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مرسوم عام
لمنطقة رينسبورغ-إكرنفورده
لمكافحة انتشار فيروس كورونا سارس-كوفيد 2-من خالل تدابير لتقييد االتصال
وحظر تقديم واستهالك الكحول في األماكن العامة
وفقا للمادتين  28فقرة  1جملة  28a،1فقرة  1جملة  2من قانون الحماية من العدوى وبالترابط مع المادة  106فقرة  2من
القانون اإلداري العام لوالية شليزفيغ-هولشتاين (القانون اإلداري للوالية ( يتم مع تنفيذ المادة  2 bجملة  2من مرسوم المقاطعة
لمكافحة كورونا فيروس سارس-كوفيد 2-من تاريخ  ،2021-3-26المعدل مؤخرا بتاريخ  ،2021-4-10صدور المرسوم العام
التالي:
 .1يمنع في األماكن المذكورة العامة في الهواء الطلق المذكورة في الملحق وكذلك أيام األسبوع المذكورة وفي األوقات
المذكورة في الملحق تقديم واستهالك المشروبات الكحولية وفقا للفقرة  2bجملة  1من مرسوم المقاطعة لتعديل مكافحة
كورونا فيروس سارس-كوفيد 2-من تاريخ  ،2021-3-26المعدل مؤخرا بتاريخ .2021-4-10
 .2يسري هذا المرسوم العام اعتبارا من يوم اإلثنين في  12أبريل/نيسان  2021ولغاية يوم األحد في 9مايو/أيار 2021
وفقا للمواد  28aجملة  28 ،1فقرة  1جملة  1و  2وبالترابط مع المادة  16من قانون الحماية من العدوى .التمديد
ممكن.
 .3يستند هذا المرسوم العام في قاعدته على المادة  28فقرة 1جملة  ،1المادة  ، 28aالمادة  16من قانون الحماية من
العدوى وبالترابط مع المادة  106فقرة  2من القانون اإلداري للوالية .من هذا المنطلق تعتبر األعمال المخالفة مخالفات
إدارية وفقا للمادة  73فقرة  1aرقم  6من قانون الحماية من العدوى.
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 .4تكون األوامر وفقا للمادة  28فقرة  3وبالترابط مع المادة  16فقرة  8من قانون الحماية قابلة للتنفيذ الفوري.
اعتراضات وشكاوى طعن ضد هذه التدابير ليس لها أي تأثير إيقافي.
 .5يمكن االطالع على هذا المرسوم العام وعلى أسباب صدوره خالل ساعات العمل في منطقة, Rendsburg -
Eckernförde, Kaiserstraße 8, , 24768 Rendsburg

