
- ٢٠٢٠ مارس ٢٣صدر بتاريخ اإلثنني  -
**حظر الخروج من املنزل على مستوى والية زاكسن.

 يُمنع  (وذلك على مستوى والية زاكسن كامل)٢٠٢٠ أبريل ٥ وحتى نهاية يوم ٢٠٢٠ مارس ٢٣- في الفترة من  
الخروج من املنزل إال في حالة وجود سبب قانوني .. يُسمح بالذهاب إلى العمل أو التسوق، يُسمح كذلك بالخروج

ملمارسة الرياضة في الهواء الطلق أو في حديقة املنزل الخاصة.

**يُرجى مراعاة التالي :
ممنوع أي تجمع لألشخاص حيث أن ذلك يعتبر مخالفة قانونية تستوجب العقوبة التي قد تصل إلى السجن ملدة

عامني.

**األسباب القانونية للخروج من املنزل :-
 - في حالة وجود خطر مباشر يهدد األشخاص أو املمتلكات؛

 -القيام باألعمال الوظيفية بما فيها الذهاب إلى والعودة من مكان العمل؛
 أماكن الرعاية العاجلة لألطفال وذلك حسب ما أعلنته وزارة الصحة في والية زاكسن -الذهاب إلى والعودة من

 بخصوص األماكن املتاحة في روضات األطفال واملدارس، وكذلك ما أعلنته وزارة الصحة٢٠٢٠ مارس ١٨بتاريخ 
 ؛٢٠٢٠ مارس ٢٠في والية زاكسن بخصوص أماكن الرعاية اليومية وذلك بتاريخ 

 -الذهاب إلحضار األطفال من عند أحد األبوين وذلك ملمارسة حق الحضانة؛
 -الرعاية الطبية لألشخاص املحتاجني للرعاية الطبية؛

 -التسوق؛
 -الذهاب للطبيب أو املواعيد الطبية الطارئة كالتبرع بالدم والبالزما؛

 -حضور اإلجتماعات؛
-املواعيد الضرورية ( مواعيد الدوائر الحكومية، مواعيد املحامني، مواعيد قاعات املحاكم، مواعيد مقابالت العمل)،

 ومواعيد اإلمتحانات؛
 -مساعدة األخرين؛

 -ممارسة الرياضة بشكل فردي في الهواء الطلق؛
 -املساعدة في النقل ملنزل جديد (فقط األشخاص املقيمني في نفس املنزل يُسمح لهم باملساعدة)؛

 -اإلهتمام بالحيوانات وكذلك الخروج معاها لقضاء حاجتها.

** تظل كذلك أماكن البيع واملحالت التالية مفتوحة:
أماكن بيع املتطلبات والحاجات اليومية، خدمات التوصيل، املواد الغذائية، املشروبات، متطلبات الحيوانات،

الصيدليات، محالت العطارة، محالت املواد الصحية، محالت البصريات، محالت السمعيات، البنوك، ماكينات سحب
األموال، البوسته والبريد، محطات البنزين، ورش السيارات والدراجات الهوائية، محالت التنظيف وغسيل املالبس،

 محالت بيع الصحف واملحالت، وكذلك تسليم أوراق االنتخابات.

  منتصف الليل.١٢ الساعة ٢٠٢٠ أبريل ٥**يسري ذلك بشكل عام حتى يوم 
**ملحوظة: قد تصدر املدن والبلديات تعليمات خاصة بها، لذلك يرجي اإلطالع على املوقع اإللكتروني للمدينة أو

 للبلدية التي تتبعونها.


