
  

  معلومات حول كورونا 05/2021  
  9رقم  

  

   كورونا فیروس بشأن ة الحالی القواعد
 24/6/2021حتى  28/5/2021سري من ت

 

 
 . یمكن إجراء تغییرات على المدى القصیر : یرجى مراعاة ما یلي

 ھذه المعلومات ال تمثل صیغة ملزمة قانونًا. 
 

 قواعد الحمایة من كورونا في والیة شمال الراین وستفالیا 

 نا ونظرة عامة على القواعد الحالیة وفقًا للوائح الحمایة من كور 

 علومات أساسیة م

   AHA + L + A بقاعدة بااللتزام نفسك احمِ 
 االختبار  وطرق بكورونا االشتباه

 إنیبھ رورالمساعدة/خدمات المعلومات في مقاطعة 
 المنزلي  الصحي الحجر

 اآلن؟ أفعل أن عليَّ  ماذا. الخطر مناطق إحدى في البالد خارج كنتُ 
 التطعیم؟ عملیة تسري وكیف للتطعیم موعد على صلسیح الذي من: كورونا من الحمایة تطعیم

 مزید من المعلومات من جھات رسمیة 
 طعة إنیبھ رورامعلومات عن كورونا من مق •

www.enkreis.de 
 صفحات خاصة بشأن كورونا من والیة شمال الراین وستفالیا •

www.land.nrw 
 وزارة الصحة في والیة شمال الراین وستفالیا •

.mags.nrwwww 
ض االندماج   •  ) معلومات عن كورونا بعدة لغات(مفوَّ

www.integrationsbeauftragte.de 
 الحكومة االتحادیة •

www.bundesregierung.de 
 )BMG(وزارة الصحة االتحادیة  •

ww.bundesgesundheitsministerium.dew 
 ) BZgA(المركز االتحادي للتوعیة الصحیة  •

www.infektionsschutz.de 
 )RKI( معھد روبرت كوخ  •

www.rki.de

http://www.enkreis.de/
https://www.land.nrw/corona
http://www.mags.nrw/
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
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 نظرة عامة على القواعد الحالیة وفقًا للوائح الحمایة من كورونا 
، تبدأ خطوات الفتح على ثالث مراحل وفقًا للوائح الحمایة من كورونا الخاصة بوالیة شمال 100نة مستقلة ثابتًا تحت قیمة في مقاطعة ما أو مدی ةإذا كان معدل اإلصاب
لكبح الطارئ التابعة للحكومة اتستمر قواعد  100. وعند زیادة المعدل عن 2021مایو/أیار  28دخل حیز التنفیذ بدًءا من یوم الجمعة الموافق الراین وستفالیا التي ت

 االتحادیة! 

موقع الویب لوزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعیة في والیة  تجدون مستویات معدل اإلصابة الساریة في كٍل من المقاطعات والمدن المستقلة محدثةً یومیًا على 
 ). MAGS( وستفالیا راینلشمال ا

یمكن الحصول على جدول النظرة العامة التالي من الصفحة الخاصة التابعة لوزارة العمل والصحة والشئون االجتماعیة: 
nrw-regeln-https://www.mags.nrw/coronavirus 

 3المستوى  

أیام مستقر   7صابة في معدل اإل
 50.1و  100ین ب 

 2المستوى 

أیام مستقر   7معدل اإلصابة في 
 35.1و  50بین 

 1المستوى 

أیام مستقر   7معدل اإلصابة في 
 35أسفل 

یُسمح لألفراد من بیتین بااللتقاء في   القیود على التواصل 
 مكان عام بدون قیود.

یُسمح لألفراد من ثالثة بیوت بااللتقاء  
 ن عام بدون قیود.افي مك

  
أیًضا لعشرة أشخاص ذوي  مح یُس

اختبار سلبي من أي عدد بیوت  
 بااللتقاء في مكان عام.

یُسمح لألفراد من خمسة بیوت بااللتقاء  
 .في مكان عام بدون قیود

  
شخص ذوي   100یُسمح أیًضا لعدد  

نتیجة اختبار سلبیة من أي عدد بیوت  
 بااللتقاء في مكان عام.

ضور في  ة بنظام الحیمكن الدراس رج المدرسة االتعلیم خ
األماكن المفتوحة بدون قیود على عدد 

 األشخاص أو المحتوى.

ال یُسمح بالدراسة بنظام الحضور في  
قدیم نتیجة  األماكن الداخلیة إال عند ت

 اختبار سلبیة. 

یُسمح بتعلیم الموسیقى مع الغناء/آالت 
النفخ في األماكن الداخلیة على أال  

 ز عدد األشخاص خمسة. ویتجا

ح بالدراسة بنظام الحضور مع سمیُ 
تقدیم نتیجة اختبار سلبیة وبدون قید  

مسافة الحد األدنى، بشرط وجود 
 خریطة مقاعد ثابتة. 

مع   یُسمح بتدریس الموسیقى
الغناء/آالت النفخ في األماكن الداخلیة  

أشخاص،   10مع عدد یصل إلى 
 بشرط تقدیم نتیجة اختبار سلبیة. 

ارج بالعروض التعلیمیة خ مح سیُ 
د تھویة كافیة بدون المدرسة عند وجو

ارتداء قناع مع وجود خریطة مقاعد  
 ثابتة. 