التبرير
األساس القانوني للتدابير المتخذة هي الموادا  28فقرة  1جملة  28a ،1فقرة  1من قانون الحماية من العدوى وبالترابط مع المادة
 106فقرة  2من القانون اإلداري للمقاطعة ومع تنفيذ المادة  2bمن مرسوم المقاطعة لمكافحة فيروس كورونا سارس-كوفيد2-
من تاريخ  ،2021-3-26المعدل أخيرا بتاريخ .2021-4-10
وفقا للمادة  28فقرة  1من قانون الحماية من العدوى ،يتعين على السلطة المختصة في حالة وجود مرضى أو مشتبه بهم بإصابتهم
بمرض أو مشتبه بهم بإصابتهم بعدوى أو ما يتركه المريض أو تبين أن الشخص المتوفى كان مريضا أو مشتبه بإصابته بمرض
أو مشبته بما يتركه المريض ،اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية خصوصا المنصوص عليها في المادة  28aفقرة  1من قانون
الحماية من العدوى وفي المواد  29لغاية  31من قانون الحماية من العدوى ،لطالما كان ذلك ضروريا لمنع انتشار األمراض
المعدية .تدابير وقائية الزمة بالمعنى المقصود في المادة  28فقرة  1جملة  1من قانون الحماية من العدوى لمنع انتشار مرض-
فيروس كورونا( 2019-كوفيد )19-وعلى مدى فترة تحديد حالة الوباء على النطاق الوطني وفقا للمادة  5فقرة  1جملة  1من
قانون الحماية من العدوى من قبل البوندستاغ األلماني ،وخصوصا واجب وضع غطاء الفم واألنف (واجب وضع القناع) ،المادة
 28aفقرة  1رقم  2من قانون الحماية من العدوى ،تستطيع على وجه الخصوص إلزام األشخاص بعدم دخول األماكن العامة أو
فقط دخولها في ظل شروط معينة.
بالنسبة إلى فيروس سارس-كوفيد 2-المتواجد حاليا ،فإن األمر يدور حول أحد مسببات األمراض التي يمكن أن تؤدي إلى مرض
معد متنقل بالمعنى المقصود في في المادة  2رقم  3من قانون الحماية من العدوى .يجب منع انتشار فيروس سارس -كوفيد2-
لمكافحة جائحة هذا الوباء .لذلك بدأ تطبيق القسم الخامس من قانون الحماية من العدوى.
إن األمر يدور في هذا التفويض وفقا للمادة  28فقرة  1من قانون الحماية من العدوى حول بند عام يلزم السلطة المختصة بالقيام
بالتصرف .يمكن للتدبير الوقائي وفقا للمعنى المقصود في المادة  28فقرة  1من قانون الحماية من العدوى أن يمنع من انتشار
فيروس كورونا وأن يمنع أيضا اإلصابة بأمراض أخرى مسببة من كوفيد 19-وفقا للمادة  28aفقرة  1رقم  ،9خاصة أيضا
الحطر الشامل والحطر المقيد بوقت معين لتوزيع الكحول أو استهالكه في بعض األماكن العامة أو في بعض المرافق العامة
المتاحة للجمهور.
لتقييم احتمالية حدوث ضرر ،يجب استخدام المبدأ المطبق في القانون العام للشرطة والقانون التنظيمي ،بمعنى أنه كلما كان
الضرر الذي قد يحدث أكبر وأكثر خطورة ،انخفضت متطلبات احتمالية حدوث الضرر ،كلما كان الضرر الذي يحدث أكبر وأكثر
خطورة .لهذا السبب يمكن اتخاذ تدابير ضد أشخاص آخرين بخالف األشخاص المذكورين في المادة  28فقرة  1جملة  1من
قانون الحماية من العدوى.
وفقا للمادة  2bمن مرسوم المقاطعة لمكافحة فيروس كورونا سارس-كوفيد 2-من تاريخ  2021-3-26المعدل مؤخرا بتاريخ
 ،2021-4-10يحظر تقديم واستهالك المشروبات الكحولية في بعض أماكن مرور معينة عامة ،وفي أماكن عامة أخرى في
الهواء الطلق ،في أماكن تواجد الناس إما في أماكن مغلقة ضيقة أو أن يكون توقفهم ليس مؤقتا .تم تنسيق المناطق العامة المدرجة
والفترات الزمنية التي يطبق فيها الحظر من قبل إدارة الخدمات الصحية مع كل من دوائر المقاطعات والمدن والبلديات المعنية.
وفقا لتجارب ومعرفة الدوائر والمدن والبلديات فإنه يتوقع دائما تجمع منتظم لألشخاص في األماكن المحددة واإللتقاء في هذه
األماكن الستهالك الكحول .يهدف الحظر المفروض على تقديم وتناول الكحول في األماكن العامة على منع المخالفات المتعلقة
بالكحول ضد تدابير الحماية من العدوى .يمكن أن يؤدي استهالك الكحول إلى خفض رادع ،مما يعني أنه لم يعد يتم االلتزام
بالتدابير االحترازية الالزمة مثل الحفاظ على الحد األدنى من المسافة أو قيود االتصال أو وضع غطاء والفم واألنف .هذا ال
يعرض فقط األشخاص المشاركين في االجتماع للخطر ،ولكن أيضا المارة اآلخرين بشكل عام.
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إن هذا األمر اإلداري مح دود من حيث الوقت لما هو ضروري في رأي السلطات المحلية ودائرة الصحة في منطقة ريسنبورغ-
إكرنفورده اآلوقات في اليوم/أيام األسبوع) ،ويعكس اإلطار الزمني الذي يمكن توقع مجموعات من الناس فيه لاللتقاء في األماكن
المعنية.
لتقديم المشروبات بالمعنى المقصود به في هذه االئحة ،ال يشمل البيع حاويا ت مغلقة ال يقصد بمحتوياتها االستهالك الفوري،
إن هذه التدابير هي ضرورية .ال توجد تدابير مناسبة وواضحة بنفس القدر مع عبء أقل.
يدخل هذا األمر اإلداري حيز التنفيذ في  12نيسان/أبريل .2021
هو محدد زمنيا لغاية  .2021-5-9التمديد ممكن.
يستند المرسوم العام على المادة  28فقرة  1جملة  1و ،2المادة  28aبالترابط مع المادة  16من قانون الحماية من العدوى
وبالترابط أيضا مع المادة  106فقرة  2من القانون اإلداري العام .تعتبر مخالفات هذا المرسوم مخالفات إدارية وفقا للمادة 73
فقرة  1aرقم  6من قانون الحماية.
هذه األوامر اإلدارية هي وفقا للمادة  28فقرة  3بالترابط مع المادة  16فقرة  8من قانون الحماية من العدوى نافذة بشكل فوري.
االعتراض ودعوى الطعن ضد هذه التدابير ليس لها تأثير إيقافي.
يمكن االطالع على المرسوم العام وعلى مبرراته خالل ساعات العمل في منطقة رينسبورغ-إكرنفورده
Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg

طرق الطعن القانونية
يمكن تقديم اعتراض ضد هذا المرسوم العام خالل فترة شهر واحد من تاريخ اإلعالن عنه .يكون االعتراض خطيا ،إلكترونيا أو
إلى المحضر لدى منطقة رينسبورغ -إكرنفورده ،مدير الدائرة ،خدمة خاصة الخدمات الصحية،
Kreis Rendsburg-Eckernförde, Der Landrat, Fachdienst Gesundheitsdienste,
Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg
إذا كان تقديم االعتراض من محامية أو من محام أو كان تقديم االعتراض إلكترونيا عن طريق سلطة رسمية ،فإنه يمكن إرساله
عبر صندوق البريد اإللكتروني الخاص بالمحامي أو بالحري بريد السلطة الرسمية اإللكتروني إلى صندوق البريد اإللكتروني
الخاص بمنطقة رينسبورغ-إكرنفورده.
تقديم االعتراض عن طريق البريد اإللكتروني العادي  E-Mailغير مسموح به .يمكن للمواطنات والمواطنين تقديم االعتراض
عن طريق صندوق البريد اإللكتروني الخاص للسلطات لمنطقة رينسبورغ-إكرنفورده ضمن المهلة القانونية المحددة فقط ،إذا
كانت المواطنة أو المواطن يملك حساب ( EGVPحساب  (OSCIويستخدم إضافة إلى ذلك توقيعا إلكترونيا
ليس لالعتراض وفقا للمادة  80فقرة  2رقم  3من نظام المحاكم اإلدراية أثر إيقافي .يمكن تقديم طلب للحصول على أمر األثر
اإليقافي وفقا للمادة  80فقرة  5من نظام المحاكم اإلدارية لدى المحكمة اإلدارية لشليزفيغ-هولشتاين
Schleswig- Holsteinisches Verwaltungsgericht, Brockdorff-Rantzau-Straße 13,
24837 Schleswig
بالتوكيل
أنطونيا بورغمان
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ملحق بالمرسوم العام لمنطقة رينسبورغ-إكرنفورده من تاريخ  2021-4-10حول تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا
سارس-كوفيد ،2-وحول تدابير تقييد االتصال وكذلك تحديد المناطق التي يتوجب فيها وفقا للمادة  2bجملة  1من األمر
اإلداري المتعلق بمكافحة فيروس كورونا سارس-كوفيد 2-من تاريخ  ،2021-3-26المعدل مؤخرا بتاريخ 2021-4-10
المتعلق بحظر تقديم واستهالك الكحول في المناطق العامة

يمنع من حيث المبدأ في المناطق التالية تقديم واستهالك الكحول في أثناء األوقات اليومية المحددة:

مدينة رينسبورغ
من االثنين إلى األحد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل
- Bushaltestelle auf Höhe Schleswiger Chaussee 41
- Schiffbrückenplatz




بلدية 1. Altenholz
من االثنين إلى األحد كل اليوم 
- Skateranlage in Altenholz-Stift
- Gemeindezentrum- Park Altenholz Klausdorf
بلدية 2. Padenstedt
من االثنين إلى األحد من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر 
محطة الباصات في بلدية Padenstedt
o Hauptstraße 61
o Hauptstraße 101
o Hauptstraße/Zur Osterheide
o Hauptstraße/Zum Barnahe
ساحة اللعب في منطقة - Padenstedt-Kamp
منطقة البلدية ومركز الرياضة للبلدية - , Hauptstraße 60

