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اقدامات موقت برای جلوگيری از وقوع فوريت بهداشتی حاد

1بند

اھداف

(کروناويروس) و محافظت از سالمت شهروندان است. برای دستيابی به اين SARS-CoV-2گيری ويروس ) ھدف اين دستور، مقابله با ھمه1(

ھدفمند کاھش يابد، مسيرھای انتقال عفونت رديابی شود، و حفظ ظرفيت خدمات ھدف، الزم است که احتمال ابتال به عفونت بايد به روش موثر و

درمانی تضمين گردد.

ھای فيزيکی بين مردم، بايدھا و نبايدھا را برای محدود کردن آزادی افراد و کاھش چشمگير تعداد تماس» دستور«) برای پيگيری اين ھدف، اين 2(

شناسی شهروندان و از سوی ديگر به اقدامات مستقل نهادھای مسئول بستگی دارد.ی به وظيفهکند. اجرای اين مقررات از سويمشخص می

٢بند 

قانون فاصله عمومی

متر فاصله بگيريد.1.5) اگر وسايل مناسبی برای پيشگيری از انتقال فيزيکی آلودگی در دسترس نباشد، بهتر است از ديگران حداقل 1(

که راعايت حداقل فاصله در موارد خاص، مثالً بر اساس اينمتری از ديگران الزامی است، مگر1.5فاصله حداقل ھای عمومی، حفظ ) در مکان2(

يا تضمين محافظت کافی در برابر آلودگی با رعايت اقدامات ،، به ويژه به منظور انجام کار، ارائۀ خدمات، يا پيش بردن کسب و کارداليل ويژه

.باشندمیمجاز ھستند از اين قاعده معاف ،1بند 9طبق بخش ،ھايی کهردھمايیپيشگيرانه، معقول نباشد. گ

، به استثناء مدارس، قابل اطالق نيست.١، شمارۀ 1بند 16در مورد مراکز ذکرشده در بخش گذاریقانون فاصلهاين ) 3(

3بند

٢٠٢١ليآور٢٣خيمربوط به کرونا از تاریھااصالح دستورالعملۀنيدر زمیالتياالجرا شدن دستور دولت اپس از الزمیررسميو غشدهکپارچهيۀنسخ. 1
).http://www.badenwuerttemberg.de/coronaverordnung: ینشاننياز ایاعالم و قابل دسترسنيقوان۴مطابق بند ی(اعالم اضطرار



دھان و بينیحفاظت از

که یایماسک تنفسايکندیرا برآورده مسهيقابل مقایاستانداردايDIN EN 14683:2019-10که الزامات استاندارد یای) ماسک پزشک١(

شود.دهيپوشديباکندیرا برآورده مسهيقابل مقایاستانداردايFFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95الزامات استاندارد 

قطار، اتوبوس برقی، تاکسی، ھواپيمای مسافربری، قايق، کشتی مسافری و خودروھای کابلی، ويژهونقل عمومی، به. ھنگام استفاده از وسايل حمل1

ھای قطار و محوطه فرودگاه،ھای مسافری و در ايستگاهدر سکوھای قطار و اتوبوس، در محوطه انتظار اسکله کشتی

به تناسب قابل اعمالند،٢ۀ، جمل١ۀ، ماد٩ن باشند؛ بند خانوار سوار بر آکياز شياز بیکه افرادیمادام؛یموتوريۀنقلليدر وسا.2

،۶ۀ، شمار١ۀ، ماد١۴شده در بند فيتعریدر نهادھا. ٣

پزشک، مطب ديگر متخصصان پزشکی انسان و کاروران غيرپزشکی و نيز مراکز ارائه خدمات درمانی عمومی،. در مطب پزشک، مطب دندان۴

از 68تا 66ھا و در بازارھای مشمول بخشهای فروشیھا و خردهفروشی. در داخل و خارج محوطه انتظار و دسترسی مراکز خريد، عمده۵

ھای اختصاصی اين مراکز،) و نيز پارکينگGewOمقررات تجارت (

ھای رانندگی که ھای آموزشگاهارائهو ساير عملینظری و ھای آزمونھنگام و خلبانی و سواری قايقرانندگی، نظری و عملی آموزش در . ۶

گيرند.يا قانون راھنمايی و رانندگی نشأت مینامۀ رانندگی مستقيماً از مقررات ارائۀ گواھی

از قانون جاده؛cحرف 4شماره 2بند 3. در محوطه عابران پياده مشمول بخش ٧

ھای فعاليت،. در محيط کار و مکان8

ای در حوزه تجارت و صنعت ارائه شود، ووزش حرفه. در صورتی که آم9

اند،شدهفيتعر٢و ١ۀ، ماد١٢که مطابق بند يیدادھايدر رو. ١٠

ۀمورد اعتماد، مراقبت بعد از ظهر منعطف، و مراقبت بعد از مدرسيیمدارس ابتدایخدمات مراقبتنيو ھمچنیو خصوصی. در مدارس عموم١١

)Hortگذاردینمرياند تأثشدهفي، تعر١ۀ، شمار١ۀ، ماد١۶که مطابق بند یمدارسیامر بر مقررات کروناني) درون مدرسه؛ ا.

مراقبت بعد از مدرسه ،يیابتدایتيحمایھااز خردساالن، کالسیمراقبت خصوصیدر نهادھانيھا و ھمچندر مهد کودک.١٢

)Hortرفاه کودکان و نوجوانان (—یاجتماعنيکتاب ھشتم قوان١ۀماد۴٣که مطابق بند یدبستانشي)، و مدارس پSGB VIII (

،به مجوز دارندازين

،ھای تقويتیدر کالس.١٣

اند.شدهنييتردد عموم تعاياند و به منظور عموم قبل ذکر نشدهیھاکه در شمارهیابستهیفضاھاگريدر د.١۴

نيستدر موارد زير اجباری حفاظتی ) پوشيدن ماسک 2(

. برای کودکان زير شش سال،1

دھان و بينی را ندارند؛ البته اثبات داليل پوشيدن حفاظ. برای افرادی که بتوانند ثابت کنند که، به داليل بهداشتی يا ديگر داليل موجه، توانايی 2

پزشکی معموالً بايد با ارائه گواھی پزشکی صورت بگيرد،

وآمد متری با ديگران وجود داشته باشد؛ ھنگام رفت1.5که امکان حفظ فاصله شرطینگام کار کردن، به. در محيط کار و مراکز توليدی يا ھ3

شود،اين قانون اعمال نمی9ۀشمار1مادۀگروھی يا در موارد مشمول 

ھای ديگر چنين چيزی را فعاليت، اگر درمان، خدمت، مداوا يا ١۴و ٩، ۴،8، 3ھای ، شماره1ھای مشمول بند ھا، مراکز و مکان. در مطب4

ايجاب کند،



. ھنگام غذا خوردن،5

. اگر اقدام محافظتی ديگری با حداقل محافظت معادل انجام گرفته باشد،6

و ١١ۀ شمار1مادۀھای ورزشی در مراکز ورزشی مشمول در فعاليتو ھمچنين١۴و ٧ھای شماره1مادۀ مشمول ھای ورزشیفعاليتدر .7

ھا،دبيرستان

دست نخورده ١٧۶مادامی که فرد بازديدکننده نباشد؛ بند ،۵مادۀ 10بند، در رويدادھای مشمول ١۴و ٨ھای شماره1مادۀ. در مراکز مشمول 8

ماند.باقی می

متری از ديگران وجود داشته باشد،1.5امکان حفظ درست فاصله حداقل کهشرطی، به١۴و ٧ھای شماره1ھای مشمول بند . در مراکز و مکان9

ھا و که در سن مدرسه ھستند مراقبت شود، در مهد کودکیھا صرفاً از کودکانکه در آنی)، مادامHortدر مراکز مراقبت بعد از مدرسه (. 10

که با کودکان در یکارکنان، تنها مادامگريکادر آموزش و دیبرانيو ھمچنروندیمراکز منيکه به ایکودکانیبرایدبستانشيمدارس پ

د،تماس باشن

ياھامطابق قانون دانشگاهیھاو دانشگاهیعادیھارستانيدب،یقيموسیھادر ھنرستانیقيموسايشينمایھنگام اجرا. ١١

ليدر چارچوب تحصیقيموسنيھنگام تمر. ١٢

: الزامات ويژه٢بخش 

4بند

الزامات بهداشتی

بايد بر اساس مواد اين دستور يا بر مبنای اين دستور رعايت شود، 3و 2) در مواردی که الزامات بهداشتی فراتر از الزامات عمومی بخشهای 1(

افراد مسئول بايد حداقل الزامات زير را برآورده کنند:

قابل رعايت باشد،2که قانون فاصله طبق بخش طوریمد افراد و صفها، بهوآ. محدوديت تعداد افراد بر مبنای ظرفيت فضايی و تنظيم رفت1

ھای تهويه،. تهويه منظم و کافی فضاھای داخلی مورد استفاده افراد، و نيز نگهداری منظم سامانه2

زنند،. تميز کردن مرتب سطوح و اشيايی که افراد مرتباً به آنها دست می3

شود، پس از ھر نوبت استفاده،اشيايی که معموالً وارد دھان می. تميز يا ضدعفونی کردن 4

. تميز کردن مرتب سرويس بهداشتی و توالت،5

مادۀ يا مصرف يا ديگر اقالم مشابه بهداشتی ويژه خشک کردن دست-. فراھم کردن مقدار کافی از مايع دستشويی و نيز حوله کاغذی يکبار6

کنندۀ دست،ضدعفونی

ل توالت پس از ھر نوبت استفاده،. تعويض دستما7



بينی،  رعايت الزامات -دھانمحافظ ھای دسترسی و فعاليت، الزامی کردن استفاده از پوشش رسانی بهنگام و شفاف درباره ممنوعيت. اطالع8

م شستشوی کامل دست در گذاری و شستشوی دست، تامين لوازم تميز کردن دست، فراھم کردن امکان پرداخت غيرنقدی و اشاره به الزافاصله

سرويس بهداشتی.

ويژه شرايط محلی يا توان ناديده گرفت، اگر و تا جايی که رعايت الزامات بهداشتی طبق شرايط خاص افراد، بهرا می1) الزام ذکرشده در بند 2(

ماھيت پيشنهاد، ضروری يا معقول نباشد.

4aبند
بهبوديافتهشده و و افراد واکسينهھای فوریتست

، قانون مقابله با ١ۀ، جمل٩ۀ، ماد٢٨bبند فيطبق تعر—١٩-کويدتستيکمادامی که مطابق اين دستورالعمل يا مقررات آن، الزام به ارائۀ) ١(
ژن ويروس کرونا انجام شود که در آن: منفی وجود داشته باشد، بايد يک تست آنتیبا نتيجۀ—)IfSGعفونت (

ديده نمونه را بگيرد و ارزيابی کند ياثالث آموزش. يک شخِص ١

ديده انجام شود و ارزيابی نتايج نيز توسط ھمان شخص ثالث انجام گيری به دست خود فرد و تحت ھدايت يا نظارت شخِص ثالثی آموزشنمونه.٢

شود.

شده کسانی ھستند که با ارائۀ سند واکسيناسيون عمل، افراد واکسينه) مطابق تعريف اين دستورالعمل يا مطابق مقررات صادرشده بر مبنای اين دستورال٢(
شان گذشته است. مطابق اين دستورالعمل روز از زمان تکميل واکسيناسيون١۴بتوانند ثابت کنند که دست کم —١IfSG، مادۀ ٢٢شده در بند تعريف—

تأييدشده از سوی اتحاديۀ اروپا ١٩-شده به واکسيناسيون با ھر گونه واکسن کويدليا مقررات صادرشده بر مبنای اين دستورالعمل، واکسيناسيون تکمي
ھا نياز است، واکسيناسيون برای ھايی که به تزريق بيش از يک دوز از آنشده انجام شده باشد. در مورد واکسناشاره دارد که مطابق ترتيب توصيه

شان مثبت شده باشد و مدرکی را در اختيار شود، به شرطی که آن افراد قبالً نتيجۀ تستشده تلقی میاند تکميلکسانی که حداقل يک دوز را دريافت کرده
شده ، تأييد کند. عالوه بر آن، يک واکسيناسيون مطابق ترتيب پيشنهادی تکميلPCRشان را به ويروس کرونا، از طريق تست داشته باشند که آلودگی

ائمی واکسيناسيون روبرت کخ آن را به عنوان يک استثناء به رسميت بشناسد.شود، در صورتی که کميتۀ دتلقی می

شان آيند که قبالً نتيجۀ تست) مطابق اين دستورالعمل يا مقررات صادرشده بر مبنای اين دستورالعمل، افرادی در زمرۀ افراد بهبوديافته به شمار می٣(

، تأييد کند و بر اساس آن PCRشان را به ويروس کرونا، از طريق تست شته باشند که آلودگیمثبت شده باشد، به شرطی که مدرکی را در اختيار دا

مدرک، ديگر ملزم به جدا نگه داشته شدن از ديگران نباشند. گواھی آلودگی به ويروس نهايتاً تا شش ماه معتبر است.

