ترجمة رسمية ومعتمدة من اللغة األلمانية

تعليمات حول كيفية تفادي انتشار فيروس كورونا
◀ يُح َ
ظر على األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كوفيد ،19-أو الذين كانوا على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا
أو شخص يشتبه في إصابته بكوفيد ،19-دخول مبنى المحكمة .أي شخص يخضع لحظر الدخول هذا وتم استدعاؤه لحضور موعد،
أو حتى كممثل ،يرجى منه دون إبطاءٍ إبالغ المسؤولين عن القضية المعنية.
أيضؤؤؤؤا التعامل مع مطالبهم كتابيرا أو عبر
◀ يُرجى من المطالبين بالحقوق والزائرين التحقق بوعي ٍ للمسؤؤؤؤؤولية مما إذا كان من الممكن
م
الهاتف؛ وذلك لتجنب مخاطر اإل صابة .المعلومات الخا صة بذلك ،باإل ضافة إلى معلومات أخرى والمواعيد يتم الح صول عليها هاتفيرا

من االثنين إلى الجمعة في الوقت من  04131 202 424إلى  12:00على الهاتف رقم .9:00
◀ وفقما لما يسؤؤمى بقاعدة التطعيم أو التعافي أو االختبار  ،)3G-Regelال يُسؤؤمل للزوار والمشؤؤاركين في اإلجراءات بالدخول إلى
مبنى المحكمة إال إذا تم تطعيمهم أو تعافيهم أو إجراؤهم الختبار فيروس كورونا بنتيجة سلبية.
يمض عليه أكثر من  24ساعة بالمعنى المقصود
ي وقت الدخول على اختبار لم
ِ
يجب تقديم شهادة تطعيم أو شهادة تعافٍ أو إثبات حال ّ
في المادة  2أو رقم  3أو رقم  5أو رقم  7من قانون االسؤؤؤؤؤؤؤتثناءات من اإلجراءات االحترازية لكوفيد 19-الصؤؤؤؤؤؤؤادر في  8مايو/أيار
 ،2021باإلضؤؤؤافة إلى بطاقة هوية فيها صؤؤؤورة .يتم اسؤؤؤتبعاد األطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن  18عا مما من واجب إجراء
اختبار.
يمكن تنظيم الدخول إلى جلسات المداولة في بعض الحاالت الفردية بشكل مختلف.
◀ ف ي قاعة المحكمة ،يتعين على جميع الزوار والمشؤؤؤؤؤؤؤاركين في اإلجراءات ارتداء كمامة على األقل من معايير  KN95/N95أو
FFP2؛ أما ما يسمى بالكمامات الجراحية فهي ليست كافية.
يُستثنى من التزام ارتداء الكمامة األشخاص الذين ال يستطيعون أن يرتدوا كمامة بسبب وجود ضرر جسدي أو عقلي أو نفسي لديهم
أو بسبب مرض سابق مثل مرض القلب أو الرئة الحاد ،ممن يمكنهم توضيل ذلك بشكل صادق بنا مء على شهادة طبية أو شهادة رسمية
مماثلة ،واألطفال حتى سن  6سنوات.
يجب االلتزام بقواعد النظافة العامة الخاصة بالمركز االتحادي للتثقيف الصحي.