إذا انخفض معدل اإلصابات في الوالیة  
لتدریس بنظام  فیُسمح أیًضا با 35عن 

الحضور في األماكن الداخلیة بدون  
 إجراء اختبار.

موعات في  جیُسمح بتقدیم عروض للم عمل األطفال/الشباب 
  10لیة مع عدد یصل إلى األماكن الداخ

وفي األماكن الخارجیة مع عدد یصل 
شابًا بدون قیود على السن   20إلى 

 على أن تُقدم نتیجة اختبار سلبیة. 
  

العطالت ورحالت  یُسمح بعروض 
العطالت بشرط تقدیم نتیجة اختبار  

 سلبیة. 

یُسمح بتقدیم عروض للمجموعات في  
  20مع عدد یصل إلى  ةاألماكن الداخلی

یصل دد األماكن الخارجیة مع ع وفي
شابًا بدون قیود على السن   30إلى 

 على أن تُقدم نتیجة اختبار سلبیة. 
  

یُسمح أیًضا بتقدیم عروض  
األماكن الداخلیة بدون  للمجموعات في 

 ارتداء قناع. 

یُسمح بتقدیم عروض للمجموعات في  
  30األماكن الداخلیة مع عدد یصل إلى 

ع عدد یصل وفي األماكن الخارجیة م
بدون قیود على السن   شخًصا 50إلى 

 دون تقدیم نتیجة اختبار سلبیة. وب

یُسمح بإقامة الفعالیات في األماكن   الثقافة 
  500صل إلى الخارجیة مع ما ی 

شخص، بشرط وجود خریطة مقاعد 
وتقدیم نتیجة اختبار سلبیة وكذلك  

  ةترتیب المقاعد وفقًا لنموذج رقع
 الشطرنج. 

  
لموسیقى في  مة حفالت ایُسمح بإقا

األماكن الداخلیة وفتح المسارح ودور 
األوبرا ودور السنیما مع ما یصل إلى  

امة حفالت الموسیقى في  یُسمح بإق
األماكن الداخلیة وفتح المسارح ودور 
األوبرا ودور السنیما مع ما یصل إلى  

، بشرط وجود خریطة  اشخصً  500
سلبیة  د وتقدیم نتیجة اختبار مقاع

وكذلك ترتیب المقاعد وفقًا لنموذج  
 رقعة الشطرنج. 

  
یُمكن إقامة نشاط تجریبي غیر مھني  

الغناء/آالت في األماكن الداخلیة مع 

یُسمح بإقامة الفعالیات في األماكن  
الخارجیة والداخلیة وفتح المسارح 
ودور األوبرا ودور السنیما مع ما 

شخٍص، بشرط   1,000یصل إلى  
د خریطة مقاعد وتقدیم نتیجة  وجو

اختبار سلبیة وكذلك ترتیب المقاعد 
 وفقًا لنموذج رقعة الشطرنج.

  
غیر مھني  نشاط تجریبي  یُمكن إقامة

الداخلیة مع الغناء/آالت ي األماكن ف

https://www.mags.nrw/
https://www.mags.nrw/
https://www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw


- 3 - 
 

 
 

شخًصا، بشرط وجود خریطة   250
یجة اختبار سلبیة  مقاعد وتقدیم نت

وكذلك ترتیب المقاعد وفقًا لنموذج  
 رقعة الشطرنج. 

  
یُمكن إقامة نشاط تجریبي غیر مھني  

قیود على   األماكن الخارجیة بدون يف
األشخاص. أما في األماكن  عدد

 20الداخلیة فیُسمح بذلك مع عدد 
شخًصا مع تقدیم نتیجة اختبار سلبیة  

 وبدون غناء/آالت نفخ. 

شخًصا،    20النفخ مع عدد یصل إلى 
 بشرط تقدیم نتیجة اختبار سلبیة. 

  
بھ من ایُسمح بفتح المتاحف وما ش

 عد.مو األماكن بدون حجز

  50أو  30النفخ مع عدد یصل إلى
شخًصا، بشرط تقدیم نتیجة اختبار  

 سلبیة. 
  

 : 2021سبتمبر/أیلول  1بدًءا من 
یمكن إقامة مھرجانات موسیقى مع  

شخٍص   1000جمھور یصل إلى 
بشرط تقدیم نتائج اختبار سلبیة ووجود 

 لیھا. عخطة موافق 

الریاضة في الخارج ممارسة یُسمح ب الریاضة 
بدون تالمس في المنشآت الریاضیة  

 شخًصا.  25وخارجھا مع ما یصل إلى  
  

یمكن فتح المسابح المكشوفة من أجل 
یاضة (بدون منطقة  ممارسة الر

تشّمس) بشرط تقدیم نتائج اختبار 
 سلبیة. 

  
یُسمح في األماكن الخارجیة لعدد حتى  

بار  ، بشرط تقدیم نتائج اختجمتفر 500
مقاعد، حتى  سلبیة ووجود خریطة 

 بدون تقیید السعة بنسبة مئویة. 

یُسمح بممارسة الریاضة ذات التالمس  
في األماكن الخارجیة مع ما یصل إلى  

شخًصا وكذلك ممارسة الریاضة   25
بدون تالمس بدون قید على عدد 

 األشخاص.
  