5بند

مفاھيم بهداشتی

عفونت را ) تا جايی که رعايت مفاھيم بهداشتی بر مبنای مفاد اين دستور يا بر اساس اين دستور ضروری باشد، افراد مسئول بايد الزامات مقابله با1(

جرا چگونه بايد ا4ويژه، مفهوم بهداشتی بايد مشخص کند که الزامات بهداشتی مشمول بخش طبق شرايط خاص ھر وضعيت، در نظر بگيرند. به

شود.

ات ) بنا به درخواست نهاد ذيصالح، افراد مسئول بايد مفهوم بهداشتی را معرفی و اطالعات مربوط به اجرای آن را ارائه نمايند. ديگر الزام2(

ماند.ھمچنان معتبر میIfSGھای بهداشتی طبق مربوط به تدوين برنامه

6بند

پردازش داده



ويژه مراجعان، ضروری باشد، افراد حاضر، بهماده با اشاره به اين ) تا جايی که پردازش داده بر اساس مفاد اين دستور يا بر مبنای اين دستور 1(

نحصراً با توانند نام و نام خانوادگی، نشانی، تاريخ و مدت حضور را ارائه کنند و، در صورت وجود، شماره تلفن مکنندگان، میکاربران يا شرکت

ھا از قبل موجود آوری خواھد شد. اگر اين داده، جمعIfSGاز 25و 16ھدف ارائه اطالعات به اداره بهداشت يا اداره پليس محلی، طبق بخشهای 

کند.تغيير نمیIfSGاز 7تا 2جمالت 4بند 28aبخش ھا ضرورتی نخواھد داشت. آوری دوباره دادهباشد، جمع

کنند، از ورود خودداری می1جمله 1ھا بايد افرادی را که به صورت کلی يا جزيی از ارائه اطالعات تماس طبق بند ل پردازش داده) افراد مسئو2(

به ساختمان يا از استفاده از آن يا از شرکت در رويداد محروم کنند.

کنند، ارائه اطالعات دقيق الزامی ھا ارائه مین پردازش دادهبه مسئوال1جمله 1) در مواردی که افراد حاضر اطالعات تماس خود را طبق بند 3(

ست.

اشخاص مسئول پردازش یھا براتا دادهشودیسر تا سر انجام میرمزنگاریھایفناورنيروزتربهقياز طرزياطالعات نۀريو ذخیآور) جمع۴(

ھا، از طريق انتقال امن، در ھا توسط افراد مسئول پردازش دادهاما به صورتی که اطمينان حاصل شود که وقتی اين دادهھا قابل خواندن نباشد. داده

ای باشد شده بايد به گونهاختيار ادارۀ بهداشت مسئول قرار داده شد، برای ادارۀ بهداشت قابل خواندن باشد. اين قالب به صورت سر تا سر رمزگذاری

با اين قيد قابل ٢از اين طريق انجام شود، مادۀ ھاھا را به ادارۀ بهداشت برای مدت چهار ھفته ممکن سازد. مادامی که پردازش دادهادهکه انتقال د

حضور ھا صرفاً ضمانت کنند که باشد، افراد ملزم به پردازش داده١ھای ذکرشده در بند ای الزم به ورود انواع دادهاعمال است که اگر در برنامه

آوری اطالعات تماس افراد مورد بينی شده باشد، بايد امکان جمعپيش١ھر فرد از طريق برنامه ثبت و ذخيره شود. اگر پردازش داده مطابق جملۀ 

نظر به صورت آنالوگ، به عنوان روشی جايگزين، مهيا شود.

7بند

دسترسی و ممنوعيت مشارکت

ھای مشخص بر اساس مفاد اين دستور يا اين دستور ممنوع است، اين خاص يا مشارکت در فعاليتھای) در مواردی که دسترسی به مکان1(

شود،ممنوعيت افراد زير را شامل می

روز نگذشته باشد،١۴اند يا تماس دارند، اگر از آخرين تماس . آنهايی که با فرد مبتال به کروناويروس تماس داشته1

به کروناويروس، يعنی تب، سرفه خشک، يا مختل شدن حس بويايی يا چشايی باشند،ھای رايج ابتال. دارای نشانه2

،دھان و بينی استفاده نکنندمحافظ ، از پوشش 1بند 3. بر خالف بخش 3

، ١، مادۀ ٢٨bدر ارتباط با بند ١، شمارۀ٢، جملۀ ۵، مادۀ ٢٠، بند ۶، شمارۀ ١، مادۀ ١۴بند ،٩ۀشمار،٢، جملۀ ٢، مادۀ ١٠بر خالف بند.۴

، ٢، جملۀ ۵، مادۀ ٢٠يا بند ۵IfSG، شمارۀ ١، جملۀ ١، مادۀ ٢٨bدر رابطه با بند ۴، شمارۀ ٢جملۀ ، ۵، مادۀ ٢٠، بند ٨IfSGشمارۀ 

عيتست سرمنفی بودن نتيجۀ به روز از یمدرک، IfSGاز b، حرف ٢جملۀ نيم، ۴، شمارۀ ١، جملۀ ١، مادۀ ٢٨bدر ارتباط با بند ۵شمارۀ 

د.نارائه ندھتعريف شده است،۴aکه مطابق بند ،تأييدکنندۀ آلودگیسند واکسيناسيون، و يا مدرک،١٩-کويد

، اگر رعايت آن در موارد خاص نامعقول باشد، يا اگر دسترسی يا مشارکت به داليل خاص ضروری باشد و احتمال 1) ممنوعيت مشمول بند 2(

شود.انتقال آلودگی به اشخاص ثالث تا حد ممکن و از طريق اقدامات پيشگيرانه به حداقل برسد، اعمال نمی

8بند

ایبهداشت و ايمنی حرفه



طبق مفاد اين دستور يا اين دستور الزامی 3و 2) تا جايی که رعايت الزامات بهداشتی و ايمنی عالوه بر الزامات کلی بخشهای 1(

باشد، کارفرما بايد حداقل يکی از الزامات زير را برآورده کند:

. احتمال انتقال آلودگی به کارکنان با توجه به شرايط محيط کار به حداقل برسد،1

گيری کرونا، برخوردار شوند،ويژه در مورد تغييرات فرآيندھای کاری و الزامات ناشی از ھمهکارکنان بايد از آموزش و اطالعات جامع، به.2

ی شده بايد مرتباً گندزدايکننده دست يا شستشوی دست در محل کار تضمين شود؛ اقالم مصرف. سالمت فردی کارکنان بايد با استفاده از ضدعفونی3

شود،

دھان و بينی بايد در اختيار کارکنان قرار بگيرد،محافظکافی از ماسک تعداد . 4

پذير نباشد يا درمان کامل آنها به دليل شرايط فردی ممکن برای آنها بر اساس گواھی پزشکی امکان19-کارکنانی که درمان عوارض کوويد.5

ھايی که مستلزم تماس گسترده با باالتر از ديگران باشد، نبايد در فعاليت19-ض شديد کوويدنباشد، يا کارکنانی که احتمال ابتالی آنها به عوار

پذير نيست، به کار گرفته شوند.متری با ديگران امکان1.5ھايی که در آنها رعايت فاصله افراد است، يا در فعاليت

آوری، نگهداری و گيری درباره وظايف کاری کارکنان جمعبرای تصميماطالعات افراد را فقط 5شماره 1تواند بر اساس بند ) کارفرما می2(

رسانی ندارند. به محض از مصرف کند، اگر کارکنان تعلق خود به گروه ذکرشده در آنجا را به کارفرما اعالم کنند؛ کارکنان الزامی برای اين اطالع

ن اين دستور، کارفرما بايد اطالعات را حذف کند.بين رفتن ضرورت نگهداری اطالعات و حداکثر يک ھفته پس از لغو شد

: تجمعات، رويدادھا و جلسات٣بخش 

9بند 

ھای خصوصی و رويدادھای خصوصیتجمعات، گردھمايی

) تجمعات، جلسات خصوصی و رويدادھای خصوصی فقط در شرايط زير مجاز است1(

. با حضور اعضای خانوار،1

١۴تا سن ؛ کودکان خانوارھای مرتبط ، به شرطی که تعداد از پنج نفر تجاوز نکندديگرایدهخانواو يک نفر از خانوادۀ خود . با حضور اعضای 2

از گريعضو دکيبا تواندیداشته باشد مساله١۴حداقل از پنج عضو شيبايپنج یااگر خانواده؛ شوندجزو اين افراد محسوب نمیسال تمام

مالقات کند.گريدیاخانواده

.شوندمحسوب میمحسوب دهخانوايک نيز کنندینمیکه با ھم زندگيیھازوج

گيرد، ھای کاری، خدماتی يا تجاری، حفظ نظم و ايمنی عمومی يا حفظ رفاه اجتماعی صورت میشامل تجمعاتی که برای حفظ فعاليت1) بند 2(

شود.نمی

10بند

رويدادھای ديگر



در نظر 5را رعايت کنند و مفاھيم بهداشتی را پيشاپيش بر اساس بخش 4) افراد برگزارکننده رويدادھا بايد الزامات بهداشتی مندرج در بخش 1(

وجود دارد. ھنگام برگزاری رويداد، 7انجام دھند. اينجا ممنوعيت دسترسی و مشارکت طبق بخش 6ھا را طبق بخش بگيرند و پردازش داده

بايد رعايت شود.8ای طبق بخش مات ايمنی حرفهالزا

) برگزاری رويدادھا ممنوع است. استثنائات اين امر بدين شرح است: ٢(

حقوقی، -و جوامع دارای جايگاه حقوقی و نيمهھاای ضروری نهادھای قانونی، بر اساس قانون خصوصی و عمومی، شرکتجلسات کميته.١
نباشند.۵جلسات کاری و رويدادھای ھمکاران اجتماعی، مادامی که مشمول مادۀ 

شوند، ھا بيش از ده نفر حضور نداشته باشند؛ فرزندان زوج جزء شمارش محسوب نمیھای مدنی که در آنازدواج.٢

سازی برای آزمون، به شرطی که مطابق ھای آمادهقررات کارھای يَدی و ھمچنين آزمون و دورهآموزش کاری مطابق قانون آموزش کار يا م.٣
ھا وضع نشده باشد.مقررات ديگری برای آن١۴bبند 

اند،تعريف شده٣، مادۀ ١٣رويدادھای آکادميک که مطابق بند .4

، ۴٢eتا ۴١و ٣۵aتا ٢٧، ١۴، ١٣، ١١ات و اقدامات مطابق بندھای رويدادھای مربوط به حيطۀ رفاه کودکان و نوجوانان که در قالب خدم.۵
گيرند، ) انجام میSGB VIII، کتاب ھشتم قوانين اجتماعی (٣a، مادۀ ۴٢aبه استثناء بند 

يا رفاه اجتماعی وکاررويدادھايی که مطلقاً ضروری ھستند و به تأخير انداختن آنها ممکن نيست و با ھدف حفظ فعاليت، خدمات يا امور کسب.۶
شوند، برگزار می

ھای زبان و ادغام در جامعه؛ اين امر تنها در ای، به ھمراه دورهھای حرفهھای بازار کار و ديگر آموزشاجرای اقدامات مربوط به سياست.٧
پذير نباشد، صورتی مجاز است که اجرای آنالين اين موارد امکان

بخشی به رانی، و خلبانی و آزمون عملی و نظری و ھمچنين برگزاری دورۀ آگاھیرانندگی، کشتیھای عملی و نظری برگزاری آموزش.8
ھای ای؛ برگزاری کالسقانون ترافيک جاده۴aھای توانش رانندگی مطابق بند ای و دورهقانون ترافيک جاده٢b) مطابق بند ASFرانندگان (

