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قوانین تماس با کودکان 
راحت تر میشود

بادن-وورتمبرگ از قوانین سختگیرانه کرونایی 
که بین دولت های فدرال و ایالت تصمیم گرفته 
شده است تفاوت دارد. از روز دوشنبه، ۱۱ ژانویه 

موارد استثنایی در محدودیت های تماس برای 
کودکان زیر ۱۴ سال وجود دارد. از این مرحله 
به بعد، در واقع باید فقط به یک خانوار اجازه 
داده شود که از یک خانه دیگر با یک شخص 

دیگر مالقات کند. اکنون این وضعیت برای 
خانواده هایی با فرزندان خردسال یا والدین تنها 

تغییر یافته است. این موضوع را نخست وزیر 
بادن-وورتمبرگ وینفرد کرچمان روز جمعه در 
پارلمان ایالت گفت. این بدان معناست که یکی 

از والدین میتواند یک یا چند فرزند زیر ۱۴ 
سال را برای فرزندی که دوست است همراهی 

کند. یا مادری با فرزندانش میتواند با مادر و 
فرزندانش از خانه دیگری مالقات کند تا به 

گردش بپردازد. عالوه بر این، باید به دو خانواده 
)دوستان یا اقوام( اجازه داده شود که از یکدیگر 
در نگهداری از فرزندان حمایت کنند. با اینحال 

باید مشارکت دائمی بین همان دو خانواده شکل 
گیرد. کودکان نباید غیر از این دو تا خانواده یا 
مجموعه نگهداری شوند. اطالعات دولت ایالت 

را در
 www.baden-wuerttemberg.de 

“سرویس“، “اطالعات فعلی در مورد کرونا“، 
“سواالت متداول تنظیم مقررات کرونا“ مشاهده 

کنید.

Testpflicht bei Einreise

Reisen in ein Corona-Risikogebiet darf 
man weiterhin nur aus zwingendem 
Grund unternehmen. Wer aus einem 
Risikogebiet nach Deutschland einreist, 
muss zunächst prinzipiell zehn Tage 
lang in Quarantäne. Ab 11. Januar muss 
sich die einreisende Person zusätzlich 
auf eine Corona-Infektion testen lassen. 
Den Corona-Test muss man entweder 
innerhalb von 48 Stunden vor der Ein-
reise oder unmittelbar nach der Einreise 
machen. Es gibt Ausnahmen, über die 
man sich auf der Homepage des Landes 
informieren kann. Dazu gehört die soge-
nannte 24-Stunden-Regelung: Wer sich 
bis zu 24 Stunden im Ausland aufgehal-
ten hat und dort nicht zu touristischen 
Zwecken oder zum Einkaufen war, muss 
nicht in Quarantäne und muss auch kei-
nen Test machen. Wer bereits am Coron-
avirus erkrankt war und wieder genesen 
ist, muss künftig nicht in Quarantäne 
und braucht auch keinen Corona-Test zu 
machen. Dazu muss die vorangehende 
Infektion allerdings durch PCR-Test be-
stätigt worden sein und dieser Test muss 
mindestens vor 21 Tagen und höchstens 
vor sechs Monaten erfolgt sein. Die frü-
her Erkrankten dürfen bei ihrer Einreise 
auch keine Symptome mehr haben. Dies 
teilte das Ministerium für Soziales und 
Integration in einer Pressemitteilung 
am 10.1. mit.