یُسمح بممارسة الریاضة بدون تالمس  
نھا صاالت  ي األماكن الداخلیة (ومف
لیاقة البدنیة) بدون قید على عدد  ال

 األشخاص.
  

ویُسمح بممارسة الریاضة ذات  
شخًصا   12التالمس مع حتى عدد 

وتقدیم  بشرط تتبع جھات التواصل 
 نتائج اختبار سلبیة. 

  
بینما یُسمح في األماكن الخارجیة لما 

متفرج (بحد أقصى   1000یصل إلى  
قدیم لمائة من السعة) بدون تافي  33

  .نتیجة اختبار مسبق
  

 
یُسمح في األماكن الداخلیة لعدد حتى  

متفرج، بشرط تقدیم نتائج اختبار   500
سلبیة ووجود خریطة مقاعد وترتیب  

 اعد وفقًا لنموذج رقعة الشطرنج. المق

یُسمح بممارسة الریاضة ذات التالمس  
  في األماكن الخارجیة والداخلیة مع ما

تقدیم  شخٍص بشرط  100یصل إلى  
 یة. نتائج اختبار سلب 

  
بینما یُسمح في األماكن الخارجیة لما 

متفرج (بحد أقصى   1000یزید عن 
  في المائة من السعة). 33

  
اكن الداخلیة لعدد حتى  یُسمح في األم

في   33متفرج (بحد أقصى  1000
المائة من السعة)، بشرط تقدیم نتائج  

د خریطة مقاعد  واختبار سلبیة ووج
عة  لمقاعد وفقًا لنموذج رقوترتیب ا 
 الشطرنج. 

  
عندما ینخفض معدل اإلصابات في  

یُسمح بممارسة    35الوالیة عن 
الریاضة الداخلیة بدون إجراء اختبار  

 مسبق. 
  

 : 2021سبتمبر/أیلول  1بدًءا من 
یُسمح بالحفالت الریاضیة بدون حد  

أقصى لألشخاص بشرط وجود خطة  
 بیة). ھا (مع نتائج اختبار سلیموافق عل

یُسمح بفتح المنشآت الخارجیة   وقت الفراغ 
الصغیرة بشرط تقدیم نتائج اختبارات  

سلبیة. ویدخل في ذلك مالعب الجولف  
ق وحدائق  الصغیرة وحدائق التسل
 الحبال العالیة وغیرھا. 

  
من أجل   المسابح المكشوفةیُسمح بفتح 

  النشاط الریاضي على أن یتم تقدیم
 نتائج اختبار سلبیة. 

  
یُسمح بالنزھات الخلویة بالسفن (في  

المناطق الخارجیة) على أن یتم تقدیم  
 نتائج اختبار سلبیة. 

یُسمح بفتح جمیع المسابح والساونا وما  
ماكن اللعب الداخلیة عند تقدیم  شابھ وأ

نتائج اختبار سلبیة ومع تقیید عدد  
 األشخاص.

  
یة یقل  الفإذا كان معدل اإلصابات للو

ائق قضاء وقت  تح حد، یُمكن ف50عن 
الفراغ ودور الكازینو على أن یتم تقدیم  

نتائج اختبار سلبیة ومع تقیید عدد  
 األشخاص.

  
یُسمح بالنزھات الخلویة بالسفن  

بات الحنطور والقطارات  وعر
التاریخیة وما شابھ من المرافق على  

 أن یتم تقدیم نتائج اختبار سلبیة. 

وفة بدون  لمسابح المكشایُسمح بفتح 
 ر مسبق. قدیم اختبات
  

یُسمح بفتح بیوت الدعارة وما شابھھا 
 على أن تُقدم نتیجة اختبار سلبیة. 

  
یُسمح بفتح النوادي وصاالت الدیسكو  

طق الخارجیة لما یصل إلى  ذات المنا 
شخٍص بشرط تقدیم نتائج اختبار   100
 سلبیة. 

  
 : 2021سبتمبر/أیلول  1بدًءا من 

الوالیة  معدل اإلصابات في نخفض اإذا 
یُسمح للنوادي وصاالت  ، فس35عن 

الدیسكو بفتح األماكن الداخلیة بدون  
تقیید عدد األشخاص. ویُشترط في ذلك  

وجود خطة تقدیم نتائج اختبار سلبیة و
 موافق علیھا. 
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تجارة التجزئة التي ال تدخل ضمن  
 المواد األساسیة 

ال   یمكن ممارسة تجارة التجزئة التي
ن  ساسیة بدوتدخل ضمن المواد األ

" وبدون click & meetأسلوب "
 اختبار مسبق. 

  
وینخفض تقیید عدد الزبائن لیصل إلى  

 متر مربع.  20شخص واحد لكل  

ائن لیصل إلى  ینخفض تقیید عدد الزب 
 متر مربع.  10شخص واحد لكل  

تسقط القاعدة الخاصة بالمتاجر التي 
 . عمتر مرب 800تزید مساحتھا عن 

إقامة المعارض مع تقیید عدد  كن یُم المعارض/األسواق 
األشخاص ووضع خطة للنظافة  

 الشخصیة. 

یُمكن إقامة األسواق السنویة والخاصة  
 مع تقیید عدد األشخاص.