قالب کالس آنالين مجاز است، رانی، و خلبانی منحصراً در نظری رانندگی، کشتی

روز از منفی بودن نتيجۀ تست کنندگان بايد مدرکی بهھای اوليه در صورت وجود پروتکل تست برای مربيان؛ شرکتھای کمکبرگزاری کالس.٩
ھند، وتعريف شده است، را ارائه د۴aکه مطابق بند سند واکسيناسيون، يا مدرک تأييدکنندۀ آلودگی،خود،١٩-فوری کويد

آموزھای تقويت گروھی با ظرفيت حداکثر پنج دانشکالس.١٠

کنندگان، کارکنان و برای محاسبه تعداد شرکت. کننده مجاز استشرکت١٠٠حد ديگری مشخص نشده باشد، حضور حداکثر ٢مادامی که در جملۀ 

شوند.ديگر ھمکاران رويداد در نظر گرفته نمی

کننده مجازند:) اين موارد بدون محدوديت تعداد شرکت٣(

آوری امضاءھای حمايتی الزم برای انتخابات پارلمان و و جمع١١رويدادھای مربوط به کانديداتوری و کارزارھای انتخاباتی مطابق بند .١
ھا، ضيان فردی و ھمچنين برای ثبت دادخواستدھندگان، متقاھای رأیانتخابات محلی برای تعيين پيشنهادات انتخاباتی احزاب، انجمن

درخواست عموم، رفراندوم، درخواست شهروندان، و شوراھای شهروندی،

شرکت تواندیبرگزارکننده م؛ ھای کشوریھای سنجش توانش منحصر به رشته در چارچوب فرآيندھای پذيرش و ھمچنين ديگر آزمونآزمون.٢
یمدرک آلودگۀارائايون،يناسيسند واکسۀ، ارائ١٩-ديکویتست فورۀجيبودن نتیروز از منفهبیمدرکۀرا به ارائیبه صورت حضور

شده است، منوط کند وفيتعر۴aکه در چارچوب بند دشده،يتأئ

ای مادامی که بدون تماشاگر برگزار گردند. رويدادھای ورزشی برتر و حرفه.٣

.شوداعمال نمی، مجاز شمرده شده است ١مادۀ ٩شان، مطابق بند برگزاریدر مورد رويدادھايی که ٢و ١ھای ) ماده۴(



در مورد رويدادھای مربوط به حفظ ايمنی عمومی و نظم عمومی، اجرای عدالت يا تامين رفاه يا امکانات عمومی، و نيز ٢و ١) بندھای ۵(

و ديگر نهادھای قوای مقننه، قضاييه و مجريه، و نيز نهادھای مستقل، شامل جلسات بحث و بررسی و مذاکرات شفاھی ھارويدادھا و جلسات سازمان

شود.ريزی اعمال نمیھای تصويب برنامهدر روال

، شخص، سازمان يا ) رويدادھای مشمول اين ماده بايد دارای زمان و مکان محدود و با اھداف و نيت مشخص باشند و زير نظر برگزارکننده۶(

موسسه، با مشارکت ھدفمند افراد برگزار شوند.

10aبند 

دھیانتخابات و رای

پرسی و ديگر جلسات کميته درباره انتخابات و تعيين و تاييد نتيجه انتخابات در انتخابات ايالتی، انتخابات شهرداری و ھمه7تا 2) بندھای 1(

ھای ھای انتخابات و ھياتھای جلسه کميتهھای انتخابات و اتاقگيری مشمول اين قانون، و نيز اتاق. ساختمان رایشودانتخابات شهری اعمال می

ھای ساختمان که در مدت برگزاری انتخابات و روندھای تعيين و تاييد نتايج انتخابات و ديگر جلسات کميته انتخابات شهری گزينش، و نيز ديگر اتاق

تند.در دسترس عموم ھس

ھای را تضمين کند. در مورد اعضای کميته8و 6، 3تا 1ھای شماره1بند 4) شهردار بايد حداقل رعايت الزامات بهداشتی مشمول بخش 2(

، بايد رعايت شود.8ای، طبق بخش ھای گزينش و کارکنان فرعی، الزامات بهداشت و ايمنی حرفهانتخابات و ھيات

يا پوشش تنفسی با يا استانداردھای قابل مقايسه است DIN EN 14683 :2019-10طابق استانداردھایکه م) پوشيدن ماسک پزشکی 3(

يا استانداردھای مشابه در ساختمان انتخابات الزامی است. اين KN95 ،N95، استاندارد FFP2 (DIN EN 149: 2001)رعايت الزامات 

شودالزام شامل موارد زير نمی

شش سال وبرای کودکان زير .1

به داليل پزشکی برای آنها ممکن نيست، يا بر اساس داليل 1افرادی که بتوانند، با ارائه گواھی پزشکی، ثابت کنند که پوشيدن ماسک طبق جمله .2

گيری، به اتاق رایمتری با ديگران الزامی است. پيش از ورود1.5معقول يا ديگر داليل مستند قادر به پوشيدن ماسک نيستند. رعايت فاصله حداقل 

ھمه افراد بايد دستهای خود را ضدعفونی کنند.

شود:گيری حضور دارند، اعمال می) مواد زير درباره افرادی که بر مبنای اصل تبليغات در ساختمان رای4(

آوری کند، ھا را جمعن دادهتواند ايارائه کنيد، کميته گزينش می1جمله 1بند 6شما موظف ھستيد که مشخصات تماس خود را طبق بخش 1

1بند 6ھا را طبق بخش بسته به شهردار تحويل دھد؛ شهردار موظف است که داده-شده را در پاکت درآوریھای جمعمامور انتخابات بايد داده

پردازش کند؛1جمله 

15در ھر نوبت به مدت حداکثر 18و از 18تا 13و از ساعت 13صبح تا 8از توانند، اين افراد می2شماره 2جمله 3در مورد بند .2

متری 1.5دقيقه مجاز است. رعايت فاصله حداقل 15گيری پستی به مدت حداکثر ھای رایگيری بمانند. ماندن در اتاقھای رایدقيقه در اتاق

بين اعضای کميته گزينش و دستياران آنها ضروری است.

گيری برای افراد زير ممنوع استی به ساختمان رای) دسترس5(

روز نگذشته باشد،١۴اند يا تماس دارند، اگر از آخرين تماس . که با فرد مبتال به کروناويروس تماس داشته1



چشايی باشند،ھای رايج ابتال به کروناويروس، يعنی تب، سرفه خشک، يا از دست رفتن يا ضعيف شدن حس بويايی يا . دارای نشانه2

باشند، ماسک نپوشيده باشند، يا2جمله 3، بدون اين که مشمول موارد استثنای بند 1جمله 3. برخالف بند 3

، اطالعات تماس خود را ارائه نکنند يا به صورت ناقص ارائه کنند.1شماره 4. برخالف بخش فرعی 4

نامه انتخابات ايالت يا به ديگر منطقه انتخاباتی يا از آيين3aبند 41يگر مشمول بخش گيری به منطقه انتخاباتی د) در صورت انتقال وسايل رای6(

برگه رای در آن منطقه انتخاباتی، 50نامه انتخابات شهری به دليل وجود کمتر از از آيين37aگيری پستی مشمول بخش اتاق جلسه ھيات رای

 FFP2 (DINرو جابجا شوند. اين افراد بايد از پوشش تنفسی دارای الزامات استانداردھای توانند در يک خودچندين نفر از خانوارھای مختلف می

EN 149 :2001)،KN95،N95 ھمچنان معتبر است.2شماره 2بند 3يا استاندارد مشابه استفاده کنند. بخش

معاف ھستند. ھمين قاعده درباره اعضای IfSGھای مبتنی بردھندگان برای شرکت در انتخابات يا رای دادن، از شمول محدوديت) رای7(

مايلند در قانون انتخابات،افرادی که، بر مبنای و ھمچنين گيریھای گزينش و دستياران فعال در روند انتخابات يا رایھای انتخابات و ھياتکميته

شود.اعمال میانتخاباتی حضور داشته باشند ھای ساختمان برگزاری انتخاب يا کميته

11بند

قانون اساسی8تجمعات مشمول اصل 

قانون اساسی، مجاز 8، برگزاری جلسات مربوط به اجرای حق اساسی آزادی تجمعات، بر اساس اصل 10و 9) به عنوان استثنای بخشهای 1(

است.

الزامات بيشتری، مثالً برای رعايت اصول توانندرا رعايت کند. نهادھای ذيربط می2گذاری مندرج در بخش ) رئيس جلسه بايد قانون فاصله2(

، تعيين کنند.4بهداشتی، طبق مفاد بخش 

ويژه از طريق اجرای الزامات، ممکن نباشد، جلسات ممکن است ممنوع گردد.ھای ديگر، به) اگر مقابله با آلودگی به روش3(

12بند 

مربوط به سوگواریرويدادھای جوامع مذھبی، عقيدتی و ايدئولوژيک و رويدادھای 

شود، مجاز ، رويدادھايی که در کليسا و جوامع مذھبی و عقيدتی با ھدف عبادت مذھبی برگزار می10و 9) به عنوان استثنا برای بخشهای 1(

5ا طبق بخش پيشاپيش اصول بهداشتی ر،را رعايت کنند4خواھد بود. برگزارکنندگان رويدادھای مذھبی بايد الزامات بهداشتی مندرج در بخش 

يیدادھايرونيشرکت در چنوجود دارد. 7اينجا ممنوعيت دسترسی و مشارکت طبق بخش ، پردازش داده را انجام دھند.۶، و مطابق بند اعالم نمايند

که ١ۀمشمول جملیدادھايرووجود داشته باشد.یکافیکنندگان مورد انتظار، جاکه، با توجه به تعداد شرکتیمجاز است، مادامینام قبلتنها با ثبت

ً ينهاديھا صورت نگرفته باشد، بادر رابطه با آنیعمومیکه معاھداتیمورد انتظار دارند، مادامۀاز ده شرکت کنندشيب قبل از یدو روز کارتا

شود.در مورد رويدادھای جوامع ايدئولوژيک اعمال می۵تا 1جمالت برسند.ربطيذنيبه اطالع مسئولیبرگزار

سوزی و سوگواری مجاز است. برگزارکنندگان اين رويدادھا بايد الزامات ، برگزاری مراسم دفن، مرده10و 9) به عنوان استثنا برای بخشهای 2(

وجود دارد.7را رعايت کنند. اينجا ممنوعيت دسترسی و مشارکت طبق بخش 4بهداشتی بخش 

بسته ممنوع است.یدر فضاھایجمعدستهیِ مذھبیِ خواندِن سرودھا، ٢و ١مشمول جمالت یدادھايرویدر برگزار)٣(



وکارھای خاص: ممنوعيت فعاليت و الزامات مقابله با عفونت در مراکز و کسب۴بخش 

13بند 

ھای مراکزممنوعيت فعاليت و محدوديت

استثنای ارائه خدمات آنالين به عموم مردم، ممنوع است:) فعاليت مراکز زير، به1(

مادامی که مطابق بند بندی کوچک،استثنای مراکز شرطبندی، بهھای شرطھای سرگرمی، کازينو و بنگاهھای تفريحی، شامل گذرگاهمکان.1

١٣a برگزار شوند.۴، جملۀ ٣، مادۀ

به استثناء و سينماھا، بناھای يادبودھا، ، نمايشگاهھاھای نمايش، تاالرھای اپرا و کنسرت، موزهويژه سالنموسسات ھنری و فرھنگی، به.2

، مجاز است.١، مادۀ ١٣aھا، و بناھای يادبود مطابق بند ھا، نمايشگاهفعاليت موزهرو؛ ھای ماشينھا، و نمايشسينماھا، کنسرت

یھارسانهافتيمقرره به منظور درنيھا انحراف از ا، مجاز است؛ در مورد کتابخانه١ۀ، ماد١٣aمطابق بند تيھا؛ فعالو کتابخانهھایگاني. با٣

مربوطه مجاز است،یبهداشتیھاھا در چارچوب پروتکلرسانهليشده و تحودادهسفارش

.ردي، انجام نگ١ۀ، ماد٩مطابق بند سيکه تدرینوجوانان، مادامیھنریھاھنر، و آموزشگاه،یقيموسیھاآموزشگاه. ۴

وکارھای ضروری يا استثنای کسبکننده اقامتگاه شبانه پولی، بهتامين سکونتگاه و ديگر مراکز تامينھایھای گردشگری، شرکتاتوبوس.۵

ھای شبانه رسمی يا در شرايط دشوار و خاص،اقامتگاه

ھای تجاری،ھا و نشستنمايشگاه.۶

ھای گشتشامل ھای محصور در فضای باز،محوطهشناسی و نيز ديگر مراکز تفريحی، شامل پارکهای تفريحی، باغهای جانورشناسی و گياه.٧

، مجاز ١، مادۀ ١٣aشناسی مطابق بند ھای جانورشناسی و گياه؛ فعاليت باغموزه و خودروھای کابلی گردشگریھایآھنراهقايقی تفريحی،

است.

