجارة التجزئة مفتوحة بدون واجب إجراء االختبار ،لكن مع واجب ارتداء الكمامة.
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متاجر الطعام الجاهز:
متاجر الطعام الجاهز يمكن أن تفتح في الداخل والخارج دون واجب االختبار .ال يُسمح بخلع الكمامة إال في المقعد.
صا
صا (في الداخل) أو أكثر من  50شخ ً
تشغيل القاعات /الحفًلت المغلقة يمكن أن يتم دون تحديد لعدد األشخاص .مع مناسبة تضم أكثر من  25شخ ً
(في الخارج) ،يلزم إجراء اختبار .يسقط واجب التباعد االجتماعي وواجب ارتداء الكمامة.
الحانات /المراقص
يمكن الفتح مع االلتزام بقواعد النظافة ،وبالنسبة للضيوف يجب إجراء االختبار .يسقط واجب التباعد االجتماعي وواجب ارتداء الكمامة.
وقت الفراغ والرياضة:
المرافق الرياضية وحمامات السباحة مفتوحة.
مخالفة هذه القواعد الخاصة بًلئحة كورونا في والية ساكسونيا السفلى ،تعتبر خرقًا للمادة  19من قانون كورونا ،وخرقًا لًلئحة كورونا والمادة 73
الفقرة 1أ الرقم  24من قانون الحماية من العدوى ،ويمكن العقاب على هذه المخالفة بفرض غرامة تصل إلى  25000.00يورو
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