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 ولمبية الوطنية األلمانيةللجنة األرشادية العشرة اإللمبادئ ا
 

 
 بقواعد الزباعدلزاا  الا

احتمالية انتقال الفيروسات بشكل شخاص المتواجدين في خفض بين األقل متر على األ 2 – 1,5المحافظة على مسافة ساهم ت
نظيم يجب تما ك .خرينا من اآليتعين الحفاظ على مسافة كبيرة نسبي   ،سة الرياضةثناء ممارأ نشطة الحركيةألانتيجة و .واضح

 .ةالطويلالطوابير  ت الرياضية مع تجنبآلى المنشإعملية الدخول 

 

 لجسديا لزالمساالزوقف عن ضرورة 

 ناالحتفال باليديوعن المصافحة  بشكل كلي لتوقفايجب و .الجسدي لتالمساون دالحركية و نشطة الرياضيةألاممارسة جب ي
ت يخص رياضافيما و .مثال   ي بعض الرياضاتف ،المنازالتقامة إالتوقف عن ويجب  .في مجموعة لحداداو أوالمعانقة واالحتفال 

 .لمنفردانازالت يمكن فقط االقتصار على التدريب الم

 

 نشطة الهواء الطلقأبلبدء ا

ت الرياضية المكشوفة العامة آو داخل المنشأماكن العامة األ اخلد قام في الهواء الطلقركية التي ت  نشطة الرياضية والحاألتساهم 
اضية نماط الرياألممارسة ويجب  .االلتزام بالتباعد وتقليل خطر العدوى من خالل التغيير المستمر للهواء يريستوالخاصة في 

 .ايض  أ رياضات الصاالت التقليديةول ي المقام األفو ،في الهواء الطلق والتدريبية

 

 حيةبقواعد النظافة الصلزاا  الا

ي تقليل استعمال القفازات ف كسطح متكررة االستخدام وكذللليدين والتطهير المنتظم للنطاقات واأل ن يساهم الغسل المتكررأمكن ي
جهزة ألل لمخصصةاجراءات النظافة الصحية والتطهير إب بشكل خاص ومنتظم هذا الصدد يجب االلتزامفي و .خطر العدوى

 .نفالفم واألقنعة أاستعمال بعض الرياضات قد يكون من المفيد في و .الرياضية المشتركة

 

 زغيير المالبس غرفوالرياضية  نديةألاالق غإسزمرار ا

بقاء إلاجب يما ك .الرياضية نديةاألوخل الصاالت غرف تغيير المالبس وكبائن االستحمام داالتوقف عن استخدام بل كل شيء قتم ي
لى نحو ع الوالياتببموجب القوانين المحلية المعنية  بمواعيد فتح مغايرة سماحعدم الفي حالة  ،غالق نطاقات تناول الطعامإ على

 .نشطة الترفيهيةوقاعات األ االجتماعاتكذلك قاعات و ،مشروط

 

 تاخدمات مشاركة السيارلالمؤقت يقاف إلا

 من غير المناسب استخدام هنأما ك .و المنافساتأيقاف خدمات مشاركة السيارات لغرض التدريب إي ينبغ النتقاليةاالمرحلة ي ف
 .لغاء الرحالت الرياضية السياحيةإيجب  على ذلكالوة ع .مركبات الميني فان
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 الفعاليات والمنافساتغاء لإ

ذلك على المهرجانات ويسري  .ية فعاليات اجتماعية في الوقت الراهنأقامة إيتعين التوقف عن  ،بقواعد التباعداللتزام ل
لى عالوة ع .على نحو رقمي عند الحاجةالجمعية العمومية قامة إلفترة قصيرة ب نديةألل سمحت الحكومة االتحادية ماك .والتجمعات
ت قليلة مع استثناءا ،ولمنافسات رياضية في المقام األ ةيأقامة إيتم السماح بال و .نديةألاية فعاليات للجماهير داخل ألغاء إذلك تم 

 .داخل بعض الواليات االتحادية لبعض الرياضات غير التالمسية

 

 بيةالمجموعات الزدريقليل ز

االلتزام  يتم تسهيل ،فراد بشكل مستمرنفس األ ايض  أ تضم نأ فضلألامن  والتي ،ثناء التدريبأصغر أخالل تكوين مجموعات ن م
ات بعض الواليفي و .الصحي لحجراجراءات تخضع إلو أصغر للعدوى أمجموعة  فقط تتعرض ،وفي حالة خطر العدوىبالتباعد 
 .لكل رياضي واحد مساحة متر مربع خصيصتيوجد توجيه بضرورة  االتحادية

 

 البالغ الُمعرضة للخطرقارب المجموعات أاية مح

لخطر تقليل االمهم  منو .هميةأكثر أا مر  أنشطة الرياضية المشاركة في األ ايض  أ عدت   ،الم عرضة للخطرقارب المجموعات ألالنسبة ب
  .ااجح  نا يكون التدريب المنفرد خيار  قد و .دنى درجة ممكنةشخاص المعنيين ألالمحدق بدائرة معارف األ

 

 دنى درجة ممكنةأل المخاطر في جميع النطاقاتليل قز

ن أشا بوال يحيط علم   ،جراء ماإاالرتياح تجاه عدم يشعر المرء بعندما ف .دعوة للعقل البشري السليمخص النقطة باألذه هتمثل 
 .خر غير منطوي على مخاطرآيتعين عليه التوقف والبحث عن نشاط  ،المخاطر المحتملة
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