با ورزش، ورزش یتوانبخشیبرا،خدماتیمقاصد یفوتبال، به استثناء استفاده برایھانيزمن،يو ھمچنیو خصوصیعمومیمراکز ورزش.٨

ۀ، ماد٩بند وديو آماتور بدون تماس بدن، مطابق قیحيتفریھازشوریو برا،یاسطح باال و حرفهیھاورزش،تحصيلییھاتيمدرسه، فعال

ً ينهايیھاباز گروهیمجاز است؛ در فضا١ و آماتور انجام دھند؛ در یحيتفریھاورزشتوانندیمتا چهارده سال تمامنفره از کودکان ٢٠تا

ھا گروهنيانيکه تماس بی، ورزش کنند، البته در صورت١ۀ، ماد٩ود بند يمطابق ق،یشتريبیھامجاز است که گروهعيباز وسیفضاھا

و آماتور ممنوع است،یحيتفریھاورزشیبرایعمومزاتيتجهايمشترک یھاباشد؛ استفاده از رختکن، دوش، سالنرممکنيغ

٨a .یتوانبخشیِ براشود،یاستفاده میمقاصِد خدماتیِ ھا براکه از آنیمشابه، به استثناء زمانیو نهادھاوگا،يیھاتناسب اندام، باشگاهیھاباشگاه

، ٩بندديو آماتور بدون تماس، مطابق قیحيتفریھاو ورزش،یاسطح باال و حرفهیھابا ورزش، ورزش مدرسه، انجام مطالعات، ورزش

،١ۀجمل

شده، به با ورود کنترلاچهيشنا در دریھامحلن،ياستخرھا و ھمچنگريو دیحيتفریآب گرم، استخرھایشنا، سربسته، استخرھایاستخرھا. ٩

یھا، و ورزشھای تحصيلیفعاليتبا ورزش، ورزش مدرسه، یمثل توانبخششود،یھا استفاده ماز آنیاھداف خدماتیکه برایاستثناء زمان

،یارفهسطح باال و ح

سوناھا و مراکز مشابه،.١٠



از قانون 2بند 25و دخانيات و مراکز پذيرايی مشمول بخش قليانھا، شامل بارھای مصرف ھا و رستورانويژه ميخانهداری، بهصنعت ھتل.١١

بر و خدمات فروش بيرونبه استثناء ، )GastG(از قانون تهيه غذا1بند 25مراکز تهيه غذا و ارائه خدمات مشمول ماده استثنایداری، بهھتل

و در ۵ھای شبانه مجاز مشمول شماره تهيه غذا برای اقامتگاهھا بايد تعطيل گردند.ھای سرو در اين مکان. محلبر و تحويل در محلبيرون

.از اين قاعده مستثنی استاکز درمانی و مراقبتیھای غذاخوری مرسالن

ھا و غذاھای منحصراً استثنای نوشيدنیھا و مراکز آموزشی مشمول قانون موسسات آموزش عالی، بهترياھای دانشگاهھا و کافهفروشیاغذيه.١٢

شود،نيز اعمال می2جمله 2بند 16بخش ھا بايد تعطيل باشند ؛ھای سرو غذا در رستورانمکانبر و فروش با سرويس تحويل؛بيرون

؛ فعاليت مطابق بند ھای نجات حيواناتاستثنای خانهو مراکز مشابه مراقبت از حيوانات، بهحيوانات ھای ، آرايشگاهحيواناتھای زيبايی سالن.١٣

١٣a مجاز است.۴، جملۀ ٣، مادۀ ،

مگر اين که استفاده از اين از ساختار سازمانی يا پذيرش به عنوان مدرسه ھنری،نظرمدارس رقص، مدارس باله و موسسات مشابه، صرف.١۴

، صورت گيرد.١، مادۀ ٩بند ھا بدون تماس و مطابق مکان

ھا و ديسکوھا وباشگاه.١۵

از قانون حمايت 3بند 2گری مشمول بخش ھای مرتبط با صنعت روسپیھا و مراکز مشابه و نيز ديگر مکانخانهگری، فاحشهمراکز روسپی.١۶

ھا.از روسپی

) به منظور صرف غذا و نوشيدنی در محل تعطيل GastGفروشی (اغذيهقانون ١، مادۀ ٢۵ھا مطابق بند سالن غذاخوری شرکتفعاليت ) 2(

مناسب در محوطه شرکت صورت بگيرد، ھایکه مصرف آنها در اتاقشرطیعرضه غذا و نوشيدنی که بيرون بردن آنها مجاز است، بهباشد.می

شود. در اين موارد، اعمال نمی1فروشی شرکت با داليل موجه مجاز نباشد، جمله اشکالی ندارد. در مواردی که مصرف غذا در بيرون از اغذيه

ده متر مربع به بودن مساحت حداقلمتری بين ھمه مراجعان و فراھم 1.5متصديان بايد اصول بهداشتی را رعايت کنند و پيوسته از وجود فاصله 

ازاء ھر مراجع در اتاق مهمان اطمينان حاصل نمايند.

ھای ديجيتال و ديگر شود؛ قالبھا و موسسات آموزش عالی بر اساس قانون موسسات آموزش عالی تعليق می) مطالعات حضوری در دانشگاه3(

، رويدادھای حضوری با مجوز رئيس و مديريت آکادمی مجاز خواھد بود، 1برای جمله ھای آموزش از راه دور مجاز است. به عنوان استثنا قالب

ھای آموزش از ھای ارتباطی يا ديگر قالبرسانی الکترونيکی و فناوریکه برگزاری اينها اکيداً ضروری باشد و امکان استفاده از اطالعشرطیبه

توانندیمیآکادمتيريمدايدانشگاه سيرئ. شودبرای دانشجويان ترم اول برگزار میرويدادھايی که ، مخصوصاً دور به جای آنها ممکن نباشد

یمدرک آلودگۀارائايون،يناسيسند واکسۀ، ارائ١٩-ديکویتست فورۀجيبودن نتیروز از منفبهیمدرکۀرا به ارائیشرکت به صورت حضور

شود.در اين زمينه اعمال می3و 2جمالت 2بند 16بخش شده است، منوط کنند.فيتعر۴aکه در چارچوب بند دشده،يتأئ

١٣aبند 

دھندۀ خدماتھای صنايع دستی و ارائهفروشی، بازارھا و شرکتھای خردهھا، فروشگاهفروشگاه

خدمات دريافت سفارش و خدمات تحويل بسته، از جمله ھمين خدمات فروشی، و بازارھا، به استثناءھای خردهھا، فروشگاهفعاليت فروشگاه) １(

متر مربع ۴٠ھای آنالين، تنها با دريافت وقت قبلی با زمانی مشخص مجاز است، به طوری که تنها يک مشتری به ازاء ھر برای فروشگاه



ای محدود و دقيق برای ھر بازۀ زمانیگيرد بايد از مساحت قسمت فروش حضور داشته باشد. در ھر رزروی که از قبل صورت می

، نيز قابل اطالق است.۶ھا، مطابق بند مشتری تعيين شود و تعهد به منظور پردازش داده

مستثنا ھستند:١اين موارد از مادۀ ) ２(

ھایفروشینيريو شھايینانواھا،یقصابم،يمستقۀاز جمله عرض،یدنيو نوشيیمواد غذایھافروشگاه.１

،GewOاز ۶٧ھفتگی مشمول بند ھایفروشگاه.２

مراکز توزيع غذا،.３

ھای کفش ارتوپدی، ھای وسايل پزشکی، تکنيسينھای اقالم بهداشتی، فروشگاهھای غذای سالم، فروشگاهھا، فروشگاهداروخانه.４

ھای تخصصی کودک،سازھا، فروشگاهمتخصصان سمعک، عينک

پمپ بنزين،.５

يۀنقلليوساانياز مشتریبانيو پشتیفروشتيبلو مراکز اندازپسپست و خدمات ارسال بسته، بانک و صندوق دفتر. ６

یعموم

شويیمراکز لباس. ７
مراکز فروش روزنامه و مجلهھا و فروشیکتاب. ８

واناتيحیو محصوالت ضروريیمواد غذایھافروشگاه. ９

ھافروشیعمده. １０

زنيفايرائیھاو فروشگاهیسازساختمان،یمربوط به باغداریھانهال، و فروشگاهیھاپرورشگاهھا،یفروشگلھا،یباغدار. １１

)Raiffeisen.(

شرح محدود شود:نيبدديکه ھمزمان حضور دارند بایانيفروش، تعداد مشتریبسته، بسته به وسعت فضای، در فضاھا١ۀدر رابطه با جمل

،ه متر مربع است، حداکثر يک مشتری. در فضاھای فروشی که کوچکتر از د١

، حداکثر يک مشتری به ازاء ھر ده متر مربع فضای يیمواد غذایھایفروشخردهو در متر مربع وسعت دارند٨٠٠. در فضاھای فروشی که تا ٢

فروش،

متر مربع وسعت دارد، ٨٠٠متر مربع وسعت دارد، در سطحی که ٨٠٠مواد غذايی که بيش از فروشیدر فضاھای فروش خارج از خرده.٣
متر مربع وسعت دارند، حداکثر يک ٨٠٠ھايی که بيش از حداکثر يک مشتری به ازاء ھر ده متر مربع مساحت محل فروش و در محيط

متر مربع مساحت محل فروش.٢٠مشتری به ازاء ھر 

کننده است.وش مساحت فروش کل تعييندر مورد مراکز فر

مجاز نيست، به شرطی مجاز به ٢شان طبق مادۀ ھايی که فروشبندیشوند، دستهھا مختلفی از اقالم برای فروش ارائه میبندی) وقتی که دسته٣(
اقالمی را که به صورت معمول برای درصد اقالم فروشی را در بر بگيرد. پس اين مراکز مجازند تمام۶٠فروش ھستند که اقالم مجاز حداقل 

اند عرضه کنند. در تمام موارد ديگر، عرضۀ اقالم مجاز صرفاً به شرطی مجاز است که از طريق جداسازی فضا از اقالم کردهفروش عرضه می
نظيم خدمات دريافت سفارش، ماند.  در تنخورده باقی میدست١پذير نيست. مادۀ ممنوعه، اطمينان حاصل شود که فروش اقالم ممنوع امکان

ای مشخص تنظيم کنند.گردانندگان بايد، به عنواِن بخشی از پروتکل بهداشتی، عرضۀ کاالھا را به نحوی بدون تماس و در محدودۀ بازۀ زمانی

فروشی نيستند که منجر به ھجوم تعداد زيادی از افراد شود.ھایاندازی کمپين) مراکز فروش و بازارھا مجاز به راه۴(

ھا، مجازند آالت کشاورزی و دوچرخه، و مراکز فروش قطعات يدکی مرتبط به آنھا و مراکز خدماتی، شامل تعميرگاه خودرو، ماشينفروشگاه)۵(

فعاليت مراکز صنعتی و خدماتی، ۀممنوع شمرده شوند. در محوطبه فعاليت ادامه دھند، مگر اين که مطابق ديگر مقررات يا بر مبنای اين مقرره

دھندگان خدمات تلفن، فقط فعاليت ارائهۀاستثنای وسايل جانبی ضروری، ممنوع است. در محوطفروش کاالھای نامرتبط با آن صنعت يا خدمت، به

، از جمله اقالم مربوط به اجرای قراردادھای خدماتی، ممنوع ھای معيوب مجاز است؛ فروش کاالھاپذيرش و رفع عيب و تعمير يا تعويض دستگاه

.ماندیمینخورده باقدست٢و ١. مجوز فروش کاالھا مطابق مواد کندیبه تناسب صدق م٢ۀ، جمل٢ۀ، ماد٣و ٢ۀدر صورت اطالق جملاست.