  
 ا بألعاب المالھي. یُسمح أیضً 

 : 2021سبتمبر/أیلول  1بدًءا من 
یُسمح باألسواق السنویة والخاصة مع  

تقدیم نتائج اختبار   نألعاب المالھي بدو
 بیة. سل

یُسمح بإقامة االجتماعات   --- االجتماعات/المؤتمرات 
في األماكن الخارجیة   والمؤتمرات

  500والداخلیة مع عدد یصل إلى 
قدیم نتائج اختبار  مشارك على أن یتم ت

 سلبیة. 

یُسمح بإقامة االجتماعات  
في األماكن الخارجیة   والمؤتمرات

 1,000إلى  والداخلیة مع عدد یصل
تبار  یتم تقدیم نتائج اخ  مشارك على أن

 سلبیة. 

یُسمح بإقامة الفعالیات الخاصة في   --- الفعالیات الخاصة (بدون حفالت)
األماكن الخارجیة مع عدد یصل إلى  

ضیف وفي األماكن الداخلیة مع  010
ضیفًا. ویُشترط في  50عدد یصل إلى  

 ذلك تقدیم نتائج اختبار سلبیة. 

في  عالیات الخاصة قامة الفإیُسمح ب
ارجیة مع عدد یصل إلى  األماكن الخ

ضیفًا بدون تقدیم نتائج اختبار   250
سلبیة. یُسمح بإقامة الفعالیات الخاصة  

یصل إلى  في األماكن الداخلیة مع عدد 
ضیٍف في ظل تقدیم نتائج اختبار  100
 سلبیة. 

یُسمح بإقامة الحفالت في األماكن  --- --- الحفالت 
 001ارجیة مع عدد یصل إلى خال

ماكن الداخلیة مع عدد ضیف وفي األ
ضیفًا بدون االلتزام   50یصل إلى  

بمسافة التباعد، بشرط تقدیم نتائج  
 اختبار سلبیة. 

 : 2021سبتمبر/أیلول  1بدًءا من  --- --- ة الضخمة الفعالیات المھرجانی
یُمكن إقامة المھرجانات الشعبیة  

نات المدینة  اومھرجانات الرماة ومھرج
  1000ع عدد یصل إلى وما شابھ م

 ود خطة موافق علیھا. ر، بشرط وجزائ
  

إذا انخفض معدل إصابات الوالیة عن  
، فال یُسمح بإقامتھا بدون تقیید عدد  35

 . الزائرین

یُسمح بفتح أماكن تقدیم الطعام في   قطاع تقدیم الطعام 
الخارج، على أن یتم تقدیم نتائج اختبار  

 كان. طبق واجب االلتزام بالمسلبیة ویُ 
یسقط حظر تناول الطعام والشراب في  

 المحیط. 

یُسمح بتقدیم الطعام في الخارج بدون  
 تقدیم نتائج اختبار سلبیة. 

  
لطعام في  یُسمح بفتح أماكن تقدیم ا

الداخل، على أن یتم تقدیم نتائج اختبار  
 سلبیة ویُطبق واجب االلتزام بالمكان. 

  
مؤسسة  تینات. ألفراد النیُسمح بفتح الكا

 ون اختبار مسبق. حتى بد

عندما ینخفض معدل اإلصابات في  
یُسمح بتقدیم الطعام في    35الوالیة عن 

 الداخل حتى بدون إجراء اختبار مسبق. 

یُسمح بالمبیت "المستقل" (منازل  قامة/ أماكن اإل
العطالت، التخییم، المنازل المتنقلة)  

یُسمح برحالت الحافالت بدون تقیید  یُسمح بتقدیم الطعام بالكامل للضیوف  
ع المشاركین السعة، إذا كان جمی
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 ئج اختبار سلبیة. اعلى أن یتم تقدیم نت السیاحة 
  

بفتح الفنادق بدون تقیید السعة.  مح یُس
وھذا یسري أیًضا على المبیت 

الشخصي مع اإلفطار، ولكن بدون  
 تقدیم طعام آخر في الداخل.

  
حافالت في ظل  یُسمح برحالت ال

إجراء اختبار مسبق ومع تقیید السعة  
في المائة)، في حالة عدم اقتصار   60(

اص الحاصلین خالمشاركین على األش
  م أو عدم ارتداء الجمیععلى التطعی 

 ألقنعة التنفس. 

قادمین من مناطق ذات معدل إصابات   الشخصیة. 
 . 35أقل من 
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 AHA+L+Aقاعدة :  معلومات أساسیة
 ؟ AHA+L+A  خالل قاعدة آلخرین من مایة نفسي واحكیف یمكنني  

من خالل  . حتى ال ینتشر فیروس كورونا بشكل خارج عن السیطرة، من الضروري أن یلتزم الجمیع ببعض القواعد المھمة •
، يبالط ارتداء القناع الیوميو مراعاة النظافة الصحیة، والحفاظ على مسافة األمان،  التي تعني( AHA+L+Aبقاعدة االلتزام 

 . یمكن للمرء حمایة نفسھ واآلخرین)  استخدام تطبیق كوروناوالتھویة بانتظام، و
  .ینتشر الفیروس بشكل رئیسي عن طریق الھواء والتحدث عندما ال تكون ھناك مسافة كافیة •

