
المدرسة و روضة األطفال

إذا أمكن، اعتني بأطفالك في المنزل. سيتم إلغاء الحضور اإلجباري في المدارس حتى

31 يناير 2021. يمكن للتالميذ في الصفوف من األول إىل السادس الدراسة في

المدرسة إذا لم يكن لدى والديهم إمكانية إرسالهم إىل مرافق رعاية األطفال، وإال يتم

إعطاء دروس عن بعد. من الصف السابع فصاعًدا، يتم إعطاء دروس عن بعد فقط.

يعود فصول التخرج 10 و12 والسنوات األخيرة من المدارس المهنية حضوريا إىل

الفصول الدراسية حتى يتمكنوا من االستعداد المتحاناتهم

 

 

الحضانات و رياض األطفال ستظل مفتوحة. استفد من هذا العرض فقط إذا كانت

الرعاية في المنزل غير ممكنة

قواعد أكثر صارمة للمناطق التي يوجد بها أكثر من 200
إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص في سبعة أيام

بالنسبة لهذه المناطق، يجب عىل المقاطعات والمناطق الحضرية اتخاذ مزيد من

التدابير

حظر الخروج من الساعة 9 مساء إىل الساعة 6 صباحا، ما لم يكن هناك سبب وجيه

 

تقييد وتحديد مجال حركة كل شخص عىل 15 كيلومترًا حول مكان إقامته  العنوان

المسجل، ما لم يكن هناك سبب وجيه عىل سبيل المثال، الطريق إىل العمل

والمهمات الضرورية مثل التسوق أو زيارة الطبيب

 

ال يمكن دخول هذه المنطقة ألسباب غير مهنية أو للرحالت السياحية اليومية

 

ال يجوز لألطفال أو التالميذ اإلستفادة من الرعاية الطارئة لمركز الرعاية النهارية أو

المدرسة إال في حاالت استثنائية مبررة

عالوة عىل ذلك يجب الإللتزام بما يلي

يجب أن تبقى االتصاالت مع أشخاص آخرين خارج أسرتك عند أدنى حد ممكن

 

يجب دائما االلتزام بقواعد المسافة والنظافة واألقنعة اليومية والتهوية

 

يجب تجنب السفر غير الضروري ,الخاص أو المهني

 

 يجب تجنب السفر إىل المناطق الخطرة خارج البالد حاليا

 

ال تزال قواعد الحجر الصحي فيما يخص السفر إىل المناطق المعرضة للخطر داخل

ألمانيا سارية

 

ستظل متاجر التجزئة و صالونات الحالقة والتجميل والمرافق الفنية والثقافية

والترفيهية وكذلك المطاعم والفنادق مغلقة

قيود االتصال

يسمح باالجتماعات الخاصة في األماكن العامة وفي الغرف المغلقة فقط في دائرة

أفراد األسرة الخاصة وبشخص إضافي واحد كحد أقصى. ال يتم احتساب األطفال الذين

تقل أعمارهم عن 12 عاًما ومرافقي األشخاص ذوي اإلعاقة إذا كان ذلك ضروريًا

ألسباب الرعاية

قواعد جديدة بخصوص فيروس
كورونا في والية مكلنبورغ

فوربومرن

إىل من 10/01/2021  تدأ  ب ا أهمية  لنقاط  ا كثر  أ عىل  نظرة 
31/01/2021