14بند 

وکارھای خاصاعتبار الزامات مقابله کلی با عفونت در مراکز و کسب

را رعايت کنند، پيشاپيش 4ھای زير بايد الزامات بهداشتی ذکرشده در بخش کننده موسسات، مراکز خدماتی و فعاليتبردار يا ادارهافراد بهره) ١(

انجام دھند:6ھا را طبق بخش تدوين کنند و پردازش داده5برنامه بهداشتی خود را طبق بخش 

ھای دانشجويی،ھا و اتحاديهھا، بايگانیل قانون موسسات آموزش عالی، کتابخانهھا و مراکز آموزش عالی مشمودانشگاه.1

،نوجوانانیھنریھاھنر، و آموزشگاه،یقيموسیھاآموزشگاه.2

و ديگر ھای مربوط به سرويس مجاتمدارس پرستاری، مدارس ويژه کادر درمان، مدارس فنی ويژه امور اجتماعی، مدارس ويژه فعاليت.3

موسسات آموزشی و تحصيلی مربوط به پرستاری و کادر درمانی تحت نظر وزارت امور اجتماعی،

ھای نظری و عملی،رانی و پرواز، شامل آزمونھای رانندگی، قايقآموزشگاه.4

ذکر شده باشد،١شمارۀ 1مادۀ 16بندکه در اينديگر موسسات آموزشی و خدمات آنها، از جمله برگزاری آزمون، مگر.5

و نگيرسيکاشت ناخن، ماساژ، تتو، و پ،يیبايزیھاسالنھا،شگاهيبا بدن دارد، مانند آراکينزدیکه تماسدھندیارائه میکه خدماتیمشاغل. ۶

تيھنگام فعالردینيدھان و بمحافظ یموقتايکه امکان داشتن دائم یو مراقبت از پا؛ مادام،یگفتار درمان،یو کار درمانیوتراپيزيفنيھمچن

ون،يناسيسند واکسۀارائ، ١٩-ديکویتست فوریمنفۀجينتۀارائکارکنان و از سوی رعايت پروتکل تست خدمات وجود نداشته باشد،ۀارائاي

است.یالزامبرای استفاده از خدماتشده است،فيتعر۴aکه در چارچوب بند دشده،يتأئیمدرک آلودگۀارائاي

ھای يوگا و نيز مدارس رقص و مراکز ھای بازی شامل استوديوھای آمادگی جسمانی و سالنمراکز ورزشی عمومی و حصوصی و زمين.7

مشابه،

تعيين ١، مادۀ ١٣aمطابق بند مگر اين که،6استثنای الزامات بخش ، بهGewOاز 68تا 66ھا و بازارھای مشمول بخشهای فروشیخرده.8

شده باشند.

1بند 25؛ در مورد مراکز و خدمات پذيرايی مشمول بخش GastGاز 25داری شامل مراکز و خدمات پذيرايی مشمول بخش صنعت ھتل.9

بايد فقط برای مسافران خارجی انجام بگيرد،6، پردازش داده طبق بخش GastGاز 1جمله 

ھا،اقامتگاه.10

،ھاانجمن.11

،بندیدفترھای شرط.12

وادبودھايو یشناساهيگیھاھا و باغوحشباغرو، ھای ماشينسينماھا، تئاترھا، و کنسرتھا،شگاهيھا، نماموزهمراکز ھنری و فرھنگی شامل . ١٣

ھای سوالريوم.سالن.١۴

ممنوع است. در 7مشارکت طبق بخش ، دسترسی و ١ی مطابق مادۀ ھابرداری از اين مراکز يا ارائه اين خدمات، پيشنهادھا و فعاليتھنگام بهره) ٢(

کاربرد ندارد. اگر رويداد مجاز مشمول 5و 2ھای شماره1مادۀ بايد رعايت شود؛ اين در مورد 8ای مشمول بخش ضمن، الزامات ايمنی حرفه

ھمچنين درباره 7. ممنوعيت دسترسی و مشارکت مشمول بخش شودنيز اعمال می٢و1مواد در مرکز، پيشنهاد يا فعاليت برگزار شود، 10بخش 

شود.اعمال می۵و 1ھای شماره1بند 3ھا و مراکز ذکرشده در بخش ونقل، محيطوسايل حمل

خدمات ھستند.ۀمجاز به ارائی، تنها با رزرو وقت قبل١۴و ۶ۀ، شمار١ۀمطابق مادی) نهادھا٣(



14aبند 

یدر صنعت کشاورزیکارگران فصلیريھا و به کار گکشتارگاهیبرااقدامات خاص الزم برای جلوگيری از ابتالء 

) کارمندانِ ١(

نشده سر و کار دارند و از ھای فرآوریھای سالخی، قصابی، فرآوری گوشت، و فرآوری شکار و ھمچنين مشاغل ديگری که با گوشتشرکت.١
کارمند دارند، مادامی که در محوطۀ سالخی و قصابی حضور داشته باشند و٣٠کنند و بيش از را توليد میآن مواد غذايی ديگری 

کارگر ١٠خاص، که در بازۀ زمانی به کار گيری کارگران فصلی بيش از گياھان دھندۀ ھای پرورشھای کشاورزی، شامل شرکتشرکت.٢
فصلی دارند،

، کارمندان حوزۀ سالخی و قصابی ١بدھند. در مورد شمارۀ ،١، مادۀ ۴aمطابق با بند ١٩-فوری کويدد، تست بايد پيش از شروع فعاليت کاری خو
نيز تعريف شده است،،١، مادۀ ۴a، مطابق آنچه در کارمند مشغول به کارند ملزم به انجام يک تست ھفتگی١٠٠ھايی با بيش از که در شرکت

، سند ھانتايج آزمايشتست معاف ھستند.ۀاز الزام به ارائاندافتهيبهبود اياند شدهنهي، واکس٣و ٢، مواد ۴aبند فيکه، مطابق تعریافرادھستند.
بايد در صورت درخواست کارفرما به وی ارائه شود. کارفرما مسئول تأمين ھزينۀ آزمايش است، مگر اين واکسيناسيون، يا گواھی آلودگی تأييدشده

طريق ديگری تضمين شود.که اين ھزينه از

، الزامات بهداشتی را رعايت کنند و يک پروتکل بهداشتی را، مطابق قيود ذکر شده در ۴بايد، مطابق بند ١) کارفرمايان مشاغل ذکر شده در مادۀ ٢(
دھان و بينی نيستند. محافظيدن ، افراد در خارج از فضاھای بسته ملزم به پوش٢، شمارۀ ١ھای ذکر شده در مادۀ ، تدوين کنند. در شرکت۵بند 

، ملزم ھستند که پروتکل بهداشتی خود را به ادارۀ بهداشت محلی ارسال کنند. اگر ٢، مادۀ ۵، علی رغم بند ١کارفرمايان نهادھای ذکر شده در مادۀ 
.شودمطابق الزامات ادارۀ بهداشت اصالح بايد فوراً ای را در پروتکل پيدا کرد، پروتکل اداره کاستی

، قائل ١تواند استثنائاتی را برای الزام به تست برای کارمندان يک محدودۀ کاری، مطابق مادۀ ) به درخواست کارفرما، ادارۀ بهداشت محلی می٣(
ند.در صورتی که کارفرما بتواند در چارچوب يک پروتکل بهداشتی خاص داليلی را ارائه دھد که بتواند اين استثناء را توجيه کالبتهشود، 

ً ، 1بند، 2شماره. در مورد استکنندگان شرکت ديو بازدکارکنانمربوط به یھادادهبه پردازشموظف ،۶، مطابق بند برداربهره) 4( داده صرفا
١که مطابق مادۀ را ھايی آزمايشکه یافراددر خصوصنيممنوع است و ھمچن7مادهطبقد. ورود و شرکت نشویپردازش مکارکنانیھا

ممنوع است.و يا سند واکسينان يا گواھی آلودگی تأييدشده ندارنداندندادهانجاماندشدهزيتجو

ليذتعهدات 1ذکر شده در بند موسساتخصوصدرديبابرداربهره، نيد. عالوه بر انشوتيرعاديبا8مادهمطابق با یشغلیمني) الزامات ا5(
را انجام دھد:

نيکرونا، و ھمچنیريھمه گليدلبهمقرراتشده در روند کار و جادياراتييبا توجه به تغژهي، به وشوندیممتوجهکه یبه زباندي. کارکنان با1
به طور جامع آموزش داده يیو چشايیايتب، سرفه خشک، اختالل در حس بویعنيکرونا، روسيعفونت با ویعالئم معمولبا توجه به 

شوند.

دي، پس از آن حداقل سه ماھه و در صورت تحوالت جدتيفعالنيقبل از شروع اولديبا1شماره 2ھا مطابق با جمله آموزشاطالعات و ارائه. 2
شوند.یمستندسازشده و انجامیشفاھویکتب، به صورت فوراً 

از آنها.حيو آموزش استفاده صحیشخصمحافظتزاتيبه تجهکارکنانهيکلزي. تجه3

١۴bبند 

از خردساالنیو مراقبت خصوص،ھامهد کودک، فعاليت مدارس

در یخدمات مراقبتۀو ارائ،یدبستانشي)، مدارس پGrundschulförderklassen(يیابتدایتيحمایھاکالس،یآموزش در مدارس عموم) ١(
مورد اعتماد، مراقبت يیدر مدارس ابتدایخدمات مراقبتۀارائنيھا و ھمچنمتناظر با آنیخصوصیمورد اعتماد، و نهادھايیمدارس ابتدا

ھمچنين برگزاری .رديگیصورت م١۴تا ٢مذکور در مواد ودي) درون مدرسه مطابق قHort(ۀو مراقبت بعد از مدرسطف،بعد از ظهر منع
یشرکاتيفعالممنوع است.ھامتناظر با آنبرنامه و رويدادھای مربوط به مدرسه در مدارس عمومی و نهادھای خصوصی رويدادھای فوق

شود.یمجاز مدرسه تلقیھاتياز فعالیبخششانتيمجاز است که فعاليیخارج از مدرسه در داخل مدرسه تنها تا جا



ئی از اين تثااسبه عنوان مجاز شمرده شوند. ١۴تا 3ھا مطابق مواد بدنی عملی به صورت حضوری ممنوع است، حتی اگر آن کالس) تربيت2(
گيرند مجازند:ھای زير قرار میکه در دستهبدنی حضوری ھای تربيتکالسقاعده،

آموزانی که ورزش را به عنوان رشتۀ امتحانی ھای عملکرد عملی دانششوند، از جمله ارزيابیجهت آمادگی برای آزمون برگزار میھايی که . آن١
اند.خود انتخاب کرده

٢و ١ورزش مقاطع یھا) و کالسGemeinschaftsschuleجامع (ۀو مدرسیعمومرستانيدب٢و ١مقاطع یاهيپاورزش یھاکالس. ٢
.یاو حرفهیفنرستانيدب

گذاری در ھايی که حفظ اين حداقل فاصلهمتر در طول کل دوره رعايت شود. فعاليت۵/١گذاری مشروط بر اين است که فاصلهھااين آموزشجواز 
است.مجاز١، مادۀ ٣مطابق بند دھان و بينی محافظ رسانی با سازی يا کمکممکن نيست ممنوع ھستند. اما ايمنھاآن

و آموزش از راه دور انجام شود، یبه صورت حضوریھا و به طور تناوبآزمونیدر دسترس برایھابا در نظر گرفتن زماندي) آموزش با٣(
اين قاعده بر موارد زير اطالق ندارد:باشد.یضروریحداقلۀکار به منظور حفظ فاصلنيکه ایمادام

قانون کودکان و نوجوانان برای افراد صغير به رسميت شناخته ٢٨ووتمبرگی که مطابق بند -) بادنSchulen am Heimروزی (مدارس شبانه. ١
روزی که کل سال باز ای استثنائی شبانهکل سال به آن مدرسه بروند و ھمچنين مراکز آموزشی و مشاورهآموزاناند، مادامی که دانششده

ھستند،

ھای ديگر که ای استثنائی با اوليتای استثنائی با اولويت پيشبرد ذھنی، بدنی، و حرکتی و مراکز آموزشی و مشاورهمراکز آموزشی و مشاوره.٢
دھند،ھا را ارائه میاين دوره

،یو حرکت،یبدن،یمتمرکز بر رشد ذھنیدبستانشيمدارس پ. ٣

قاعده اين .ای تحت مديريت وزارِت فرھنگھای آموزشی متناظر در مدارس فنی و حرفهو دوره٣، شمارۀ ١، مادۀ ١۴نهادھای مربوط به بند . ۴
ممکن نباشد و امکان شيفت گردشیدر صورتی که آموزش به صورت کند، آن ھم منحصراً ھايی که نهايی نيستند صدق میکالسدر مورد تنها 

به تعويق انداختن آن وجود نداشته باشد.