 !م بمسافة األمانالتزاال
 . یبًار وھذا یساوي ثالث خطوات تق. متر 1,5لحمایة اآلخرین، حافظ على مسافة ال تقل عن  •
 .  ، فمن الممكن أن یكون لدیك الفیروس في جسمك وتصیب اآلخرین بالعدوىبأنك بصحة جیدة حتى لو كنت تشعر •
 ال عناق وال مصافحة •

 ! مراعاة تدابیر النظافة الصحیة
 . ائًما السعال والعطس في ثنیة ذراعكیرجى د •
 . اغسل وعقّم یدیك بانتظام •

 !أو الطبي الیومي القناع ارتداء
إصابة   التقاط العدوى أو من  بشكل أفضل، )قناع الجراحيأو ال FFP2وفقًا للمواصفة  المصممالقناع ( طبيالیحمي القناع  •

 . اآلخرین بالعدوى
 .وعدم تبادل األقنعة بتاتًا اص بھمیجب على الجمیع ارتداء القناع الخ •
ناع في الفرن بدرجة حرارة  وضع القبعد كل استخدام یجب مرات بحد أقصى. و 5بعد استخدامھ   الحقًا قم بتغییر األقنعة الطبیة •

 درجة مئویة لمدة ساعة من أجل التعقیم. قد یتعذر غسل األقنعة الطبیة!  80
 درجة مئویة. 60بعد كل استخدام في درجة حرارة ال تقل عن  ن القماشیجب غسل جمیع األقنعة العادیة المصنوعة م •
  رطبة في أثناء استخدامھا. یجب دائًما تغییر األقنعة التي صارت •

 !التھویة
 . دقیقة 20یجب تھویة الغرف المغلقة بانتظام كل  •

 !  تطبیق التحذیر من كورونا -م التطبیق ااستخد
یخبرك التطبیق أیًضا بما یجب  . وسصالك بأشخاص أُصیبوا بالفیریخطرك التطبیق عند ات. تطبیق التحذیر من كورونااستخدم  •

 .  علیك فعلھ بعد ذلك 
 . إذا ثبتت إصابتك بفیروس كورونا، فأدخل ھذا في تطبیقك •
 . یعني أنھ ال یتم حفظ أي بیانات شخصیةیعمل التطبیق بشكل مجھول، مما  •
 
 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app
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 وطرق االختبار  االشتباه بكورونا:  معلومات أساسیة
 أن أفعل؟ ماذا علّي .  ي مصاب بكوروناأعتقد أنن 

حمى، سعال، التھاب في الحلق، سیالن في األنف، ضیق في  ( إذا كنت تعتقد أنك أُصبت بفیروس كورونا؛ ألن لدیك أعراض  •
أن   من األفضلدوى من خالل تطبیق كورونا، فأو تم إخطارك باحتمال إصابتك بالع...) التذوق، صداع،  التنفس، فقدان حاسة 

 .مباشرةً  ألسرة الخاص بكع نفسك لالختبار لدى طبیب اخِض تُ 
 . اتصل بطبیب األسرة الخاص بك مسبقًا وحدد موعًدا. االختبار مجاني •

 اختبار كورونا السریع؟  ما ھو

 :  من اختبارات الكورونا أساسیان متاحانحالیًا نوعان  وجدی •
o   اختبارPCR )في اختبار ): الكشف عن الفیروسPCR  یم العینات في یتم تقی . أو حلقك/من أنفك ویتم أخذ مسحة

 .ولكن عادةً ما یستغرق األمر من یوم إلى یوَمین حتى تظھر النتیجة. االختبار دقیق للغایة. المختبر
o  اختبارPoC )اختبار سریع یتم فیھ تقییم عینة المسحة خالل بضع دقائق باستخدام جھاز ): السریع اختبار كورونا

، ریق مقدم خدمة طبیة مخول لھ إجراء اختبار كورونا السریع، ویجب إجراؤه عن طأقل دقة  ھذا االختبار. اختبار
 ویجب علیھ إصدار شھادة باالختبار.

. ویُصدر المكان الذي  والصیدلیات وفي بعض عیادات األطباء كز االختبارمراا في یمكن إجراء اختبار كورونا السریع مجانً  •
للتأكد منھا،   PCRت نتیجة االختبار السریع إیجابیة، سیتم إجراء اختبار إذا كانیًا أو إلكترونیًا. أُجرَي فیھ االختبار النتیجة ورق

 ینتھي الحجر الصحي مرة أخرى إال في حالة سلبیة  حتى یتم التأكد. وال وفي ھذه الحالة یجب االلتزام بالحجر الصحي فوًرا
 .PCRاختبار 

 .  نا السریع في المدرسةیجب على الطالب المشاركة في اختبار كورو •

 استغلوا ھذه الفرصة!  ن لجمیع المواطنین إجراء اختبار سریع مجاني مرة واحدة أسبوعیًا على األقل.یمك •

. ھذه الرور إنیبھالموقع اإللكتروني لدائرة وذلك على  فیھا اختبار كورونا السریع یمكنك االطالع على األماكن الحالیة المتاح  •
 .رالرو إنیبھدائرة تطبیق على األماكن مسجلة أیًضا 

