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علو الصوت ُمزعج!
قواعد من أجل المزيد من المراعاة
تقوم بتشغيل الموسيقى بصوت صاخب وبالتالي تزعج اآلخرين؟ تظل تحتفل حتى وقت متأخر من الليل دون مراعاة من يتوجدون
بالقرب منك؟ تقوم في أوقات غير مناسبة بأعمال تسبب الضجيج في الشقة أو المنزل أو الحديقة حتى وإن كان هذا يزعج آخرين؟
علو الصوت مزعج  -خاصة للجيران .وال يكون المتسبب دائما ً مدركا ً لهذا أو مهتما ً بهذا .وتحتوي لوائح الشرطة في دريسدن "األمن
والنظام" على ما يُسمح بالقيام به وما ال يُسمح بالقيام به .ومن يعرف أهم القواعد للوقاية من الضجيج فإنه يمكنه التصرف بالشكل
الصحيح والرد على اآلخرين بأدلة موضوعية.

ساعات الهدوء
تهدف أوقات الهدوء أثناء الليل وفي فترة الظهيرة إلى الوقاية من الضجيج ويجب االلتزام بها.
وفي األوقات التالية ممنوع الضجيج :
◼ من اإلثنين حتى الخميس وأيام األحد من الساعة  22ليالً حتى الساعة  7من صباح اليوم التالي
◼ أيام الجمعة والسبت من الساعة  12ليالً حتى الساعة  8من صباح اليوم التالي
◼ أيام السبت واألحد والعطالت الرسمية بين الساعة  13و  15ظهراً.
االستثناء :ال تسري أوقات الهدوء وقت الظهيرة في أيام السبت واألحد والعطالت الرسمية على الندوات والمدارس ورياض األطفال
واألندية .ويقدم قانون تنظيم أيام األحد والعطالت في والية ساكسونيا ( )SächsSFGالحماية أليام األحد والعطالت مرة أخرى بشكل
ال يسبب اإلزعاج ألحد في هذه األيام.
بالمناسبة :من يظن أن ضجيج كاسح الجليد في أيام العمل قبل الساعة  7صباحا ً يسبب اإلزعاج هو مخطيء .فالجليد يجب التخلص
منه من يوم اإلثنين حتى السبت من ممرات المشاة حتى الساعة  7حتى ال يُصاب أحد بضرر .ويمكن إنجاز هذه المهمة أيام االحد
والعطالت حتى الساعة  9صباحاً .وينطبق على جميع األيام :ويمكن عند الضرورة التخلص من الجليد بشكل متكرر حتى الساعة 20
مساء.

الموسيقى والمطاعم
عزف أو سماع الموسيقى هو أمر مسموح به بالطبع ،لكن ال يُسمح أن يسبب هذا اإلزعاج لآلخرين بشكل غير مقبول .لهذا يجب
االنتباه دائما ً إلى مستوى الصوت :مع النوافذ المفتوحة ،بالشرفة ،في التراس وفي الحدائق ،في األماكن الخاوية وكذلك األصوات
المنطلقة من المركبات .من يعتقد أن هذا يسري فقط في أوقات الهدوء ،هو واهم .فالوقت ال يلعب دورا ً وال مصدر الموسيقى .فيما
سوى ذلك ال يُسمح للمحالت التجارية في دريسدن إزعاج سكان المدينة ،بل يجب عليها عند الضرورة وضع مكبرات الصوت
بمدخل المتجر .أما بخصوص الفنون والموسيقى التي تتم بالشارع فيلزم الحصول على تصريح بها ،وكذلك الحال مع األلعاب النارية
الخاصة في كل المدينة ،باستثناء رأس السنة.

ويجب على المطاعم ومنظمي الفاعليات مراعاة المنطقة المحيطة بهم إن تمت هذه الفاعليات في مناطق مأهولة بالسكان أو مباني
سكنية .ويجب أال تصدر ضجيجا ً للخارج يمكن أن يزعج االخرين بشكل غير مقبول .ويجب على هذه المنشئات عند الضرورة
إغالق النوافذ واألبواب لديها.

التخلص من الزجاج القديم
نرجو التخلص من الزجاج القديم فقط في الحاويات المخصصة لها على مستوى المدينة وفي األوقات المحددة لهذا:
◼ يوميا ً من  7صباحا ً حتى  20مساء ،ما عدا أيام األحد والعطالت الرسمية
ويهدف هذا إلى حماية السكان من إزعاج الضجيج.

األعمال بالحديقة والمنزل
األعمال بالحديقة والمنزل التي تسبب الضجيج ال يُسمح بها في أيام األحد والعطالت .ويحمي قانون تنظيم أيام األحد والعطالت
( )SächsSFGفي ساكسونيا هذه األيام بشكل خاص .وفي األيام األخرى ال يُسمح بأداء هذه األعمال في دريسدن إال حتى الساعة 20
مساء .ويمكن أن تبدأ هذه األعمال في الصباح من اإلثنين حتى الجمعة من الساعة  7صباحاً ،وأيام السبت من الساعة  8صباحاً .كما
يجب االلتزام بفترة هدوء الظهيرة المقررة أيام السبت من الساعة  13حتى  15ظهراً .أما بخصوص األعمال التي تتم بماكينة نفخ
أوراق الشجر أو قص العشب فيجب مراعاة المواعيد الخاصة التي يمكن مطالعتها في قانون الحماية من ضجيج الماكينات واآلالت
(BImSchV). .32ومن بين األعمال المزعجة بالحديقة والمنزل مثالً الطرق والنشر والثقب ونشر الخشب ونفض السجاد وقص
وترتيب العشب وقص وترتيب السياج النباتي ونفخ أوراق الشجر أو جمعها .نرجو االنتباه إلى العالمة البيئية عند شراء األجهزة.

كيف يمكنك تجنب التلوث الضوضائي؟
قم باالستعالم عن القواعد والتزم بها بنفسك .فعندما تكون قدوة جيدة في تصرفاتك تقل الرغبة بالتأكيد لدى اآلخرين في خرق
القواعد .اعمل على أن يعرف الناس من حولك األمور التي تحمي من الضوضاء .كن على تواصل مع جيرانك وتحدث معهم
واحرص على التواصل والتعايش معهم .فبهذه الطريقة فقط يزيد التفاهم والمراعاة المتبادلة.
فيمكنك مثالً
◼ تعليق هذا المنشور بالبيت المستأجر ليراه الجميع أو إرساله إلى جار محدد.
◼ إخبار اآلخرين عند تنظيم حفلة أو دعوتهم للمشاركة في االحتفال.
◼ إعالم الجيران عند االنتقال إلى المسكن أو منه أو عند طلب مساعدة أو مثقاب منهم.
◼ إيصال المعلومات عندما يكون أحد مريضا ً وفي حاجة إلى الهدوء أو يعمل بنظام الورديات.
◼

الحديث بشكل صريح عندما تتعرض لإلزعاج أو البحث مقدما عن من يتكاتفون معك من البداية.

ما الذي يمكنك فعله عند التعرض لإلزعاج؟
ت حدث مع الشخص المسؤول عن الموضوع وحاول توضيحه له .تحلى بالهدوء والموضوعية قدر اإلمكان .إن لم يكن من الممكن
وجود نقاش توضيحي فيمكنك التوجه إلى مصلحة النظام العام واإلبالغ هناك عن اإلزعاج والمخالفات التي تخالف األمن والنظام
العام .المزيد من المعلومات باإلنترنت عبر الموقع:
www.dresden.de/ordnungundsicherheit
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