در اين زمينه اطالق ندارد. در مورد دامنه و مدت١، مادۀ ٢پيوسته به صورت حضوری است. بند ۴تا ١ھای مذکور در شمارهنهادھایفعاليت 
ھای ميانی و پايان تصميم با مديريت مدرسه است. دو ھفته قبل از آزمونشوند، ت گردشی برگزار میکه به صورت شيفھای حضوری زمان کالس

، پيوسته به صورت آموزش از راِه دور ٣تا ١ھا، به عنوان استثنائی از جمالت ترم، بنا به تصميم مديريت مدرسه، اين امکان وجود دارد که کالس
برگزار شوند.

ھای حضوری شرکت دارند، اين موارد برای آنان مجاز است: وزان در کالسآم) مادامی که دانش۴(

) درون مدرسه، و مدرسۀ Hortارائۀ خدمات مراقبتی در مدارس ابتدايی مورد اعتماد، مراقبت بعد از ظهر منعطف، و مراقبت بعد از مدرسۀ (. ١
روزانه و ھمچنين،

قدم زدن و گردش در طبيعت در قالب کالس. ٢

آموزانی کهبرای دانش) ۵(

امکان دسترسی به آموزش از راِه دور ندارند يا. ١

) و تأييد مديريت، نيازھای خاصی دارند،Klassenkonferenzھا (به داليل ديگری، به تشخيص کنفرانس کالس. ٢

شان برگزار خواھد شد. به ھمين ترتيب، اين قاعده در برایاضافی ھای حضوری کالس، ٣الزامات مادۀ فراتر ازبا توجه به منابع در دسترس، 
شان به صورت آموزش از راِه دور ميسر نيست صادق است. ای نيز که امکان ارائهھای عملی مدارس فنی و حرفهمورد درس

خواھند به جای دھند که آيا میآموزان بالغ بايد به مدرسه اطالع ھای قانونی يا دانشھای حضوری، سرپرست) در صورت برگزاری کالس۶(



ھا باشد، معلم ھای حضوری شرکت کنند يا نه. وقتی که تصميم مبنی بر غيرحضوری برگزار شدن کالسآموزش از راِه دور اجباری، در کالس
زش از راِه دور به جای آموزان الزاماً به صورت حضوری در آزمون کتبی شرکت کنند. اگر در زمينۀ شرکت در آموتواند تعيين کند که دانشمی

ھای حضوری شرکت کند. تا پايان کند که در کالسآموز را ملزم میھا دانشآموزش حضوری تصميمی اعالم نشود، مقررات حضور در کالس
س، بدون عطف سال يا سال تحصيلی و ھمچنين در صورت تغييری قابل مالحظه در شرايط (مثالً، شرايط پاندمی)، تغيير تصميم به شرکت در کالنيم

پذير است.به ماسبق، امکان

) مادامی که کالس حضوری برگزار نشود، آموزش از راِه دور جای آن را خواھد گرفت. ٧(

مدارس مبتنی بر ٧تا ۵)، مقاطع Grundschulförderklassenھای حمايتی ابتدايی (آموزانی که واجد شرايط آموزِش ابتدايی، کالس) دانش8(
ھا را ای استثنائی ھستند، اگر و تا جايی که امکان حضور در کالسدبستانی، و تمام مقاطع مراکز آموزشی و مشاورهمدارس ابتدايی، مدارس پيش

:آموزان حق شرکت در کالس را دارندشود. اين دانششان امکان مراقبت ضروری مهيا مینداشته باشند، برای

کودکانی که حضورشان در مراقبت ضروری به منظوِر تضمين سالمت کودک الزامی است،. ١

روند و به اين خاطر شان مشغول به کارند و يا در حال تکميل تحصيالت خود ھستند و يا به مدرسه/دانشگاه میکودکانی که سرپرست قانونی.٢
قادر به مراقبت از کودک نيستند يا،

در پی مشکالتی جدی ديگری به مراقبت ضروری احتياج دارند.کودکانی که.٣

کند. اگر سرپرست را دارا ھستند صدق می٢، شمارۀ ٢ھای جملۀ سرپرستی نيز که ديگر پيش شرطھای تکدر مورد خانواده٢، شمارۀ ٢جملۀ 
ھا نيز ھمچون سرپرستدر به مراقبت از کودک نيست، با تکای سخت، قاکننده، مثالً به خاطر رنج بردن از بيماریقانونی ديگر، به داليل قانع

دھندۀ اين خدمات قابل ارائه است. اين شود. قاعدتاً خدمات مراقبت ضروری در محدودۀ ساعات کاری نهاد ارائهھای قانونی برخورد میسرپرست
شوند که تا اندازۀ ھايی ارائه میکرده است و در قالب گروهه میتا کنون به آن مراجعآموزدانششود که خدمات توسط کارکنان ھمان نهادی ارائه می

شود که دليلی قابل قبول برای آن ارائه شود. ممکن کوچک و ثابت ھستند. استثنائات اين امر تنها در صورتی مجاز شمرده می

غول به کار ھستند، در چارچوب آموزش آموزان و کارکنانی که در پی آن در مدرسه مش) غذاخوری مدرسه و صرف وعدۀ ھمزمان دانش٩(
متری بين افراد، برپا خواھد بود. اگر مدرسه به صورت ۵/١ھايی تا حد ممکن ثابت و با حفظ فاصلۀ حداقل  حضوری و مراقبت ضروری، در گروه

ھا تميز شوند.شيفتی است، ميزھای غذاخوری بايد بين شيفت

آموزان، کودکان، و دانششود،یھا ارائه مدر آن٨ۀکه مطابق مادیجمله خدمات مراقبت ضرورازک،يۀمذکور در مادیدر مورد نهادھا) ١٠(
:ستندينهادھا ننيشرکت در اايرا داشته باشند مجاز به ورود ريزطيکه شرایمعلمان

روز نگذشته باشد، مگر در صورتی که ١۴اند ھنوز اند و از آخرين تماسی که با آن فرد داشتهھايی که با فردی آلوده به کرونا تماس داشتهآن.١
مسئول مدرسه تصميم ديگری بگيرد، 

اند که از سوی مؤسسۀ روبرت کخ، در زمان اقامت فرد، به عنوان منطقۀ پرخطر ای حضور داشتهھايی که طی ده روز اخير در منطقهآن.2
مان بازگشت ھم به عنوان منطقۀ پرخطر شناخته شود، اين قاعده صدق شناخته شده باشد؛ ھمچنين اگر اين منطقه ظرف ده روز پس از ز

کند، يامی

PCRمربوط به کرونا، ملزمند که تست یجداسازیھادستورالعمل٣ۀ، ماد۴aمطابق بند شان،یتست فورۀجيکه پس از مثبت شدن نتيیھاآن. ٣
ايبدھند 

دھند، مخصوصاً تب، سرفۀ خشک، اخالل در حس بويايی يا چشايی. را از خود نشان میکه عالئم رايج ابتالء به کروناھايی آن.۴

، الزامی برای جداسازی وجود نداشته باشد يا آن الزام ديگر قرنطينۀ پس از سفر در شرايط کروناو اگر مطابق مقررات جداسازی در شرايط کرونا
وعيتی وجود نخواھد داشت.ممن١جملۀ برقرار نباشد، برای دسترسی و شرکت مطابق 

آموزان و کارکنانی که به دبستانی و ھمچنين نهادھای خصوصی متناظر بايد به دانشھای حمايتی ابتدايی، مدارس پيش) مدارس عمومی، کالس١١(
ارائه —ذکر شده است ١، مادۀ۴aچنانچه در بند —١٩-صورت حضوری در اين مراکز فعاليت دارند، ھر ھفتۀ تحصيلی، دو تست فوری کويد

ھا بر عهدۀ دھی تستاند از اين قاعده مستثنی ھستند. زمان و ساماناند يا بهبود يافته، واکسينه شده٣و ٢، مادۀ ۴aکنند. افرادی که، مطابق تعريف بند 
مديريت مدرسه است.



يا سند واکسيناسيون يا مدرکی مبنی بر آلودگی تأييدشده مطابق بند دھند و) افرادی که مدرکی را مبنی بر منفی بودن تست کرونايشان ارائه نمی١٢(
۴a٨شده در اين نهادھا، مطابق مادۀ مراقبت ضروری ارائهو ھمچنين خدمات١کنند اجازۀ ورود و شرکت در نهادھای مذکور در مادۀ ارائه نمی ،

شود. مدرک انجام تست از طرق زير قابل حصول است: را ندارند. در اين گونه موارد بايد امکان آموزش از راِه دور فراھم

. اين قاعده وقتی ھم که تست در مدرسه پيش از يا مستقيم پس از ورود به محيط مدرسه انجام نشود، بلکه ١١گيری مطابق مادۀ شرکت در تست.١
در زمانی پس از آن و در طول روز تحصيلی انجام شود قابل اطالق است، يا

بر حصول نتيجۀ منفی از تست که از طرق زير انجام شده باشد:مدرکی دال .٢

a۴مطابق بند ١٩-) گواھی تست فوری کويدa يا١، مادۀ

bای که از سوی وزارت فرھنگ برای بر روی فرم نمونه١٩-) گواھی فردی سرپرست قانونی پس از انجام اصولی تست فوری کويد
ای استثنائی متمرکز بر مراکز آموزشی و مشاوره،یاستثنائیاو مشاورهیراکز آموزشمیسطوح مقدماتآموزان مقطع ابتدايی، دانش

ھای آموزشی را ارائه ھای ديگر که اين دورهای استثنائی با تمرکز بر حيطهرشد ذھنی، رشد بدنی و حرکتی، مراکز آموزشی و مشاوره
روند.دبستانی میی و مدارس پيشھای حمايتی ابتدايدھند و ھمچنين برای کودکانی که به کالسمی

انجام دھند. معلمان و ديگر افراد در موعدی که از سوی ١١گيری مطابق مادۀ آموزان نهايتاً در روز ارائۀ تستارسال اين مدرک را بايد دانش
شته باشد. امکان گواھی فردی ساعت گذ۴٨مديريت مدرسه تعيين شده است بايد گواھی را ارائه دھند و از زمان انجام تست نبايد بيش از 

کنند و ھمچنين برای ،در اين نهادھا کار می١۵و ١١، به تناسب برای کارکنانی که، مطابق مواد b، حرف ٢، شمارۀ ٣مطابق جملۀ 
اند وجود دارد.آموزانی که به سن قانونی رسيدهدانش

شود: در اين موارد اعمال نمی١٢) ممنوعيت ورود و شرکت مطابق مادۀ ١٣(

برای شرکت در.1

a(ترم و پايانی يا ھای ميانآزمون

b(ھای عملکرد اکيداً سازِی حداقل تعداِد ارزيابیدھی ضروری ھستند، مادامی که برای برآوردهھای عملکرد تحصيلی که برای نمرهارزيابی
ضروری باشند، 

، مدرک ٣، جملۀ ١٢آموزانی که مطابق مادۀ متر پيوسته رعايت شود و ھمچنين به شرط جداسازی از دانش۵/١در صورتی که فاصلۀ حداقلی 
اند. ارائه کرده

ھا تعريف شده است، بر روی آن١، مادۀ ۴a، آن گونه که در بند ١٩-آموزانی که به موجب معلوليت امکان انجام تست فوری کويدبرای دانش.٢
که معلوليت موجود و عدم امکان انجام تست از طريق گواھی پزشکی اثبات شود.ممکن نباشد، مادامی 

، ٢، مادۀ ۴aشده مطابق بند برای افراد واکسينه.٣

، ٣، مادۀ ۴aبرای افراد بهبوديافته، مطابق بند .۴

برای شرکت در آموزش از راِه دور اکيداً مدت به محيط مدرسه، مادامی که اين ورود برای اعمال حق حضانت فردی يا برای ورود کوتاه.۵
ضروری باشد،

کند يا مادامی که اين ورود خارج از مدتی که برای عملکرد مدرسه ضروری باشد، مثالً ورود کسی که خدمات ارائه میبرای ورود کوتاه.۶
زمان فعاليت باشد، مثالً ورود کارکنان بخش نظافت.

