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مرسوم عام
لمنطقة رينسبورغ-إكرنفورده
حول التدابير اإلضافية لدى تجاوز معدل اإلصابة بفيروس كورونا الجديد (سارس-كوفيد)2-
لمدة-7أيام بـ  50إصابة جديدة لكل  100,000نسمة
في منطقة رينسبورغ-إكرنفورده

وفقا للمادتين  28aفقرة  28 ،1فقرة  1جملة  2من قانون الحماية من العدوى (قانون الحماية من العدوى  ) IfSG -وبالترابط
مع المادة  106فقرة  2من القانون اإلداري العام لوالية شليزفيغ-هولشتاين (القانون اإلداري للوالية) تم صدور المرسوم العام
التالي:
 .1لمراكز البيع بالتجزئة تم وضع تكملة للمادة  8فقرة  1من مرسوم مكافحة كورونا (مرسوم مكافحة كورونا) القواعد
التالية:
أ) ال يسمح للزبائن عامة بدخول مراكز البيع بالتجزئة إال بعد التسجيل فقط ،وذلك عن طريق إعطاء بيانات
االتصال الالزمة .فلهذا الغرض يجب على مشغالت ومشغلي هذه المراكز قبل الدخول وفقا للمادة 4
فقرة  2من مرسوم مكافحة كورونا ،جمع التاريخ والوقت ،االسم األول والشهرة أو اللقب (اسم العائلة)،
العنوان ،وكذلك إذا كان هناك رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني ،واالحتفاظ بهذه البيانات لفترة أربعة
أسابيع.
تسري بنود المادة  28aفقرة  4من قانون الحماية من العدوى .يتعين على الشخص الملزم بجمع بيانات
االتصال استبعاد األشخاص الذين يرفضون جمع البيانات الخاصة بهم من الزيارة .يجب أن تكون بيانات
االتصال المعطاة مطابقة للحقيقة تماما عند إعطائها للشخص المعين في جمعها .ال تسري االلتزامات
الواردة في الجملة  ،2إذا كان استخدام برنامج التطبيق متاحا ،والذي من خالله يستطاع تسجيل بيانات
االتصال وكذلك جمع التاريخ والوقت وأيضا مدة اإلقامة ،يجب أن يتيح البرنامج اإلبالغ إلى دائرة
الصحة المختصة في فترة زمنية تبلغ أربعة أسابيع.
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يجب على مشغالت ومشغلي مراكز البيع اتخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان احترام الزبائن ،الذين
ينتظرون أمام المتاجر لقواعد المسافة المفروضة.
ال تنطبق القواعد وفقا للجمل  1حتى  6على عروض األطعمة واألعالف ،األسواق األسبوعية ،أسواق
المشروبات ،الصيدليات ،متاجر المستلزمات الطبية ،محالت العطور ،محطات الوقود ،مراكز البريد،
محالت األغذية الصحية ،أسواق حاجات األطفال ،مبيعات الصحف ،أسواق حاجات الحيوانات ،محالت
الورود ،البساتين ،مراكز البستنة ،أسواق أدوات البناء ،المكتبات وأيضا أمكنة توزيع المواد الغذائية
(لوائح).
ب) يجب على مشغالت ومشغلي مراكز التسوق ومراكز بيع البضائع المخفضة وفقا للمادة  8فقرة  3من
مرسوم مكافحة كورونا ،كل منها يضم أكثر من عشرة محالت تجارية ،فيما يتعلق بمناطق المرور خارج
محالت البيع بالتجزئة باالتفاق والتنسيق معها التخاذ التدابير المناسبة بخصوص الزبائن التي تنتظر أمام
هذه المحالت فيما يتعلق باحترام قواعد المسافة المفروضة .يجب اتخاذ تدابير مناسبة لفصل تدفق الزوار
في اتجاهات مختلفة.
