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 مستجدات كورونا: 

، وبسبب العائدين من السفرواالجازات والعطالت. وبسبب عدم 2020لألسف بموجب العديد من اللوائح القانونية حتى أغسطس 

ام لحرص حاالت اإلصابة ل )كوفيد ز ام 19االنضباط وااللتى ز وس كورونا ( كورونا نتيجة لعدم االلتى ز التباعد والنظافة الخاصة  بفتر ، هذا كله  بقوانير

 أدى إلرتفاع عدد اإلصابات. 

ات عىل نادينا   ي غضون ذلك ف إن مدينة فلورزهايم قد تأثرت أيضا عىل وجه التحديد بذلك، وبالنتيجة فإن هذا له انعكاسات وتأثتر
ز
ف

 . ي
 الرياضز

 

ز والتعليمات هي  إن القواعد العامة للتباعد وقواعد النظافة العا  مة يجب ان تكون معروفة ومتبعة من قبل أعضاء النادي، وهذه القوانير

ي مختلف األقسام والرياضات المماثلة. 
ز
 أيضا متاحة ومتوفرة عىل صفحتنا الرئيسية وف

ي يجب  قد اعرب فريقنا )فريق عمل كورونا( عن تأييده لألنظمة والقفونتيجة الحاجة الملحة وارتفاع اعداد اإلصابات، 
ز التالية والتى وانير

 
 
. تنفيذها والتقيد بها فورا  

 

تطلبات األساسية ) شروط المشاركة في التدريب(: الم  

 

   حال وجود  اعراض يمكن  التعرف  عليها  مثل  ارتفاع درجة •
   التدريب  وف 

 فقط  الرياضيي    الذين  ليس لديهم  اعراض المرض يمكنهم  المشاركة  ف 
 الحرارة، السعال، الرشح، آالم الحلق فإن المدربي    أو المدربات ملزمي    ب استبعاد المتدربي    من التدريب حت   يتم توضيح سبب ونوع

 المرض

 

مية  الالعبين او المتدربين الذين تم تشخيص اصابتهم ب كورونا، يسمح لهم بالعودة للتمرين لكن وفقط بعد االلتزام بقواعد الحجر الصحي الرس •
 حية  وبعد تقديم شهادة السالمة الص

 

•   
م األشخاص من  مجموعة  التدريب (اصدقاء التمرين  )البقاء ف  وس كورونا  يجب ان يلت    اثناء حجر األشخاص المشتبه  ب اصابتهم بفت 
   التدريب غت   ممكنة  وبالتال   استبعاد هذه المجموعة  من

 الحجر الصح   حت   تظهر نتيجة الفحص ولذلك سوف تكون المشاركة ف 
   المرض بي    المتدربي   

 التدريب  الحتمالية  االتصال بي    مجموعة التدريب وذلك لمنع  تفش 

 

  لألشخاص العائدين  من السفر والذين تواجدوا  ضمن لوائح الدول ا لمصنفة بالخطر (البلدان •
 
 يجب الخضوع للحجر الصح   لمدة 14 يوما

   التمرين، ويستثت   من  ذلك 
   هذه الحالة يمنع هؤالء  األشخاص من  المشاركة  ف 

   من  ارتفاع اعداد االصابات ب  كوفيد 19  )وف 
   تعان 

 الت 
   االلمانية االتحادية 

 االشخاص الذين خضعوا  لفحص كورونا  وتأكد عدم اصابتهم بالمرض بعد 5 ايام من  دخولهم االراض 

 

، ويكون  •    الحجر الصح 
   حال بقاءهم ف 

   حال اصابتهم بمرض كورونا  او ف 
 يلزم المتدربي    والمتدربات إبالغ المدرب او المدربة  فورا  ف 

   وقت عاجل  يجب من  فضلكم إبالغ مدير القسم
 المدرب المسؤول  المباش   الذي  يجب ابالغه  وعند عدم امكانية التواصل مع المدرب ف 

  /https://www.djk-floersheim.de/verwaltung/abteilungsleitung :االلكترونية صفحتنا على فورا  والتواصل

 

 

ودعمكم  مساعدتكم عل  الشكر جزيل نشكركم ان نود  

 فريق عمل كورونا     

 

 