 ماذا علّي أن أفعل اآلن؟ :  اختبار كورونا اإلیجابي

تعني   الإیجابیة االختبار ھنا . ورونا إذا كانت نتیجة اختبارك إیجابیة لفیروس كورونا، فھذا یعني أنك قد أُصبت بعدوى فیروس ك •
 .كأن نتیجة اختبارك جیدة، بل تعني أنھ تم اكتشاف وجود الفیروس لدی

الحجر الصحي  ، فیجب علیك الذھاب فوًرا إلى )أو االختبار السریع PCRاختبار (ورونا إیجابیة إذا كانت نتیجة اختبار ك •
وبعد ذلك،  . على الفور) منزل أو شقة أو سكن(د ذلك عزل جمیع األشخاص الذین یعیشون معك في المنزل یجب بع. المنزلي

 . ن اآلن فصاعًداجمیعًا البقاء في المنزل م علیكم

یمكنك االستمرار في استخدام شرفتك أو تراسك أو حدیقتك الخاصة، ولكن أنت واألشخاص الذین تعیش معھم في نفس المنزل  •
 . فقط
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 معلومات أساسیة: المساعدة/خدمات المعلومات في مقاطعة إنیبھ رور 

 ومات عبر الھاتف؟ المعل/أین یمكنني الحصول على المساعدة

 اطنین في إدارة المقاطعة في شڤیلم ھاتف المو •
 02333 /4031449  مساءً  6صباًحا إلى الساعة   8، متاح یومیًا من الساعة 

 ردیكھ وڤیتن ھواتف المواطنین لمدن ھاتینجن وھی •

o مدینة ھاتینجن : 02324/204 4700  
 ظھًرا 12ى  صباًحا إل 8:30، الجمعة من مساءً  3:30صباًحا إلى  8:30من االثنین إلى الخمیس من 

o مدینة ھیردیكھ : 02330/611 350 
  ظھًرا  12صباًحا إلى  8مساًء، الجمعة من   4صباًحا إلى    8من االثنین إلى الخمیس من 

o مدینة ڤیتن:  02302/581 7777 
 مساءً  2ا إلى صباحً   8مساًء، األربعاء والجمعة من  4صباًحا إلى   8االثنین والثالثاء والخمیس من 

 ألسرة عند الطلبخدمة طبیب ا •
 116117 

 ھاتف المواطنین لوزارة الصحة في والیة شمال الراین وستفالیا  •
 0211/9119 1001  مساءً  8ا إلى  صباحً  7، من االثنین إلى الجمعة من 

 خدمة الطب النفسي االجتماعي في مقاطعة إنیبھ رور •
 ) افي حالة األزمات النفسیة بسبب كورون(

o  فلسبرج وھاتینجن وشڤیلم وشبروكھوفلبریكرفیلد وإنیبیتال وجی:  02336/93 2788 

o ڤیتن وڤیتر وھیردیكھ : 02302/922 264 
 مساءً   4مساًء إلى  2ًرا، والخمیس بشكل إضافي من ظھ 12صباًحا إلى  8من االثنین إلى الجمعة من  

 GESINE Frauenberatung.ENخدمة المشورة للسیدات  •
 )والمالي والجنسي واألزمات  حاالت العنف الجسدي والنفسيفي (

o  شڤیلم 02336/475 909 1   
    02302/525 96: ڤیتن

  02324/380 930 50: ھاتینجن
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   المنزلي صحي ال الحجر:  أساسیة معلومات
 كیف یتم الحجر الصحي المنزلي؟  

   بذلكونا أو إذا أمر مكتب الصحة یجب علیك الخضوع للحجر الصحي المنزلي إذا ثبتت إصابتك بكور  •

  -لذلك ال تخرج من المنزل . الحجر الصحي المنزلي یعني أنھ یجب علیك البقاء في المنزل على الفور وعدم استقبال أي زیارات ●
رار في  یمكنك االستم. للمشي والتنزه، وال تذھب إلى الملعب، وال تخرج للتسوق وما إلى ذلك، وال تقود سیارتك أیًضاتخرج  ال

 .اسك أو حدیقتك الخاصة، ولكن أنت واألشخاص الذین تعیش معھم فقطاستخدام شرفتك أو تر
 . الذین كنت على اتصال بھمأو مركز الرعایة النھاریة وأبلغ كل األشخاص /أبلغ صاحب العمل والمدرسة و •
  
ین البقاء ، فیجب على أحد الوالدالصحيأن یكون في الحجر ویجب ) سنة 11من سنة إلى  (سنة   12إذا كان عمر طفلك أقل من  •

 . في المنزل مع الطفل 

إرسال رسائل  إذا كنَت في الحجر الصحي، فسیتصل بك مكتب الصحة عبر البرید اإللكتروني أو عبر الھاتف إذا لم یكن بإمكانك •
 . ك في الحجر الصحيیمكنك االتصال بنفسك بمكتب الصحة عن طریق البرید اإللكتروني أثناء وجود. البرید اإللكتروني

أو شعرت بأن حالتك سیئة أثناء الحجر الصحي، فاتصل بطبیب    في أثناء الحجر الصحي في حاجة إلى بعض األدویةإذا كنت  •
 .خاضع للحجر الصحي ا بأنكأیضً أخبر طبیبك . األسرة الخاص بك