 .2تكملة للمادة  10فقرة  3من مرسوم مكافحة كورونا يسري التالي:
ال يجوز دخول المناطق الداخلية للمرافق الترفيهية والثقافية وفقا للمادة  10فقرة  3جملة  1من مرسوم مكافحة كورونا
إال بعد القيام بالتسجيل وذلك عن طريق إعطاء بيانات االتصال الضرورية حسب مقياس الرقم  1حرف ب ،الجمل 1
إلى .6
 .3يسري هذا المرسوم العام اعتبارا من يوم السبت .2021-4-24 ،سيتم إلغاؤه في اليوم بعد اليوم التالي ،من سبعة أيام
لنسبة إصابات جديدة ،خمسة أيام عمل متتالية ،انطالقا من يوم حصول التدابير على أقل من .50
 .4هذا األمر اإلداري قابل للتنفيذ الفوري وفقا للمادة  28فقرة  3بالترابط مع المادة  16فقرة  8من قانون الحماية من
العدوى.
 .5يستند المرسوم العام على المادة  28فقرة  1جملة  1و 2من قانون الحماية من العدوى .يعاقب على المخالفات بغرامة
إدارية وفقا للمادة  73فقرة  1aرقم  6من قانون الحماية من العدوى.
تسري على العموم أحكام مرسوم مكافحة كورونا.
التبرير
يستند األساس القانوني للتدبير المتخذ على المادة  28فقرة  1جملة  1و ،2كذلك على المادة  28aفقرة  1رقم  2من قانون الحماية من
العدوى.

بعد ذلك يتعين على السلطة المختصة في حالة وجود مرضى أو مشتبه بهم بإصابتهم بمرض أو مشتبه بهم بإصابتهم بعدوى أو
إفرازات أو تبين أن الشخص المتوفى كان مريضا أو كان مشتبه بإصابته بمرض أو إفرازات ،اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية،
خصوصا المذكورة في المواد  29حتى  31من قانون الحماية من العدوى ،بقدر وطالما كان ذلك ضروريا لمنع انتشار األمراض
المعدية .بإمكانها إلزام األشخاص بعدم ترك المكان الذين يتواجدون فيه أو إلزامهم بترك المكان تحت شروط معينة أو دخول
أماكن معينة أو أماكن عامة أو عدم دخول أماكن معينة أو أماكن عامة تحت شروط معينة .وفقا للجملة  2تستطيع السلطة
المختصة تقييد أو حظر الحفالت أو التجمعات األخرى لألشخاص أو إغالق مؤسسات االستحمام أو إغالق المرافق العامة أو
أجزاء منها المذكورة في المادة  33من قانون الحماية من العدوى .تدابير حماية ضرورية هي التدابير المذكورة في المادة 28a
فقرة  1حتى  3من قانون الحماية من العدوى .ويشمل ذلك حظر أو تقييد تشغيل المرافق الترفيهية والثقافية (الفقرة  1رقم  6و )7
وإغالق أو تقييد البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة (الفقرة  1رقم .)14

ال يقتصر التفويض الواسع جدا لتدخل المادة  28فقرة  1جملة  1من قانون الحماية من العدوى فقط على التدابير المتخذة ضد
المرضى ،المشتبه بإصابتهم بالمرض أو المشتبه بإصابتهم بالعدوى أو اإلفرازات ،بل وكما هو مستنتج من تاريخ إنشاء هذه
المادة ،يستفيد منه "غير المزعجين" ،وهذا يعني االشخاص الذين ال يوجد لديهم اي اشتباه بإصابتهم بعدوى من األساس.
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عند تقييم شرعية التقييد المفروض ،يجب استخدام المبدأ المطبق في القانون العام للشرطة والقانون التنظيمي ،بأن احتمال حدوث
ضرر كلما كانت المتطلبات أقل ،كان الضرر الذي يحدث أكبر وأكثر خطورة .يتم دعم ذلك من خالل الهدف من قانون الحماية
من العدوى لتمكين الوقاية الفعالة من المخاطر (المادة  1فقرة  ،1المادة  28فقرة  1من قانون الحماية) ،أيضا الواقع بأن
األمراض المعدية المعنية ،مخاطر العدوى منها ،مدى تأثيرها على صحة الفرد ،هي مختلفة .في ضوء ذلك يجب استخدام معيار
مرن يعتمد على درجة مخاطر كل مرض معني .وفقا لتقييم معهد روبرت-كوخ الذي تم تعيينه من قبل المشرع في المادة  4فقرة
 1جملة  1وفقرة  2رقم  1من قانون الحماية من العدوى ،فإنه يقدر الخطر على صحة السكان حاليا على أنه مرتفع بشكل عام،
ومرتفع بشكل جدا بالنسبة للمجموعات المعرضة للخطر .ووفقا لهذا فإن الوضع ال يمكن مقارنته بوضع وباء األنفلونزا ،بل توجد
حالة ديناميكية وخطيرة للغاية.
