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 قوانين كورونا الجديدة

في نيدرزاكسن , التحذير الثالث 02.01.2022 – 24.12.2021اعتبارا من تاريخ   

 

 قوانين االجتماعات واالحتفاالت

رونا , وذلك شخص ملقحين التلقيح الكامل أو متعافين من الكو 25في النطاق الداخلي, الحد األقصى * 
.18تحت عمر  \يتضمن أيضا فئة الشباب   

ألشخاص اعلى  .. ولكن هذا ال يسري  اختباريتوجب عمل  10عندما يكون عدد األشخاص أكثر من  *
تعافو من اإلصابة. قد الملقحين واألشخاص ال على الحاصلين على اللقاح الثالث و  

االختبار يكفي اختبار منزلي ولكن يتوجب على المضيف التأكد من صحة االلزامي االختبار أجل من *  

 *األطفال والشباب الذين هم دون الثامنة عشر ال يتوجب عليهم إجراء اختبار.

عياد الخاصة.األ*ال يتوجب إرتداء الكمامة في احتفاالت   

الغير ملقحين يسمح لهم اللقاء فقط مع  شخصين من عائلة أخرى .* األشخاص   

 

 قطاع المطاعم 

أماكن الجلوس الداخلية والخارجية .في  ج+2 * تسري قاعدة  

لوس.يسري أيضا في داخل المطعم حتى الوصول إلى مكان الج 2ف ف ب * ارتداء الكمامة من نوع   

 

 الفنادق, النزل ..وأماكن اإليواء .

في الداخل والخارج.ج+ 2* تسري قاعدة   

.رس المهنية دافي الم ج3 * تسري قاعدة  

حتى   2ف ف ب  * في الفنادق والنزل ينبغي مأل إستمارة المعلومات الشخصية واستخدام كمامة ال
 مكان الجلوس .

 

 الخدمات التي ال يمكن فيها التباعد 

.ج3ة * تسري فيها قاعد  

  في المجال الداخلي.  2ف ب ف * يتوجب ارتداء كمامة  
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 محال التجارة 

فقط  ماعدا محال االحتياجات اليومية ف تسري فيهافي كل المحال التجارية,  ج2تسري قاعدة * 
 الزاميه ارتداء الكمامة الطبية العادية.

 

 دور السينما, المسارح, المؤسسات الثقافية, حدائق الحيوان, المالهي ... الخ

ة في النطاق الداخلي والخارجي ويجب إمالء استمارة المعلومات الشخصي ج+ 2 تسري قاعدة* 
حتى عند الجلوس.    2ف ف ب  وارتداء الكمامة  

 

 النشاطات الرياضية

تياري اخ ج2 وفي النطاق الخارجي , ويكون تطبيق قاعدةفي الغرف المغلقة   ج+ 2 تسري قاعدة*  
متر مربع . 10عندما يكون لكل شخص مساحة   

.االعند القيام بالرياضةاجباري 2ف ف ب  * ارتداء الكمامة من نوع   

يجب مأل استمارة المعلومات الشخصية في المسابح ... الخ.*   

رياضة ضرورية لرعاية الحيوان.عندما تكون ممارسة ال 3ج* تسري قاعدة   

 

 الفعاليات حتى 500 شخص 

ومات في المجال الداخلي والخارجي, ممنوع الرقص, يجب مأل استمارة المعل  ج+2 * تسري قاعدة
حتى عند الجلوس.2ف ف ب   ارتداء كمامة يجبالشخصية ,  

يالد,  شخص, أسواق أعياد الم 500إجراء الفعاليات الكبرى التي يتجاوز الحضور فيها عن ممنوع 
 النوادي, وصاالت الديسكو.
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