 ھاتفلطبیة عند الطلب على رقم الإذا كنت تشعر بأنك مریض للغایة وتحتاج إلى رعایة طبیة عاجلة، فاتصل بالخدمة ا •
  116117 . وفي حاالت الطوارئ العاجلة للغایة، اتصل برقم الطوارئ 112 .  قل دائًما أنك خاضع لحجر صحي في

 .المنزل
 

 إذا اضطررت إلى الخضوع للحجر الصحي؟  ماذا یحدث لعملي 

استمرار دفع  (ب العمل تستمر في تلقي راتبك من صاحإذا كان علیك البقاء في الحجر الصحي، فس:  كقاعدة عامة، یسري ما یلي •
 ).من قانون الحمایة من العدوى 56المادة (أسابیع  6لمدة أقصاھا  ) األجر

في الحجر الصحي، فإنھ یتم تطبیق االستمرار ) عاًما 12أقل من (بسبب وجود طفلك  إذا كان یتعین علیك أیًضا البقاء في المنزل •
الحصول على تعویض عن خسارة   الحق في. (ھنامزید من المعلومات  یمكنك العثور على. أسابیع  6في دفع األجر لمدة أقصاھا 

 )أ من قانون الحمایة من العدوى1الفقرة  56الدخل وفقًا للمادة 

 ي الصحي؟ متى ینتھي حجر

، فعادةً ما  ...)سعال، التھاب الحلق، حمى، سیالن األنف أو فقدان حاسة التذوق، (اض نموذجیة لعدوى كورونا إذا كانت لدیك أعر  •
 . یجب أن تكون بصحة جیدة قبل یومین من انتھاء الحجر الصحي. من بدء ظھور األعراضأیام  10ینتھي الحجر الصحي بعد 

على أیام  10أعراض المرض النموذجیة، فسینتھي الحجر الصحي بعد  بك إیجابیًا ولم تظھر علیك الخاص PCRإذا كان اختبار  •
 اكتشاف العامل المسبب للمرض ألول مرة.أقرب تقدیر، بعد 

ھذا یعني أن مدة الحجر الصحي لیست ھي نفسھا دائًما  .لحجر الصحي إال عندما یعطي مكتب الصحة اإلذن بذلكال ینتھي ا: تنبیھ •
 . ًضاجمیع ویمكن أن تكون أطول أیلل

وفي جمیع األحوال، ستظل أنت في  . PCRالخاص بك إیجابیًا، فیجب أن یتبع ذلك اختبار  PoCإذا كان اختبار : االستثناءات •
 . سلبیة PCRولن ینتھي الحجر الصحي إال إذا كانت نتیجة اختبار . PCRظھور نتیجة اختبار  حتى الحجر الصحي

 
 

https://ifsg-online.de/antrag-schliessung-schulen-und-betreuungseinrichtungen.html
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 د في ظل جائحة كورونا یة: الئحة الدخول إلى البالمعلومات أساس
 الالئحة االتحادیة للدخول إلى البالد في ظل جائحة كورونا 

 ماذا عليَّ أن أفعل اآلن؟   لقد كنُت خارج البالد. 

 

 . 2021ر مایو/أیا 9الصادرة بتاریخ  وستفالیا الراین شمال لغاء الئحة الدخول إلى البالد في ظل فیروس كورونا لوالیةیتم إ •
. وتستند القواعد الساریة  2021مایو/أیار  13ادیة الجدیدة للدخول إلى البالد في ظل فیروس كورونا منذ یوم تسري الالئحة االتح •

 ث الخطورة أو ارتفاع عدد اإلصابات أو ارتفاع مستوى العدوى نظًرا لوجود متغیر للفیروس. إلى تحدید مستوى المنطقة من حی
التحلیالت  . یتحدد مستوى المنطقة من حیث الخطورة بتاًء على روبرت كوخمعھد ذه المستویات في موقع یمكن االطالع على ھ •

 الداخلیة للبناء والشؤون الداخلیة. ة ووزارة والقرارات المشتركة التي تتخذھا كل من وزارة الصحة ووزارة الخارجی
 

 مناطق الخطر •
 سلبیة وأصجاب نتیجة االختبار الن ال یوجد حجر صحي للحاصلین على اللقاح والمتعافی

 مناطق ذات معدل مرتفع لإلصابات •
 التأكد من سلبیة النتیجة، تطبیق استثناءات للحاصلین على اللقاح أیام، اختبارات   10حجر صحي لمدة  

 ناطق ذات مستوى عال من العدوى نظًرا لوجود متغیر للفیروسم •
 لقاح والمتعافینوأیًضا للحاصلین على ال  –یوًما  14حجر صحي لمدة  

 لخالیة من الخطر" المناطق "ا •
 اختبار إلزامي للمسافرین غیر الحاصلین على اللقاح
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 معلومات أساسیة: التطعیم ضد فیروس كورونا 

 ؟ وكیف یمكنني حجز موعد للتطعیم  من الذي سیحصل على موعد  

، ویُتوقع رورالموقع اإللكتروني لمقاطعة إنیبھ من یحق لھ حالیًا الحصول على التطعیم ومن ثم یمكنھ حجز موعد، فسیجد على  •
 یونیو/حزیران.  7أن تُلغى األولویة بدًءا من  

شارع  205، كرایس-رور-إنیبھ دائرةم في التطعیتال (مركز یفي إنیب  سكرای-رور-إنیبھ دائرةیقع مركز التطعیم المسؤول عن   •
 تال).یإنیب  58256، شتراسھ كولنر