على خلفية زيادة عدد اإلصابات بفيروس سارس-كوفيد 2-في جميع أراضي االتحاد الفيدرالي ،في والية شليزفيغ-هولشتاين وفي
منطقة رينسبورغ-إكرنفورده ،وعدد اإلصابات بكوفيد ،19-فإنه يجب اتخاذ تدابير فعالة على الفور لتأخير ديناميكية االنتشار
وقطع سالالت العدوى .هناك حاجة ماسة ضرورية إلى اتخاذ تدابير فعالة للمدى الطويل لضمان الحفاظ على الوظائف األساسية
للنظام الصحي وكذلك السالمة العامة والنظام من أجل حماية الوضع الصحي في منطقة رينسبورغ-إكرنفورده .يعتبر االنقطاع،
االحتواء أو التأخير في انتشار العامل الممرض الجديد على نطاق واسع هو اإلجراء الفعال الوحيد لتحقيق هذه األهداف.
تستند قواعد هذا المرسوم العام على مرسوم وزارة الشؤون االجتماعية والشباب والعائالت والكبار في السن والصحة لوالية
شليزفيغ-هولشتاين من تاريخ .2021-4-23
لقد ازدادت في األيام األخيرة في منطقة رينسبورغ-إكرنفورده اإلصابات بفيروس سارس-كوفيد .2-ليست كل سالالت العدوى
قابة للتتبع .ال يمكن على وجه الخصوص تحديد مصدر العدوى .إن سبعة أيام نسبة إصابات جديدة لحاالت سارس-كوفيد2-
قدرت في الفترة من  2021-4-18وحتى  2021-4-22بأكثر من  50إصابة جديدة لكل  100.000نسمة.هناك حدث منتشر
بشكل متزايد ،ليس واضح الحدود مع عدد متزايد في الحاالت في منطقة رينسبورغ-إكرنفورده بأكملها .إضافة إلى ذلك هناك
أيضا خطر متزايد ،حدث ليس واضح الحدود مع تزايد عدد الحاالت في منطقة رينسبورغ-إكرنفورده بكاملها .إضافة إلى ذلك
يوجد خطر كبير من وجود تزايد في عدد الحاالت بسبب وجود فيروسات متغيرة أكثرعدوى .لذلك فإن تدابير االحتواء مطلوبة
للغاية.
تمثل االلتزامات التي يفرضها هذا المرسوم تعديا على الحقوق األساسية للمواطنات والمواطنين المعنيين .وسائل أقل جذرية
ومناسبة على قدم المساواة ليست جلية .السبب في ذلك يعود إلى تعذر إيقاف الوباء حتى اآلن إلى الحد الذي قد يكون بإمكانه
االستغناء عن هذه القيود .بدال من ذلك يمكن مالحظة الزيادة المستمرة في حاالت اإلصابة بالعدوى في األيام واألسابيع القليلة
الماضية ليس فقط على مستوى المنطقة بل على صعيد االتحاد ككل .لذلك فإن اإلجراءات المقيدة للحقوق األساسية مطلوبة أيضا
هنا الحتواء العدوى .تعتبر التدابير المتخذة هنا تدابير مناسبة ومعتدلة.
يمكن من خالل االلتزام بجمع بيانات االتصال في المناطق المحددة أن يتم قطع سالالت العدوى بشكل فعال ،ويحفظ للمواطنات
والمواطنين إمكانية فرص االستمتاع بالحياة العامة.
يظل من حيث األساس الحفاظ على نظافة اليدين الجيدة واالمتثال لقواعد السعال والعطس والحفاظ على مسافة التباعد التي ال تقل
عن  1.5متر من أهم اإلجراءات وأكثرها فعالية .ومع ذلك فإنه في الظروف واألوضاع التي يصعب فيها االمتثال لتدابير التباعد
الجسدي ،فإن استخدام أغطية الفم واألنف يعد مكونا إضافيا في تقليل السرعة التي ينتشر فيها كوفيد 19-بين المواطنين ،ألنه
بالفعل من يوم إلى ثالثة أيام من ظهور أعراض كوفيد 19-يمكن إخراج كميات كبيرة من الفيروس .يمكن أن يساعد االنخفاض
الجزئي في هذا االنتقال غير الملحوظ للقطرات المعدية عن طريق وضع أغطية أو أقنعة للفم األنف على إبطاء أكثر لالنتشار.