به شوندیالغاء مايبرقرار IfSGاز ٣ۀ، ماد٢٨bمذکور در بند یھارا که از شروعش گامیروزیمحلیھاهياعالمديبهداشت منطقه باۀادار) ١۴(
به استثناء آموزش در نهادھای مذکور در ، IfSGاز ٣، مادۀ ٢٨bدر صورت اطالق قيود بند آموزِش حضوری،اطالع دھد.یوزارت امور اجتماع

، ممنوع خواھد شد. اين ممنوعيت بر موارد زير اطالق ندارد: ۵زش حضوری مطابق مادۀ و فرصت آمو٢، جملۀ ٣مادۀ 

) و مدرسۀ Realschuleو Werkrealschule)، مقطع متوسطه (Hauptschuleمدرسۀ اصلی (١٠و ٩آموزان پايۀ آموزِش حضوری دانش. ١
نهايی دارند،آزمون ٢٠٢٠/٢١)، که در سال تحصيلی Gemeinschaftsschuleجامع (



ای و مدرسۀ جامع )، دبيرستان فنی و حرفهGymnasiumدبيرستان عمومی (٢و ١آموزان مقاطع آموزِش حضوری دانش.٢
)Gemeinschaftsschule،(

و ١ھای مارهھای ذکر شده در شھای متناظر با دورهای استثنائی که در يکی از کالسآموزان مراکز آموزشی و مشاورهآموزِش حضوری دانش.٣
کنند،شرکت می٢

ھای ای استثنائی با ديگر اوليتای استثنائی، مراکز آموزشی و مشاورهآموزان کالس نهم مراکز آموزشی و مشاورهآموزِش حضوری دانش.۴
ھای پيوستۀ بعدی ی دورهآموزان را براھای آموزشی فراگير با اھداف مختلف که دانشدر دوره١٠و ٩ھای آموزشی، و مقاطع حمايتی و دوره

کنند،آماده می

ای دارند که به اعطای صالحيت کاری يا آزمون نهايی٢٠٢٠/٢١ای که در سال تحصيلی آموزان مدارس فنی و حرفهآموزِش حضوری دانش. ۵
شود،مدرکی عمومی منتهی می

ھا اکيداً ضروری باشند،اِد آزمونسازِی حداقل تعدھای کتبی و عملی، مادامی که برای برآوردهانجام آزمون.۶

ترم و پايانی.ھای ميانبرگزاری آزمون.٧

به تناسب قابل اطالق است.٨مادۀ 

دبستانی، و ھمچنين ھای حمايتی ابتدايی، مدارس پيشھا، خدمات مراقبت خصوصی از خردساالن ملزم به کسب مجوز، کالس) برای مهد کودک١۵(
، به استثناء ١۴) درون مدرسه، مادۀ Hortرد اعتماد، مراقبت بعد از ظهر منعطف، و ھمچنين مراقبت بعد از مدرسۀ (ھای مدارس ابتدايی مودوره
.شودیمميتنظی، مراقبت ضرور٨ۀمطابق با مادشود.، به تناسب اعمال می۴و ٣جملۀ 

١۴cبند 
به مراقبت و پشتيبانی و خدمات مراقبت سرپايیھا، نهادھای مخصوص افرادی نيازمند ھای مربوط به بيمارستانمحدوديت

ساعت از آن گذشته ۴٨، که نهايتاً ١، مادۀ ۴a، مطابق بند ١٩-کنندگان به بيمارستان، تنها با ارائۀ نتيجۀ منفی تست فوری کويد) ورود مالقات١(
يا استانداردی قابل مقايسه را برآورده سازد، FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95باشد و با پوشيدن ماسک تنفسی که الزامات استاندارد 

) ورود ديگر افراد به بيمارستان، تنها با ارائۀ نتيجۀ منفی ١کنندگان مهيا کنند. (ھا موظفند که امکان انجام تست را برای مالقاتمجاز است. بيمارستان
 FFP2 (DINشته باشد يا با پوشيدن ماسک تنفسی که الزامات استاندارد ساعت از آن گذ48که نهايتاً ، ١مادۀ ، ۴a، مطابق بند ١٩-تست فوری کويد

EN 149:2001), KN95, N95 شمارۀ به تناسب قابل اعمال است. برای ٢، مادۀ ٣يا استانداردی قابل مقايسه را برآورده سازد، مجاز است. بند ،
يا استانداردی مشابه را برآورده DIN EN 14683:201910ندارد پوشيدن ماسک پزشکی که الزامات استا،سال تمام١۴تا برای کودکان شش 

اجتماعی يا جسمی بيمار ضرورت مطلق -ھا به محل برای حفظ فعاليت مرکز يا برای سالمت روانیکند کافی است. افراد ديگری که ورود آنمی
ھا ھا ممکن نيست، برای آنگذشته باشد، بنا به داليلی که تعويق آنساعت از آن۴٨که نهايتاً ١٩-دارد، مادامی که ارائۀ نتيجۀ منفی تست فوری کويد

نشانی، امداد و نجات، معاف ھستند. ھمچنين، پرسنل خدمات اضطراری آتش،١، مادۀ ۴aمطابق بند ١٩-ممکن نباشد، از انجام تست فوری کويد
معافند.١، مادۀ ۴a، مطابق بند ١٩-ام تست فوری کويدپليس، و مديريت بحران که ورودشان برای انجام مأموريت ضروری است از انج

، ١٩-کنندگان و ساير افراد به قسمت بستری برای افراد نيازمند به مراقبت و پشتيبانی تنها با ارائۀ نتيجۀ منفی تست فوری کويد) ورود مالقات٢(
 FFP2سک تنفسی مجاز است. ماسک تنفسی بايد الزامات استاندارد ساعت از آن گذشته باشد و با پوشيدن ما۴٨که نهايتاً ،١مادۀ ،۴aمطابق بند 

(DIN EN 149:2001), KN95, N95 به تناسب قابل اطالق است.اين مراکز موظفند که ۴، جملۀ ١يا استانداردی قابل مقايسه را برآورده کند. مادۀ
به تناسب قابل اطالق ھستند.۶و ۵، جمالت ١کنندگان و افراد ديگر مهيا کنند. مادۀ امکان انجام تست را برای مالقات

ھا و مراکز بستری برای افراد نيازمند به مراقبت و پشتيبانی و ھمچنين کارکنان خدمات مراقبت سرپايی، مادامی که با افراد ) کارکنان بيمارستان٣(
 FFP2 (DIN ENای را که الزامات استاندارد تنفسیمقيم و بيماران تماس دارند، بايد در چارچوب مقررات ايمنی و سالمت محيط کار ماسک 

149:2001), KN95, N95کند بپوشند.يا استانداردی قابل مقايسه را برآورده می

فوری ) کارکنان مراکز بستری برای افراد نيازمند به مراقبت و پشتيبانی بايد، به منظور بررسی آلودگی به ويروس کرونا، سه بار در ھفته تست ۴(
اند، اند يا بهبود يافته، واکسينه شده٣و ٢، مواد ۴aتعداد دفعات تست برای کسانی که، مطابق تعريف بند بدھند.١، مادۀ ۴aمطابق بند ١٩-کويد
تست فوری کارکنان خدمات مراقبت سرپايی بايد، به منظور بررسی آلودگی به ويروس کرونا، دو بار در ھفته تواند به يک بار در ھفته تقليل يابد.می



آلودگی تأييدشده به ، سند واکسيناسيون، يا گواھی نتيجۀ تستشوند.به تناسب اعمال می٢جملۀ نيمو ١جملۀ بدھند.،١، مادۀ ۴aمطابق بند ١٩-کويد
الزم را سازماندھی کنند. در ھایبايد در صورت درخواست به مديريت مرکز ارائه شود. مراکز يا خدمات مراقبت سرپايی موظفند که تستکرونا

تواند استثنائاتی را مجاز بداند.موارد موجه، ادارۀ بهداشت محلی می

مقررات ويژه-2قسمت 

15بند

اصل

یعدم اجراکه مقررات متفاوتی در آنجا برقرار باشد.شرطیاولويت دارد، به1تا  بر ھمه مواد قسمت 16بندھایدستورھای صادرشده بر اساس 

حفاظت یرا براشتريکار اقدامات بنيمجاز است که ایتنها در صورت،14cو١۴bی، بندھا٢و ١، مواد ١٣، بند ٢ۀ، ماد١٠، بند ٩، ٣یبندھا

کند.ايمهیدر برابر آلودگ

16بند

مجوز صدور دستور

:مواردبرای اين تواندمی، وزارت آموزش و امور فرھنگی IfSGاز 2جمله 32) طبق بخش 1(

ھای معتبر و مراقبت منعطف عصرگاھی، مراکز مراقبت پس از مدرسه، فعاليت مدارس زير نظر خود، مراکز مراقبت از کودک در دبستان. ١

ھا حمايت کند ودبستانیھای تقويتی دبستان، مهدھای کودک و پيشمراکز مراقبت روزانه، کالس

١٢رويدادھای مطابق بند .٢

ھای مراقبت اضطراری ممنوعيت فعاليت، روشحداکثر تعداد افراد، ويژه الزامات بهداشتی، به، ھای اجرايینامهو ديگر آئينشرايط و الزامات الزم، 

را با ھدف مقابله با عفونت کروناويروس تعريف کند.و ملزومات بازگشت به فعاليت 

تواند دستور قانونی را برای فعاليت مراکز زير ، و با ھماھنگی وزارت امور اجتماعی، میIfSGاز 2جمله 32) وزارت علوم طبق بخش 2(

صادر کند

ھا،ھا و بايگانیھا و مراکز آموزش عالی مشمول قانون موسسات آموزش عالی، کتابخانهدانشگاه.1

ھای دانشجويی واتحاديه.2

نباشد، و نيز سينماھا5و بند 1موسسات ھنری و فرھنگی، اگر مشمول شماره .3

در مورد دانشگاه پليس 1شماره 1ويژه الزامات بهداشتی، را تعريف کنيد. جمله برای مقابله با عفونت کروناويروس، شرايط و الزامات، به

Baden-Württemberg از جمله ھيات علمی دانشگاه پليس ،Baden-Württemberg و دانشگاه حقوقSchwetzingen اعمال ،

، Baden-Württemberg، از جمله بخش آموزش دانشگاه پليس Baden-Württembergتواند دانشگاه پليس شود. وزارت کشور مینمی

ھای اين دستور را از محدوديتSchwetzingenتواند دانشکده حقوق ھای اين دستور معاف کند، و وزارت دادگستری میرا از محدوديت

ھا و روال استخدام فراھم کند.سازی و برگزاری آزمونو تحصيالت تکميلی را برای آمادهمستثنی کند و امکان آموزش، تحصيل

بر فعاليت مراکز زير نظارت کندIfSGاز 2جمله 32تواند طبق بخش ) وزارت امور اجتماعی می3(

ھای روزانه،بخشی، مراکز دياليز و درمانگاهھا، مراکز پيشگيری و توانبيمارستان.1

کز ويژه افراد نيازمند مراقبت و حمايت يا دچار معلوليت،مرا.2



خانمان،مراکز ويژه افراد بی.3

دھنده طبق قانون ھای زندگی حمايتی سرپايی که مرجع ارائهھا و نيز انجمنخانمانرسانی به بیطرحهای زندگی حمايتی سرپايی ويژه کمک.4

بر عهده دارد،مسکن، مشارکت و مراقبت مسئوليت فعاليت آنها را

خدمات مراقبتی و حمايتی در محيط مراقبت موقت و بلندمدت،.5

ترويج تحصيل در خانواده کتاب ھشتم قوانين اجتماعی، ١٣و ١١مطابق بندھای خدمات کار کودک و نوجوان و مددکاری اجتماعی جوانان،.6

ھای زودھنگام،و کمککتاب ھشتم قوانين اجتماعی١۶مطابق بند 

مدارس پرستاری، مدارس ويژه کادر درمان، مدارس فنی ويژه امور اجتماعی زير نظر بخش مرتبط،.7

مراکز آموزش و تحصيالت تکميلی ويژه پرستاری و کادر درمانی و.8

ھای سرويس نجاتمدارس ويژه فعاليت.9

را تعريف کنيد.ويژه الزامات بهداشتی،برای مقابله با عفونت کروناويروس، شرايط و الزامات، به

:ھای زير صادر کندو با ھدف مقابله با عفونت کروناويروس دستور الزم را در زمينهIfSGاز 2جمله 32بندتواند طبق ) وزارت کشور می4(

ويژه الزامات بهداشتی،. شرايط و الزامات مربوط به فعاليت مراکز پذيرش اوليه ايالتی ويژه پناھندگان، به1

شوند،وارد به مرکز پذيرش اوليه ايالتی يا افرادی که پس از غيبت طوالنی وارد مرکز می. جداسازی افراد تازه2

و نظارت بر اين افراد.