Rottenburger Tafel 
ist bis Februar zu

Die Rottenburger Tafel schließt bis vo-
raussichtlich 31. Januar. Das schreibt 
sie auf ihrer Homepage. Wegen der 
Corona-Pandemie könne sie ihre Mit-
arbeiterInnen nicht „einem so hohen 
Infektionsrisiko“ aussetzen. Viele 
Menschen aus dem Team gehören 
zu den Risikogruppen. Die Bäckerei 
Leins spendete schon bisher nicht 
verkaufte Backwaren an die Tafel. 
Jetzt bietet sie Tafelkunden an, Waren 
vom Vortag abzuholen. Dazu müssen 
sich die Tafelkunden zwischen 7 und 
11 Uhr unter Telefon 07472 / 1671690 
anmelden und sagen, wie viele Perso-
nen zu ihrem Haushalt gehören. Die 
Backwaren können dann nach 11 Uhr 
in den Bäckereifilialen in Wurmlingen 
oder Hirrlingen abgeholt werden. Ta-
felkunden sollen ihre Berechtigungs-
karte mitbringen.

Stricter regulations 
starting January 11th 

Stricter lockdown regulations apply in 
Baden-Württemberg, starting January 
11th. Then, only people who live in a clo-
sed living unit together can meet in pu-
blic and private places. Only one other 
person, who lives in a different living 
unit, can join them. Children from both 
living units continue to not be counted 
in this number, if they are 14 years old 
or younger. If two households care for 
children together, they can continue to 
do so, however, they have to be “fixed”. 
When someone leaves their apartment, 
they have to have a good reason to do 
so. This is especially strict between 8 
p.m. and 5 a.m. Then, you can leave the 
apartment when you have to go to work. 
People who go to a religious gathering 
or are walking their pet can then also go 
outside. Additionally, you can meet with 
one other person not belonging to your 
household during the day, to, for ex-
ample, exercise outside. You can also go 
grocery shopping or use one of the few 
services that are still available. However, 
only shops that sell products for daily 
usage continue to be open. These regula-
tions are written in the newest decree by 
the State Government of Baden-Würt-
temberg, about the infection protection 
regulations against the spread of CO-
VID-19 (Corona-Verordnung – Coron-
aVO). It is in effect from January 11th, 
2021, and currently applies until January 
31st, 2021. 
The state summarized the current regu-
lations on three pages online, as of now 
only available in German:
https://www.baden-wuerttemberg.
de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/
Coronainfos/210108_Auf_einen_Blick_
Lockdown_Januar_DE.PDF

كورونا: تشديد القوانين 
اعتبارًا من .11.1

اعتبارًا من 11 يناير/كانون الثاني ستطبق قواعد 
أكثر صرامة للحد من انتشار فيروس كورونا 

في مقاطعة بادن فوتمبيرغ، في الحياة الخاصة 
والعامة، حيث يسمح باجتماع األشخاص الذين 

يعيشون في بيت واحد باإلضافة لضيف واحد 
فقط. اليحتسب األطفال حتى عمر14. والتزال 

رعاية األطفال من عائلتين مختلفتين مسموحة 
بشرط أن تكون مستمرة وثابتة. من يريد الخروج 

من منزله فيجب أن يكون لديه سبب مهم لذلك. 
من الساعة الثامنة مساًء حتى الخامسة صباحًا 
الُيسمح ألحد بالخروج إال للعمل. وُيسمح أيضًا 

بالخروج للذهاب ملمارسة الشعائر الدينية أو من 
يملك حيوانًا أليفًا . خالل اليوم يمكن الخروج 

للم�شي في الطبيعة أو ممارسة الرياضة مع شخص 
واحد فقط. ويمكن الخروج للتسوق أيضًا أو 

الذهاب لبعض األماكن التي تمارس عملها حتى 
اآلن. مثل املتاجر التي تبيع املواد الضرورية 

للحياة اليومية . هذه القواعد تم فرضها 
باملرسوم الحكومي ملقاطعة بادن فوتمبيرغ للحد 

من انتشار فيروس كورونا والفيروس الجديد 
التابع له وسيتم تطبيقها ابتداءًا من 11 يناير حتى 