إلى  ).1وإلى ).2
يعتمد األمر اإلداري لمعالجة بيانات االتصال على المادة  4فقرة  2من مرسوم مكافحة كورونا على أساس التفويض وفقا للمادة
 28فقرة  ،1جملة  28a ،1فقرة  ،1جملة  1رقم  17والمادة  16من قانون الحماية من العدوى.
بسبب خطر االنتشار الخفي لسارس -كوفيد 2-وجب اتخاذ التدابير المفروضة .تسري التدابير المفروضة بشكل مبكر وتهدف إلى
متابعة بيانات االتصال بشكل فعال .وفقا لتبريرات المرسوم في المادة  4فقرة  2جملة  4من مرسوم مكافحة كورونا ،يجب على
األشخاص الذين يعطون بيانات االتصال في إطار هذا المرسوم ،تقديم بياناتهم الخاصة صحيحة ومطابقة للحقيقة .إن التعمد في
إعطاء بيان غير صحيح من بيانات االتصال يعتبر مخالفة إدارية وفقا للمادة  21فقرة  .2ال ينص المرسوم على استخدام إجباري
لبرامج تطبيق خاصة للمشغلين .من الممكن جمع بيانات االتصال الرقمية ،على سبيل المثال استخدام تطبيقات مناسبة .هذا خيار
إضافي .مع ذلك يجب أن ال تعني إمكانية االستخدام بأن األشخاص الذين ال يستخدمون التطبيقات ليس لديهم اإلمكانية من
االستفادة من العروض .يجب عند جمع بيانات االتصال اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على مسافات النظافة .إن االلتزام األساسي
الذي تحتويه المادة  8فقرة  3من مرسوم مكافحة كورونا ،بغض النظر عن نسبة اإلصابات الجديدة ،هو بالنسبة لمشغلي منافذ
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البيع مفهوم نظافة معتمد ومنفذ ومعتمد ،ويبرر الضرورة إلى تمكين أو ضمان االمتثال لتنظيم قواعد المسافة عند تدفق الزوار
وطوابير االنتظار أيضا .ال يمكن استبعاد طوابير االنتظار بسبب قيود االتساع المتعلقة بالمساحة .تهدف القواعد إلى ضمان ذلك
في حال لم يكن مفهوم النظافة نص على ذلك صراحة  -وإال فإن للقواعد تأثير تفسيري فقط.
إلى ).3
يبدأ سريان مفعول هذا المرسوم العام انطالقا من يوم السبت ،2021-4-24 ،الساعة .00:00
إن فترة سريان المرسوم العام تكون باالستناد إلى المادة  28bفقرة  2من قانون الحماية من العدوى محددة بوقت ،تكون فيه كل
منطقة ومدينة حضرية انطالقا من اليوم بعد دخول التدابير خمسة أيام عمل متتالية سبعة أيام من حدوث نسبة إصابات جديدة
تقدر بأقل من  .50المهم للحساب هي األعداد المسجلة المنشورة من قبل معهد روبرت كوخ
 .(https://www.rki.de/inzidenzen).أيام اآلحاد والعطالت الرسمية ال توقف عد األيام الحاسمة.
هذا األمر اإلداري نافذ المفعول فورا وفقا للمادة  28فقرة  3بالترابط مع المادة  16فقرة  8من قانون الحماية من العدوى.
االعتراض ودعوى الطعن ضد هذه التدابير ليس لها تأثير إيقافي.
يجد المرسوم العام أساسه في المادة  28aفقرة  ،1المادة  28فقرة  1جملة  1و 2من قانون الحماية من العدوى .تعتبر مخالفات
هذا المرسوم غرامة إدارية وفقا للمادة  73فقرة  1aرقم  6من قانون الحماية من العدوى.
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،
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 مؤهال.
ليس لالعتراض وفقا للمادة  80فقرة  2رقم  3من نظام المحاكم اإلدراية أثر إيقافي .يمكن تقديم طلب للحصول على أمر لألثر
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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