مرسوم عام
تطبيق قانون الحمايه من العدوى وتدابير بسبب وباء كورونا وترتيب متطلبات النظافه لمنع
انتشار فيروس كورونا
اشعار من وزاره واليه ساكسونيا للشؤون االجتماعيه والتماسك االجتماعي
 Az: 15-5422/22من  .23حزيران ,2020
وزاره واليه ساكسونيا للشؤون االجتماعيه على أساس الماده  28الفقره  1الجمله  1من قانون حمايه العدوى
المؤرخ  20يوليو ( 2020القانون األساسي االتحادي األول ص  )1045آخر تعديل من خالل الماده  2من
القانون من  15مايو ( 2020القانون األساسي االتحادي األول ص )1018
مرسوم عام
لمنع انتشار فيروس كورونا من خالل إجراءات التخفيف في وباء كورونا تم اتخاذ اإلجراءات التاليه:
 .Iبشكل عام
 .1المبادئ االساسيه
 .جميع الوصايا والمتطلبات الصالحه حاليا للمرافق العامه تدخل ايظا للتطبيق داخل المؤسسات والمباني .هذا
القرار مبني على مرسوم وزاره الشؤون االجتماعيه و التماسك االجتماعي في سكسونيا (مرسوم قرار الحمايه
من وباء كورونا في سكسونيا) في القرار من تاريخ  .23حزيرا ن 2020
 .يسمح فقط لألشخاص اللذين ليس لديهم شك بعدوى كورونا بزياره المرافق والمؤسسات
 .يجب اتباع قواعد اتكيت السعال و العطاس
 .باالظافه لقانون سكسونيا المتعلق بكورونا ينصح بارتداء غطاء لفم واالنف في المناطق المغلقه ,في حال عدم
اماكنيه التقيد بقاعده التباعد من  1,5متر
 .العالمات المحدده على االسطح األرضيه تعد كأداه للمساعده على المحافظه على قواعد التباعد ويجب أيظا
التقيد بقاعده التباعد أمام المباني أيظا
 .يجب تجنب الممرات الضيقه أو اعاده تصميمها اذا لزم األمر .يجب أيظا اتخاذ تدابير خاصه بالزوار
 .بالنسبه للفرق الموسيقيه والغناء ,يجب أن تستند أيظا مدارس الموسيقى على قواعد النظافه المطبقه في القسم 2
رقم  4واتباع مسافه تباعد أكبر

 .يجب ذكر جميع قواعد النظافه في المواقع المعنيه بشكل واضح على ملصقات واعالنات ,يتم تقديمها بشكل
موجز واذا لزم االمر يجب استخدام الصور التوضيحيه
 .يجب اتخاذ جميع االحتياطات الالزمه لضمان الزائرين الداخلين على غسل يديهم وتعقيمها بعد دخولهم الموقع
المعين كما هو مذكور في رقم 2
 .إعطاء االفضليه بغسل اليدين بشكل متكرر وتفضيله على ارتداء القفازات التي يمكن التخلص منها
 .يجب توفي واتباع قاعده التسجيل الطوعي للزوار لتسهيل تتبع التواصل
 .التوصي بطريقه الدفع غير النقدي .تفادي إجراءات تواصل واحتكاك أخرى (ك الضغط على االزرار ,شاشات
اللمس الخ).
 .تنظيف الغرف التي يتم استعمالها بشكل جيد
 .تفضيل النشاطات في الهواء الطلق على النشاطات األخرى في الغرف المغلقه
 .يجب تعيين شخص للمسؤوليه عن ضبط قواعد النظافه
 .أرباب العمل عليهم تقييم المخاطر وتحديثها ,وتنفيذ تدابير السالمه المهنيه الخاصه .مع التقيد بالتعليمات
الخاصه بالحمايه من مرض سارس كوفيد  2الصادره عن وزاره العمل واالجتماعيه ,مع التقيد بتكييف القواعد
مع مؤسسه التامين الخاصه بالحوادث المخصصه
 .بحسب الماده  4فقره  2من قانون سكسونيا للحمايه من عدوى كورونا ,يجي التقيد بتعليمات االتحادات
المخصصه عند انشاء جدول العمل الخاص
 .يجب على المؤسسات والمنشئات حسب الماده  4فقره  4من قانون سكسونيا للحمايه من عدوى كورونا بتقديم
جداول أعمالهم الخاصه لتصديقها و الموافقه عليها من مؤسسات الدوله الخاصه بذلك

 .2التكييف و تهويه الغرف
 .نظرا ألن استخدام الغرف ال يمنع من تدفق ودوران الهواء الزائد ,فان قواعد النظافه والتباعد ساريه في جدول
العمل داخل المباني
 .التهويه في المناطق ذات المتطلبات الطبيه الخاصه
للتهويه في المناطق ذات المتطلبات الطبيه الخاصه على سبيل المثال في مناطق العنايه المركزه ,يجب ان تتمتع
أنظمه التهويه والتكييف بالمعايير المنص عليها من قبل (الجمعيه األلمانيه لنظافه المشافي على سبيل المثال)

 .التهويه في المناطق بدون المتطلبات الطبيه الخاصه
بالنسبه للغرف األخرى في المجال الطبي والعنايه ,ليس هناك متطلبات أخرى فيما يتعلق بالتهويه بسبب وباء
كورونا  .19اليتوجب وضع أجهزه تكييف جبريه ,األجهزه الموجوده مسبقا تصلح ويجب عدم اطفاؤوها
نتيجه لبحوثات الخبراء (ك لجنه التحكم في تلوث الهواء ف د ي ) فان امكانيه العدوى بمرض سارس كوف 2
عبر تقنيه التكييف و التهويه(ر ل ا ت) قليله جدا في المطاعم والمحال التجاريه .لذلك يجب حسب المبدأ
التوجيهي  6022ف د ي قيام الصيانه لنظام التهويه بشكل منتظم .مع نظام ه ف ا س يجب زياده حجم الهواء
الخارج لتنقيه الهواء
في الغرف المكيفه بنظام ر ل ت ا بدون هواء خارجي وفي غرف تهويه ميكانيكيه يجب القيام بالتهويه المتقاطعه
قدر اإلمكان للحصول على هواء نقي وتخفيف أي حموالت من الفيروسات