نهاية الشهر.
يمكن الحصول على املزيد من املعلومات بزيارة 

الرابط التالي: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/

fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Co-

ronainfos/210108_Auf_einen_Blick_Lock-

down_Januar_DE.PDF

التافل في روتنبورغ مغلق 
حتى فبراير

يغلق التافل في روتنبورغ حتى 31 كانون الثاني/ 
يناير، كما ُذكر على صفحة التافل الرئيسية. بسبب 
وباء كورونا ال يستطيع تعريض موظفيه „ملثل هذا 

الخطر املرتفع بالتعرض لإلصابة“. ينتمي العديد 
من األشخاص من العاملين في التافل إلى املجموعات 

املعرضة للخطر. وبما أن مخبز „الينز“ يتبرع 
باملخبوزات إلى التافل حتى اآلن، يقدم التافل لعمالئه 

استالم هذه املخبوزات وذلك عن طريق التسجيل 
بين الساعة 7 صباًحا و 11 صباًحا على الرقم التالي: 

07472167169 وتحديد عدد أفراد العائلة. يمكن 

بعد ذلك الحصول على املخبوزات من فروع املخبز في 
فورملينغن أو هيرلينغن بعد الساعة 11 صباًحا. يجب 

أيضًا إحضار بطاقة التافل.

تست اجباری کرونا هنگام 
ورود به کشور

سفر به یک منطقه خطرناک کرونایی باید تنها 
به دالیل قانع کننده ای انجام شود. هرکسی 

که از یک منطقه خطرناک وارد آلمان شود باید 
ابتدا ده روز در قرنطینه باشد. از ۱۱ ژانویه، فرد 
وارد شده باید از نظر عفونت کرونا نیز آزمایش 
شود. آزمایش کرونا باید ظرف ۴۸ ساعت قبل 

از ورود یا بالفاصله پس از ورود انجام شود. 
موارد استثنایی وجود دارد که میتوانید از آنها 

در صفحه اصلی کشور مطلع شوید. این شامل، 
به اصطالح قانون ۲۴ ساعته است: هر کسی که 
حداکثر ۲۴ ساعت در خارج از کشور بوده باشد 
و برای مقاصد گردشگری یا خرید به آنجا نرفته 

باشد، الزم نیست در قرنطینه باشد و مجبور 
به انجام دادن تست نیست. هر کسی که قباًل 

به ویروس کرونا مبتال شده باشد و بهبود یافته 
باشد، در آینده مجبور به قرنطینه نخواهد شد 
و نیازی به آزمایش کرونا نخواهد داشت. برای 
 PCR این منظور، عفونت قبلی باید با آزمایش

تأیید شده باشد و این آزمایش باید حداقل ۲۱ 
روز قبل و حداکثر شش ماه پیش انجام شده 
باشد. کسانی که قباًل بیمار بودند باید هنگام 

ورود عالئمی نداشته باشند. این را وزارت امور 
اجتماعی و ادغام در بیانیه مطبوعاتی در تاریخ 

۲٠۲۱.۱٠.٠۱ ابالغ کرد.

تعطیلى مهد کودک ها و 
مدارس ابتدایى تا فوریه
مهدکودک ها و مدارس ابتدایی در بادن-

وورتمبرگ حداقل تا پایان ژانویه بسته 
خواهند بود. تدریس مثل قبل است. همچنان 

مراقبتهای اورژانسی وجود خواهد داشت. 
این را نخست وزیر وینفرد کرچمان و وزیر 

آموزش و پرورش و امور فرهنگی سوزان 
آیزنمن در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک 
اعالم کردند. کرچمان این تصمیم را به دلیل 

تعداد زیاد عفونتها و مرگهای کرونایی و 
همچنین جهشهای جدید ویروس توجیه کرد. 
کرچمن گفت، اگر تحوالت اجازه دهد، مراکز 

مهدکودک و مدارس باید در ابتدای فوریه 
بازگشایی شوند. تاکنون در بادن-وورتمبرگ، 

۱۸ ژانویه در نظر گرفته شده است. نخست 
وزیر و وزیر آموزش و پرورش تأکید کردند 

که والدین و مهدکودک ها و دبستان به چشم 
انداز نیاز دارند. بنابراین کرچمان میخواهد 

