
 

 22.03.2020 ھامبورغ مدینةفي  العامة التوصیات

 تسمح لم إال في حال ، العامة األماكن في البعض بعضھم بین متر 1.5 عن تقل ال مسافة على الحفاظ األشخاص على یجب
 .أدناهكما ھو موضح  آخر بشيء حاسمال في حال أو بذلك المكان أوفي المحیط  الظروف

، أو برفقة شخص  مسكنلذین یعیشون في نفس الافي األماكن العامة بمفردھم فقط ، أو برفقة األشخاص  سمح لألشخاص بالتواجدیُ 
.ال یعیش في نفس المسكنخر آواحد   

.ةالعامة ممنوع األماكن في الناس إن تجمعات  

 االستثناءات:

 طالما لم یكن ذلك ُمقیداً على وجھ التحدید ، المھنة ممارسةبھدف  اتالتجمع ، 
 
 المجال السیاسي في اتالخدم أو المھام ألداء اتالتجمع 

 
 ات ألداء المھام في المجال الطبيالتجمع 

 
 العام القانون مھام تؤدي التي األخرى المؤسسات أو الھیئات في كذلكدوائر الرسمیة ووال المحاكم في اتالتجمع ، 

 ، الموظفین غیر قبل منالیھا  لوصولحظرا یتم لمتلك التي  أو طالما لم یكن ذلك ُمقیداً على وجھ التحدید
 

  من قبل ممثلي الصحافة واإلذاعة والسینما ووسائل اإلعالم األخرىالتجمعات بھدف التغطیة اإلعالمیة والصحفیة. 
 

، (مصففي الشعر ، واستودیوھات التجمیل ، وصالونات التدلیك العنایة بالجسم التي تقدم خدمات  ممارسة العمل في المھن حظریُ 
 .واستودیوھات الوشم ، والمؤسسات المماثلة)

 سمح بالتجمعات؟متى یُ 

  ُوالخدمات المرتبطة صلة بتأمین المواد الغذائیة والسلع السمح تجمعات األشخاص في األماكن العامة ذات ت
 باالحتیاجات الیومیة في الشركات والمؤسسات التالیة: 

 ، بالتجزئة الغذائیة المواد متاجر بیع )أ

 ، األسبوعیة األسواق )ب

 ، والتوصیل االستالم خدمات )ج

 ، المشروبات أسواق )د

 ، الصیدلیات )ھـ

 ، الطبیة المستلزماتبیع  متاجر )و

 ، المستحضرات الكیماویة ومنتجات العنایة بالصحة تاجر بیعم )ز

 ، البنزین محطات )ح

 ، االدخار وبنوك البنوك )ط

 ، البرید مكاتب )ي

 ، التنظیفشركات  )ك



 ، المالبس مغاسل )ل

 والمجالت ، الصحف منافذ بیع )م

 ، متاجر بیع لوازم البناء والحدائق )ن

 ، األلیفة الحیوانات متاجر )س

 .مزاكر البیع بالجملة )ع

 ورش إصالح المركبات ، بما في ذلك الدراجات ، ف)

 .على وجھ التحدید اً لم یكن ذلك ُمقید طالما،  الحرفیةواألعمال  الخدماتالعاملة في قطاعي  ركاتالش ص)

 على الحفاظ دیناجوتالم األشخاص على یجب ، الخدمة أو العملیة ونوعالمحیطة  المكانیة الظروفبھ  سمحتَ الذي  قدرالب
 .المسكن نفس في یعیشون الذین األشخاص على ھذا ینطبق ال. البعض بعضھم عن متر 1.5 عن تقل ال مسافة

 المحیطة المكانیة الظروفبھ  سمحتَ الذي  قدرالب . استخدام وسائل النقل العام المحلیة نتیجة قد تتشكل تُسمح التجمعات التي ،
 .متر عن بعضھم البعض 1.5الحفاظ على مسافة ال تقل عن  یجب على األشخاص

 
 لم  الیومیة ، طالمااألشخاص المحتاجین اآلخرین باألغذیة والسلع والخدمات ذات االحتیاجات  التجمعات في سیاق تزوید

 .قیداً على وجھ التحدیدمُ  یكن ذلك
 

  طالما لم یتم تقیید ھذا على  برعایة األشخاص المحتاجین للمساعدة ، طالما لم یكن خالف ذلك ممكناً و المرتبطةالتجمعات
 .وجھ التحدید

 
 ذلك في بما الرعایة مرافق من غیرھا أو النھاریة األطفال رعایة مراكز أو المدارسالمرتبطة بزیارة  التجمعات 

و  من واصطحابھم والشباب األطفال مرافقة إلى باإلضافة ، صغیرة مجموعات في خاص بشكل المنظمة الرعایة
 .التحدید وجھ على الزیارة مقیدة تكن لم ماطال ، المرافق ھذه إلى

 
 المشاركة  تكون أال شریطة ، مقربةال عائلیةال دائرةال ضمن ةیزئالجنا حتفاالتاالو الجنازات في بالمشاركة یُسمح

 .التحدید وجھ على مقیدة
 

  ُعلى  ینطبق ال ھذا. والتنزه الشواء على خاص بشكل ینطبق ھذا. العامة األماكن في وتناولھ الطعام إعداد حظری
 مراكز اإلیواء واإلسكانضمن وبشكل خاص  آخر سكن أو شقة األشخاص الذین ال یتوفر لدیھم بسبب حالة التشرد

 .العامة
 

 تسمح و طالما. الیومیةلالحتیاجات  السلع أو البقالة تقدم كانت إذا فقط بھا مسموحٌ  األسبوعیة األسواق في األكشاك 
 بعضھم عن متر 1.5 عن تقل ال مسافة على الحفاظ یناألشخاص المتواجد على یجب ،ةطیالمح المكانیة الظروف

 .البعض
 

  ف استھالكھا خارج بھدالتي یتم اصطحابھا  األطعمة والمشروبات توصیل وبیعالیُحظر تشغیل المطاعم. وتبقى خدمات
متر بین األشخاص. یجب عدم تناول األطعمة  1.5معفیة من الحظر. ھنا أیضاً ، یجب مالحظة ترك مسافة ال تقل عن  المحل

 .والمشروبات في األماكن العامة
 

 العامة الغیر األخرى األماكن أو الشقق في االحتفاالت تنظیم یُحظر. 
 

ً مبدئی العام المرسوم ھذا یسري ً  2020 نیسان 05تاریخ  حتى ا  .ضمنا

 علیھ. المعاقبة یمكن القواعد لھذه االمتثال عدم إن

 


