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التاريخ مسموح مرة اخرى:  مالحظات ومتطلبات مسموح مرة اخرى 

الرياضة في المرافق الرياضية العامة أو الخاصة في الهواء الطلق

الرياضة في األماكن العامة

رياضات الركوب في قاعات مغلقة

Original

07.05.2020 مسافة ١٫٥ متر وعدم التالمس 
غرف تبديل المالبس والحمامات تبقى مغلقة

منذ ٧. ٠٥. ٢٠٢٠ يمكنك ممارسة الرياضة في الخارج في المنشأت الرياضية على سبيل المثال ملعب رياضي 
يمكنك ايضا ممارسة الرياضة في الهواء الطلق على سبيل المثال الركض ويمكنك ممارسة رياضة الركوب في 

القاعات مرة اخرى من المهم ان يتبع الجميع هذه القواعد:
مالحظة: احتفظ بمسافة ١٫٥ متر عن االشخاص االخرين ال تلمس االخرين خالل ممارسة الرياضة

ال يمكنك التغيير أو الغسيل في الغرف حتى االن ال تزال هذه الغرف مغلقة



اجتماع األقارب من أسرتين ممكنة في االماكن العامة االلتزام بالمسافة ١٫٥ متر ماتزال سارية
االلتزام بارتداء الكمامة في مناطق معينة ( النقل العام / المتاجر وغيرها)

افتتاح المطاعم ممكنة بااللتزام بالمتطلبات

السياحة في بيوت العطالت /الشقق/ المعسكرات افتتاح الحدائق الترفيهية وقوارب الرحالت

افتتاح المطاعم االلتزام بالمتطلبات

السياحة
 - افتتاح المطاعم بعد اخذ االحتياطات 

 - السياحة في بيوت العطالت /الشقق/ المعسكرات افتتاح الحدائق الترفيهية وقوارب الرحالت

صاالت رياضية مدارس الرقص وقاعات رياضية

امور عديدة ستتغير بدءاً من ١٥. ٠٥. ٢٠٢٠:
 يمكن لألشخاص الذين ينتمون إلى عائلة أن يلتقوا مرة اخرى. يمكنهم االجتماع إذا كانوا ينتمون إلى نفس العائلة 

لكنهم ال يعيشون معًا. ولكن ال يجب ان يكون  هناك الكثير من الناس يمكن للعائالت التي تعيش في شقتين أن 
تجتمع في الخارج مرة أخرى ، من المهم أن يلتزم الجميع بهذه القواعد: احتفظ بمسافة 1.5 متر عن اآلخرين  
من المهم في الحافلة أو القطار وعند التسوق. تفتح مطاعم  مرة أخرى. يمكن أن تكون هناك قواعد. على سبيل 

المثال ، حتى ال يكون هناك الكثير من األشخاص في الصالة في وقت واحد.  عندما تذهب في إجازة. وتفتح 
المعسكرات مرة أخرى. وتفتح متنزهات مثل فانتزيالند مرة أخرى. ويمكنك أيًضا الذهاب إلى نهر الراين مرة 

أخرى بالقارب. بدًءا من 15 أيار (مايو) ، يمكنك أيًضا ممارسة الرياضة في الصاالت  نوادي اللياقة البدنية 
ومدارس الرقص تفتح مرة أخرى.  القاعات حيث يمكنك ممارسة الرياضة تفتح أيًضا مرة أخرى.  قد تكون 

هناك حفالت موسيقية مرة أخرى.  وكذلك على سبيل المثال المسرح.  ولكن هذا يجب أن يكون في الخارج.  
ويجب أن تكون هناك قواعد يمكن ألي شخص يأتي إلى الحفل أو المسرح أن يفهمها بسهولة.  يمكنك الذهاب إلى 
الجامعة مرة أخرى والتعلم هناك.  يمكن أيًضا فتح منازل أخرى تتعلم فيها مرة أخرى.  على سبيل المثال مراكز 

تعليم الكبار.  ولكن ال يمكن ألكثر من 100 شخص المشاركة.  يمكنك الذهاب إلى صالونات األظافر مرة 
أخرى.  وكذلك للتدليك ومستحضرات التجميل.  ولكن هناك قواعد كثيرة هناك.  على سبيل المثال ، ما يجب 

تنظيفه مراًرا وتكراًرا ".

11.05.2020



يسمح بالحفالت الموسيقية الصغيرة والعروض في الهواء الطلق بالتنسيق مع المكتب التنظيمي 
للمدينة وامتثاال لمفهوم النظافة الصارم

ازالة القيود على المحاضرات المباشرة في الجامعات 
المحاضرات خارج المدارس يمكن ان تحدث مرة اخرى في غرف كبيرة ألقل من ١٠٠ شخص

صالونات االظافر / صالونات التدليك / التجميل  تحت الشروط الصارمة

المسابح الخارجية بالشروط ( استثناء المسابح المغلقة تبقى مغلقة)

المعارض التجارية والمؤتمرات  تحت الشروط

30.05.2020 المنافسات 

الرياضة مع االتصال الجسدي في غرف مغلقة

المسابح المغلقة 

المسابقات الرياضية في رياضيات األطفال والشباب وكذلك الرياضيين الهواة

المسارح ودور األوبرا وقاعات الحفالت الموسيقية ودور السينما تحت الشروط

عروض التثقيف الصحي ممكنة مرة اخرى
 استئناف الرحالت الجماعية وتدابير العطلة بشكل رسمي

30.08.2020 األحداث الكبيرة مثل المهرجانات الشعبية، األلعاب الكرنفال بدءاً من ٣٠. ٠٨ .٢٠٢٠ يمكن للعديد من األشخاص االحتفال معاً مرة اخرى. قد يكون هناك احتفاالت مرة 
اخرى يسمح ايضاً بساحات األلعاب

بدءاً من ٢٠. ٠٥. ٢٠٢٠ ستفتح المسابح الخارجية مرة اخرى حتى المعارض الصغيرة التي ليست جزءاً من 
الفن يمكن فتحها في حال اتباع القواعد الالزمة

بدءاً من ٣٠. ٠٥. ٢٠٢٠ ستكون هناك مسابقات رياضية مرة اخرى وينطبق هذا على األطفال والمراهقين
ثم يمكنك ايضا ممارسة الرياضة في الصاالت التي تحتاج الى مالمسة على سبيل المثال الكارتيه

أحداث اخرى مفيدة للصحة يسمح بالقيام بها مرة اخرى ويمكن فتح المسابح المغلقة 
كما يمكن ان تكون هناك مسارح وحفالت موسيقية مغلقة مرة اخرى 

تفتح دور السينما مرة اخرى ستكون هناك قواعد على سبيل المثال مدى قربك من الجلوس مع اشخاص اخرين
يسمح للمجموعات قيادة السيارة معا على سبيل المثال الذهاب في اجازة من األفضل ان التكون لمكان بعيد 
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