ھناك یتم المرور   في شفیلم. Milsper Straße 35في موقف قاعة األلعاب الریاضیة الكائنة في  توجد أیًضا قافلة متنقلة للقاح •
حجز موعد ألخذ اللقاح عبر اإلنترنت یجب   ي حالةتنویھ: فسھ في خیمة. األقسام بالسیارة، ویتم إعطاء اللقاح نف على جمیع

 تحدید أحد المقرین. 
 .تحدید موعد ُمسبقالتطعیمات ممكنة فقط عن طریق  •
 یعتمد عدد مواعید التطعیم على اللقاح المتوفر في مركز التطعیم. •
، یومیًا   0800/116 117 02 أو عبر الھاتف على dewww.11611.7المواعید عبر اإلنترنت على  إجراء• یمكن  •

 مساًء. 10 الساعةصباًحا و 8بین الساعة  
بخطوة لحجز -خطوة-دلیلالمسؤولة عن تحدید المواعید،  )KVWL( لیبي-طباء في ویستفالیاصندوق األ• أنشأت رابطة  •

www.corona-ومات في المعل سئلة المتداولة: جمیعالمواعید، باإلضافة إلى قائمة باإلجابات على األ
kvwl.de/impftermin . 

 .التطعیم األول مع موعدالثاني  الوقائي لتطعیم، یتم ترتیب موعد آخر للتطعیملالحمایة الكاملة الحصول على من أجل ضمان  •
 ا تحدید المواعید. أیضً  ھماألشخاص الموثوق بأو  لألقارب  بشكل أساسي یمكن •

 ؟ كیف تسري عملیة التطعیم 

تك الصحیة اإللكترونیة بطاقة ھویتك وتأكید موعدك وشھادة التطعیم وبطاق أن تحضر معكللحصول على التطعیم، یجب علیك  •
 الشھادات المعنیة على سبیل اإلثبات. وإذا لزم األمر، ،(إن وجدت)

 ناع طبي.یجب علیك ارتداء ق •
یة مع طبیبة أو طبیب،  استشارإجراء مقابلة یمكنك أیًضا  ضد كورونا. الوقائي التطعیم االستعالم عن ماھیة یمكنك قبل التطعیم •

 . إذا كنت ترغب في ذلك
 . ھنابعدة لغات یمكن العثور على معلومات حول التطعیم واللقاح  •
 یتم التطعیم بواسطة طاقم طبي مدرب. •
 سیتم حقن اللقاح في أعلى الذراع. •
وبھذه الطریقة، یمكن  ،في مركز التطعیم دقیقة تقریبًا 30إلى    15اً لمدة حین طبیّ بعد التطعیم، تتم مالحظة األشخاص الملقَّ  •

 .أي شعور بالضیقجًدا أو  الحدوث نادرتحسسي  شر مع أي رد فعلي معالتعامل بشكل مبا
 . أیًضا موعد التطعیم الثاني یتم في نفس المكان •
 األشخاص على التطعیم األول بشكل أسرع.في أبعد وقت ممكن؛ حتى یحصل العدید من یَُحدَّد موعد التطعیم  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.enkreis.de/gesundheitsoziales/gesundheit/faq-corona/impfzentrum/wer-darf-geimpft-werden.html
https://www.enkreis.de/gesundheitsoziales/gesundheit/faq-corona/impfzentrum/wer-darf-geimpft-werden.html
https://www.enkreis.de/gesundheitsoziales/gesundheit/faq-corona/impfzentrum/wer-darf-geimpft-werden.html
http://www.116117.de/
http://www.corona-kvwl.de/impftermin
http://www.corona-kvwl.de/impftermin
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
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     شر  لناا  
                                           )Ennepe-Ruhr-Kreis(مقاطعة إنیبھ رور 

 رئیس المقاطعة 
Hauptstraße 92, 58332 Schwelm 

kreis.de-www.en   
 

 الرقم ى أو االتصال بنا ھاتفیًا عل ki-corona@en-kreis.de ي ھذه النشرة اإلخباریة الخاصة، فیرجى إرسال برید إلكتروني إلىإذا لم تعد ترغب في تلقِّ 
02336   /93-2778 . 

 :االتصال
 مركز االندماج البلدي في مقاطعة إنیبھ رور

 kreis.de-coronainfo@en-ki : البرید اإللكتروني
   integrationszentrum.html-http://www.enkreis.de/bildungintegration/kommunales: الموقع اإللكتروني

 یتم تمویل مركز االندماج البلدي من قِبل
 

 

 
 
 
 
 

 شمال   والیة في یموالتعل  ةالمدرس وزارة
 وستفالیا  الراین

  والالجئین واألسرة األطفال وزارة
  الراین  شمال والیة في  واالندماج

 الیا وستف

http://www.en-kreis.de/
mailto:ki-coronainfo@en-kreis.de
mailto:ki-coronainfo@en-kreis.de
mailto:ki-coronainfo@en-kreis.de
http://www.enkreis.de/bildungintegration/kommunales-integrationszentrum.html
https://www.mkffi.nrw/ministerium-fuer-kinder-familie-fluechtlinge-und-integration�
https://www.schulministerium.nrw.de/�
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