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ARABISCH  

الحالية كورونا أزمة خالل بيليفيلد لمدينة البلدية المقابر في الدفن متطلبات   

الدفن إجراءات على كبيرة قيودا كورونا وباء يؤدي كما . 

 اإلصابات من للحماية لوائح بيليفيلد ومدينة وستفاليا - الراين شمال في االجتماعية والشؤون والصحة العمل وزارة أصدرت

 في البلدية المقابر في الدفن عمليات تنفيذ عند مراعاتها يجب والتي ، المعدية األمراض ولمكافحة كورونا بفيروس الجديدة

بيليفيلد مدينة : 

؛ الدفن أو الجنازة حضور يمكنهم شخًصا 15. أقصى كحد ، األسرة أفراد أقرب على المشيعين عدد يقتصر أن يجب • 

؛ الحاضرين بين ، م 2.0 أفضل ، م 1.5 عن تقل ال مسافة على الحفاظ يجب ، الدفن أو الجنازة في • 

؛ المدينة موظفي من المحددة المسافة على الحفاظ يجب • 

؛ التعزية عن والتعبير والمصافحة العناق تجنب ينبغي • 

 بحيث) التعزية قائمة في أيًضا األمر لزم إذا( الجنائز خدمات مقدم لدى المشاركين أسماء إيداع العزاء مجتمع على يجب

الجنازة مراسم في حاضرين كانوا الذين األشخاص تتبع ، األمر لزم• إذا ، يمكن .  

 ، ذلك من بدالً  ؛ المجرفة/  المجرفة نفس استخدام عند) القبر في السفلي التابوت على( الرمل أو التراب رمي تجنب يجب
؛ منها التخلص يمكن التي القفازات استخدام• يجب      

؛ العامة والمراحيض المصلى أبواب على للنظافة العامة التوجيهية المبادئ مراعاة يجب • 

؛ المشاركة عن األخرى المرض عالمات أو األنفلونزا أعراض تشبه أعراض من يعانون الذين المشيعون يمتنع أن يجب • 

؛ المحددة المسافة من األدنى الحد وضمن الدفن بعد بسرعة المقبرة مغادرة العزاء مجتمع على يجب • 

المقبرة طاقم تعليمات اتباع يجب . • 

. القبور أو المقابر زيارة عند محظورة شخصين من ألكثر العامة والتجمعات االجتماعات أن إلى يشار ، ذلك إلى باإلضافة

الدعم إلى يحتاجون الذين واألشخاص األقارب على االستثناءات تنطبق . 

 

وقت أي في التعليمات تغيير وبالتالي الوضع تقييم إعادة تستلزم أن يمكن الكورونا مسار ديناميكيات أن تفهمك نطلب . 
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