با نخست وزیر آنگال مرکل و نخست وزیران 
ایالت های فدرال برای بحث در مورد مدارس 

و محدودیت های کرونایی در ۲۵ ژانویه 
مشورت کند.
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Corona: Ab 11. Januar 
verschärfte Regeln 

In Baden-Württemberg gelten seit 
Montag, 11. Januar schärfere Ausgangs-
beschränkungen. Im öffentlichen und 
privaten Raum dürfen sich nur noch 
Menschen treffen, die in einer abge-
schlossenen Wohneinheit zusammen-
leben. Zu ihnen darf nur noch eine Per-
son zukommen, die in einer anderen 
Wohneinheit lebt. Kinder aus den bei-
den Wohneinheiten bis einschließlich 14 
Jahren zählen weiterhin nicht mit. Wenn 
zwei Haushalte Kinder gemeinsam be-
treuen, dürfen sie das weiterhin, aller-
dings muss diese Betreuungsgemein-
schaft „fest“ sein. Wer seine Wohnung 
verlässt, muss einen „triftigen“ Grund 
dafür nachweisen können. Vor allem 
von 20 Uhr bis 5 Uhr ist das sehr streng. 
Dann darf man die Wohnung verlas-
sen, wenn man zur Arbeit muss. Raus 
darf dann auch, wer zu einer religiösen 
Versammlung geht oder ein Haustier 
ausführt. Tagsüber ist es beispielsweise 
zusätzlich erlaubt, mit einer einzigen 
Person, die nicht in derselben Wohnung 
lebt, Sport im Freien zu treiben. Man 
darf dann auch zum Einkaufen gehen 
oder eine der wenigen erlaubten Dienst-
leistungen in Anspruch nehmen. Es ha-
ben allerdings weiterhin nur Einzelhan-
delsgeschäfte geöffnet, die Produkte für 
den täglichen Bedarf anbieten. Die Re-
geln stehen in der aktuellen Fassung der 
Verordnung der Landesregierung Ba-
den-Württemberg (Corona-Verordnung 
– CoronaVO). Sie gilt ab 11. Januar 2021 
zunächst bis zum 31 Januar 2021.
Eine Übersicht über die derzeit gelten-
den Regelungen hat das Land auf drei 
Blättern im Internet zusammengefasst:
https://www.baden-wuerttemberg.
de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/
Coronainfos/210108_Auf_einen_Blick_
Lockdown_Januar_DE.PDF

Contact regulations for 
children to be loosened 

Baden-Württemberg deviates from 
the strict corona rules decided bet-
ween the Federal Government and the 
states. Starting Monday, January 11th, 
there will be exceptions in the contact 
regulations for children under the age 
of 14. Originally, only one household 
could meet with only one other person 
from a different household from this 
day on. However, this is now being 
loosened to accommodate single pa-
rents or families with small children. 
Winfried Kretschmann, the governor 
of Baden-Württemberg, announced 
this on Friday in the state parliament. 
This means: One parent can accom-
pany one or multiple children under 
the age of 14 to, for example, a friend 
of the child. Or a mother and her chil-
dren can meet with another mother 
and her children from a different 
household for a walk. Additionally, 
two families (friends or relatives) can 
support each in other in the childcare.  
However, fixed partnerships between 
two families have to be formed. Chil-
dren cannot be cared for in a different 
household than those two. 
View the information by the state go-
vernment on www.baden-wuerttem-
berg.de, “Service”, “Aktuelle Infos zu 
Corona”, “FAQ Corona-Verordnung”. 

تخفيف قوانين التواصل 
لألطفال

تم تصنيف مقاطعة بادن فوتمبيرغ بين املقاطعات 
التي أصدرت القونين األشد صرامة ضد كورونا. 

ولكن واعتبارًا من كانون الثاني/ يناير تم السماح 
باستئناءات لألطفال تحت سن 14. حيث كان من 

املفترض السماح بلقاء شخص واحد فقط من 
خارج العائلة الواحدة مع احتساب األطفال ولكن 

تم تغيير ذلك، وذلك إلنصاف اآلباء العازبين مع 
أطفالهم أو العوائل التي لديها عدة أطفال صغار. 

هذا ما أوضحه رئيس املقاطعة فينفيرد كريتشمان 
يوم الجمعة في اجتماع البرملان اإلقليمي. وهذا يعني 
أن األم أو األب الذين يملكون أطفااًل تحت عمر14 
يسمح لهم مرافقة األهل لزيارة أصدقائهم. ويمكن 
االجتماع معهم خارج البيت ـ للم�شي معًا على سبيل 

املثال. وإضافة لذلك يمكن لعائلتين دعم بعضهم 
بعضًا لرعاية األطفال. ولكن من املهم أن يكون ذلك 

مستمرًا وعدم التنقل من عائلة ألخرى. فال ُيسمح 
برعاية األطفال من أكثر من عائلتين. للمزيد من 

املعلومات يمكن زيارة موقع حكومة املقاطعة:
www.baden-wuerttemberg.de

Kontaktregeln 
für Kinder gelockert

Baden-Württemberg weicht von den 
zwischen Bund und Ländern beschlos-
senen strengen Corona-Regeln ab. Ab 
Montag, 11. Januar, soll es Ausnahmen 
für Kinder unter 14 Jahren bei den Kon-
taktbeschränkungen geben. Eigent-
lich sollte sich ab diesem Zeitpunkt ein 
Haushalt nur noch mit einer einzigen 
weiteren Person aus einem anderen 
Haushalt treffen dürfen. Das wird jetzt 
geändert, um Familien mit kleinen Kin-
dern oder Alleinerziehenden gerecht zu 
werden. Das erklärte der Baden-Würt-
tembergische Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann am Freitag im 
Landtag. Das heißt: Ein Elternteil kann 
ein Kind oder mehrere Kinder unter 14 
Jahren zum Beispiel zu einem befreun-
deten Kind begleiten. Oder eine Mutter 
mit ihren Kindern kann sich mit einer 
Mutter und deren Kindern aus einem 
anderen Haushalt zum Spazierengehen 
treffen. Außerdem sollten sich zwei (be-
freundete oder verwandte) Familien bei 
der Betreuung der Kinder unterstützen 
dürfen. Es sollen allerdings feste Part-
nerschaften derselben zwei Familien ge-
bildet werden. Die Kinder dürfen nicht 
in anderen als diesen beiden Haushalten 
betreut werden.

Grundschulen und 
Kitas bis Februar zu

Kitas und Grundschulen in Baden-Würt-
temberg bleiben bis mindestens Ende 
Januar geschlossen. Unterrichtet wird 
wie bisher. Es wird auch weiterhin eine 
Notbetreuung geben. Das erklärten Mi-
nisterpräsident Winfried Kretschmann 
und Kultusministerin Susanne Eisen-
mann bei einer gemeinsamen Presse-
konferenz. Kretschmann begründete 
diese Entscheidung mit der immer noch 
hohen Zahl an Corona-Infektionen und 
Gestorbenen sowie den neuen Mutati-
onen des Virus. Wenn es die Entwick-
lung erlaube, sollten Kitas und Schulen 
möglichst Anfang Februar wieder öff-
nen, sagte Kretschmann. Bisher wurde 
in Baden-Württemberg über den 18. 
Januar nachgedacht. Der Ministerprä-
sident und die Kultusministerin beton-
ten, dass Eltern und Kita- sowie Grund-
schulkinder eine Perspektive bräuchten. 
Kretschmann will sich deshalb bei Bun-
deskanzlerin Angela Merkel und den 
MinisterpräsidentInnen der Länder da-
für einsetzen, dass sie schon früher als 
am 25. Januar über die Schulen und den 
Lockdown beraten.

کرونا: قوانین سختگیرانه تر 
از ۱۱ ژانویه

در بادن-وورتمبرگ محدودیت های شدیدتر 
خروج از روز دوشنبه ۱۱ ژانویه اعمال می شود. 

فقط افرادی که با هم در یک واحد مسکونی 
زندگی می کنند اجازه مالقات در فضای عمومی 

و خصوصی را دارند. فقط یک نفر که در یک 
واحد مسکونی دیگر زندگی می کند مجاز به 

پیوستن به آنها است. کودکانی که تا ۱۴ سال 
دارند از دو واحد مسکونی به حساب نمی آیند. 

اگر دو خانوار با هم از بچه ها مراقبت کنند، 
میتوانند به این مالقات ادامه دهند، اما این 
جمع مراقبتی باید “دائمی“ باشد. هرکسی 
که خانه خود را ترک کند باید بتواند دلیل 

“معتبری“ برای این موضوع ثابت کند. بسیار 
سختگیرانه است، مخصوصاً از ساعت ۸ شب 
تا ۵ صبح. سپس میتوانید از آپارتمان خارج 

شوید اگر مجبور شوید به محل کار خود بروید. 
هر کسی که به یک جلسه مذهبی برود یا یک 

حیوان خانگی را بیرون ببرد مجاز به بیرون 
رفتن است. در طول روز، به عنوان مثال در 
خارج از منزل با فقط با یک فرد که در یک 

آپارتمان دیگری زندگی می کند نیز مجاز به 
ورزش است. سپس میتوانید به خرید بروید یا 
از یکی از معدود خدمات مجاز استفاده کنید. 
با اینحال، فقط فروشگاه هاییکه کاالهایی را 

برای نیازهای روزانه ارائه می دهند، باز هستند. 
این قوانین در نسخه فعلی مصوبه دولت ایالت 
بادن-وورتمبرگ در مورد اقدامات حفاظت از 

 SARS-CoV-۲ عفونت در برابر شیوع ویروس
 .)CoronaVO - وجود دارد )دستور کرونا

اینمحدودیت ها از ۱۱ ژانویه ۲٠۲۱ تا ۳۱ 
ژانویه ۲٠۲۱ اعتبار دارد. این موارد خالصه ای 

از قوانین موجود در سه صفحه در اینترنت را 
خالصه شده است: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/

fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coron-

ainfos/۲۱٠۱٠۸_Auf_einen_Blick_Lock-

 down_Januar_DE.PDF

تافل روتنبورگ تا فوریه 
بسته است

تافل روتنبورگ تا ۳۱، ژانویه بسته می باشد. تافل 
روتنبورگ این را در صفحه اصلی خود می نویسد. 
به دلیل همه گیری بیماری کرونا، او نمیتوانست 

کارمندان خود را در معرض “چنین خطر باالیی از 
عفونت“ قرار دهد. افراد زیادی در تیم به گروه های 
پرخطر تعلق دارند. نانوایی Leins اجناس پخته ای 

را که قباًل فروخته نشده به تافل اهدا کرد. اکنون 
او به مشتریان خدمات غذایی پیشنهاد می دهد تا 
کاالهای روز قبل را تحویل بگیرند. برای این کار، 
مشتریان تافل باید از ساعت ۷ صبح تا ۱۱ تلفنی 
۱٦۷۱۱٦٩٠/٠۷۴۷۲ ثبت نام کنند و بگویند که 
چند نفر در خانواده هستند. کاالهای پخته شده 
را میتوان پس از ساعت ۱۱ از دیگر شعبه های 

نانوایی در Wurmlingen یا Hirrlingen تحویل 
گرفت. مشتریان تافل باید کارت عضویت خود را به 

همراه داشته باشند.