:بر فعاليت مراکز زير نظارت کنندIfSGاز 2جمله 32توانند طبق بخش ) وزارت فرھنگ و وزارت امور اجتماعی می5(

ھای يوگا و برگزاری مسابقات ورزشی و ھای بازی شامل استوديوھای آمادگی جسمانی و سالنوصی و زمينمراکز ورزشی عمومی و حص.1

نيز مدارس رقص و مراکز مشابه،

شده و نيزاستخرھا شامل سونا و آبگيرھای استحمام با دسترسی کنترل.2

تحت نظارت بخش مسئول 5شماره 1بند14مادهمول مدارس موسيقی، مدارس ھنری و مدارس ھنری جوانان و نيز خدمات متناظر مش.3

مرتبط در وزارت فرھنگ

ويژه الزامات بهداشتی، را تعريف کنيد.برای مقابله با عفونت کروناويروس، شرايط و الزامات، به

بر فعاليت مراکز زير نظارت IfSGاز 2جمله 32توانند با صدور دستور مشترک طبق بخش ) وزارت ترابری و وزارت امور اجتماعی می6(

کنند

وGastGاز 2جمله 1بند 25شامل خدمات پذيرايی مشمول بخش 1شماره 1بند 3وآمد مسافران عمومی و گردشگران مشمول بخش . رفت1

و آموزش تکميلی ھای نظری و عملی و محتوای آموزش عملی تحصيالت رسمی سواری و پرواز، آزمون. آموزش نظری و عملی رانندگی، قايق2

نامه ھای رانندگی که مستقيماً مشمول دستور گواھیکارشناسان رسمی و مسئوالن آزمون خودرو، قايق و ھواپيما و نيز ديگر خدمات آموزشگاه

شوند،ای میونقل جادهرانندگی يا قانون حمل

ی، را تعريف کنيد.ويژه الزامات بهداشتبرای مقابله با عفونت کروناويروس، شرايط و الزامات، به

بر فعاليت مراکز زير IfSGاز 2جمله 32توانند با صدور دستور مشترک طبق بخش ) وزارتامور اقتصادی و وزارت امور اجتماعی می7(

نظارت کنند

فروشی،. مراکز خرده1

. صنعت اسکان،2

،GastGاز2و بند 1ماده 1بند 25داری شامل مراکز پذيرايی مشمول بخش . صنعت ھتل3



ھا و جلسات تجاری،ھا، نشست. نمايشگاه4

. صنايع دستی،5

کوبی و سوراخ کردن بدن، مراکز پزشکی و غيرپزشکی مراقبت پا،ھای آرايشگری، ماساژ، زيبايی، برنزه کردن، تزيين ناخن، خال. سالن6

ھای تفريحی،. مکان7

ھستند، وGewOاز 1بند 55شوند و مشمول بخش ری اداره می. پارکهای تفريحی، شامل آنهايی که در قالب صنعت گردشگ8

GewOاز68تا 66. بازارھای مشمول بخشهای 9

ويژه الزامات بهداشتی، را تعريف کنيد.برای مقابله با عفونت کروناويروس، شرايط و الزامات، به

ويژه تواند شرايط و الزامات، بهارتخانه مسئول مرتبط، می، و با ھماھنگی وزIfSGاز 2جمله 32) وزارت امور اجتماعی، بر اساس بخش 8(

شوند، با ھای ديگری که مشمول اين ماده نمیالزامات بهداشتی، را با ھدف مقابله با عفونت کروناويروس در مراکز، موسسات، خدمات و فعاليت

صدور دستور تعيين کند.

17بند

مجوز صدور دستور درباره الزامات جداسازی

مقرراتی برای الزامات جداسازی و الزامات مرتبط IfSGاز 5جمله6بند36مادهو 2جمله32مادهتواند بر اساس وزارت امور اجتماعی می

ويژهديگر و اقدامات مقابله با کروناويروس تدوين کند، به

از 2جمله 1بند 30عايت الزامات مرتبط و طبق بخش شوند، با ر. جداسازی افرادی که از کشوری غير از جمهوری فدرال آلمان وارد می1

IfSG،

ھای مسری و افراد بهبوديافته، با رعايت الزامات مرتبط و طبق بخش . جداسازی افراد بيمار، افراد مشکوک به بيماری، افراد مشکوک به بيماری2

،IfSGاز 2جمله 1بند 30

، و حصول اطمينان از برآورده شدن الزامات IfSGاز 1جمله 1بند 28طبق بخش 1ه . الزام معرفی افراد به نهادھای مسئول طبق شمار3

جداسازی،

شان مثبت شده است، جواب تستیکه مطابق تست فوریالزام افرادنيکه تست کروناشان مثبت شده است و ھمچنیالزام اعضاِء خانوار افراد.4

)،IfSGفونت (، قانون مقابله با ع١ۀ، جمل١ۀماد٢٨مطابق بند 

،IfSGاز 29طبق بخش 1نظارت بر افراد طبق شماره .۵

-Badenشده برای افراد ساکن خارج از ھای تعيينشامل ممنوعيتIfSGاز 31طبق بخش 1ای افراد طبق شماره . ممنوعيت فعاليت حرفه۶

Württemberg،

و نيز تعيين استثنا برای اين قانون و شرايط مرتبط از جمله صدور IfSGاز 6بند 36. الزام ارائه گواھی پزشکی پس از ورود طبق بخش ٧

ھای تکميلی.دستورالعمل

پردازش داده، تخلفات اداری-3قسمت 



18بند 

ھای شخصیپردازش داده

شخصی بين نهادھای بهداشتی، ادارات ھایجزييات پردازش دادهIfSGاز 2جمله 32توانند طبق بخش وزارت امور اجتماعی و وزارت کشور می

پليس محلی و سرويس اجرای قانون پليس را با صدور دستور مشترک، تا جايی که برای مقابله با عفونت ضروری باشد، تعيين کنند

. برای محافظت از ماموران سرويس اجرای قانون و کارکنان ادارات پليس محلی در برابر عفونت در حين اجرای وظيفه،1

،IfSGدستور دادن، انجام دادن، پايش و اجرای اقدامات طبق .2

و دستورھای قانونی صادرشده بر اساس آنIfSG. برای تعقيب قضايی تخلفات کيفری و تخلفات اداری طبق 3

ھا.ھا و زندان. برای بررسی صالحيت بازداشت يا حبس و ضرورت تعيين بخش قرنطينه در بازداشتگاه4

19بخش 

اداریتخلفات 

انگاریشود که فرد آگاھانه يا از روی سهلدر صورتی محرز میIfSGاز 24شماره 1aبند 73تخلف اداری مشمول بخش 

)،١، شمارۀ ١، مادۀ ١۶شده در بند ھای تعريف(به استثناء مکاننکندتيمتر را رعا۵/١یحداقلۀفاصل٢ۀ، ماد٢بر خالف بند . 1

داشته باشد یاینيمحافظ دھان و باينپوشد ینيمحافظ دھان و ب٢ۀ، جمل۶ۀ، ماد١٠aبند اي١ۀ، جمل٣ۀ، ماد١٠a، بند ١ۀ، ماد٣بر خالف بند . 2

کند،یکه الزامات مناسب را برآورده نم

ارائه نکند،درستی، اطالعاتی مانند نام، نام خانوادگی، نشانی، تاريخ حضور يا شماره تلفن را به3بند 6. بر خالف بخش ٣

يا خصوصی در تجمعات يا جلسات ،٢، جملۀ ۴، مادۀ ٢٠يا بند ٣، شمارۀ ٢، جملۀ ٣، مادۀ ٢٠و ھمچنين مرتبط با بند ،1مادۀ 9بند . بر خالف ۴

،شرکت کندخصوصی یرويداد

کند،، رويداد برگزار2جمله 2بند 12يا بخش 2جمله 1بند 12، بخش 1جمله 1بند 10. بر خالف بخش ۵

يا بخش 3جمله 2بند 12، بخش 3جمله 1بند 12بخش ، 5، بند a10ماده ،2جمله 1بند 10. ممنوعيت دسترسی يا مشارکت مشمول بخش ۶

را نقض کند،٣، جملۀ ۴، مادۀ ١۴aيا بند 4يا 1جمالت ، 2، بند 14

، رعايت نکند،١، جملۀ ۵، مادۀ ١۴aيا بند 2ۀجمل، ٢، مادۀ ١۴بند يا ،3ماده 1بند 10ای را، بر خالف بخش . الزامات ايمنی حرفه٧

رويداد برگزار کند،٣، شمارۀ ٣، مادۀ ١٠يا بند ٣يا ١، جمالت ٢، مادۀ ١٠بند . بر خالف ٨

، رعايت نکند،1جمله 2بند 11را، بر خالف بخش 2. قانون فاصله مشمول بخش ٩

نکند،تيھا را رعا، الزام به پردازش داده١ۀ، جمل۴ۀ، ماد١۴aبند اي٢ۀ، جمل١ۀ، ماد١٣aبر خالف بند . ١٠

، ٢ۀ، جمل۵ۀ، ماد٢٠بند اي٢ۀ، جمل٣ۀ، ماد٢٠در رابطه با بند ني، ھمچن۵ۀو ماد٣تا ١، مواد ١٣aبند اي٢اي١ۀ، ماد١٣بر خالف بند . ١١

خدمات را ارائه کند،ايرديمرکز را از سر گکيتيفعال

برگزار کند،ژهيفروش ویھانيدر مراکز فروش و بازارھا کمپ۴ۀ، ماد١٣aبر خالف بند . ١٢

،اقدام به فعال کردن مراکز تجاری و خدماتی کند3و 1،بندھای 14. بر خالف بخش ١٣



تست را انجام ندھد،یساماندھايیمالنيتأم۵ۀ، جمل١ۀ، ماد١۴aبر خالف بند . ١۴

را ارسال نکند،ی، پروتکل بهداشت٣ۀ، جمل٢ۀ، ماد١۴aبر خالف بند. ١۵

یبدون ماسک تنفسايیمنفۀجيبا نت،١مادۀ ،۴a، مطابق بند ١٩-ديکوی، بدون داشتن تست فور٢ۀماداي١ۀ، جمل١ۀ، ماد١۴cبر خالف بند . ١۶

مرکز وارد شود،کيبه 

کيبه یو بدون ماسک تنفسیمنفۀجيبا نت، ١مادۀ ، ۴a، مطابق بند ١٩-ديکوی، بدون داشتن تست فور٣ۀ، جمل١ۀ، ماد١۴cبر خالف بند . ١٧

مرکز وارد شود،

)شده استحذف (. ١٨

مصرف کند.ايالکل سرو یعمومی، در فضا٩ۀ، ماد٢٠بر خالف بند . ١٩

قوانين پايانی-4قسمت 

20بند

اقدامات تکميلی، انحرافات

کند.حق نهادھای ذيصالح برای تصويب اقدامات تکميلی برای مقابله با عفونت را نقض نمیو دستورات حقوقی مبتنی بر آن ) اين دستور 1(

پوشی از الزامات مندرج در اين دستور يا مبتنی بر اين دستور را فراھمتوانند در موارد خاص و با دليل موجه امکان چشم) نهادھای ذيصالح، می2(

کند.

نرخ ابتالی ھفت روزه کند که نييانجام شود، تعديمنظم که باشيآزماکيدر چهارچوب، منطقه شهریايايالتکيمسئول در اداره سالمت) اگر 3(
بايد اين کاھش نرخ ابتال ، نفر از ساکنان به مدت پنج روز متوالی ادامه داشته است١٠٠،٠٠٠مورد برای ھر 50به ويروس کرونا به ميزان کمتر از 

از زمان را بالفاصله به شيوه محلی مناسب اطالع دھد و به وزارت اجتماعی گزارش دھد. االجرا شدن مقررات تغييريافته و ھمچنين زمان الزم
از اين دستور اجرا می گردند:متناظرمقررات ٣تا 1، شماره ھای ٨االجرا شدن مطابق مادۀ الزم

بند ) به صورت کلی مجاز است؛ GewOاز مقررات تجاری (68تا 66فروشی ھا، مغازه ھا و بازارھا در چهارچوب ماده ھای خرده فعاليت. 1
١٣a ،١٣بند اعمال نمی گردند؛ ٣و ٢جمالت ، ۵مادۀ و ٣، ١موادa، مانندتغيير باقی میبدون ۴و مادۀ ٣و ٢، جملۀ ٢مادۀ،

، ١مادۀ ، ١٣موزه ھا، گالری ھا، باغ ھای جانورشناسی و گياه شناسی و ھمچنين بناھای يادبود بر خالف ماده ھا، ھا، بايگانیکتابخانه. فعاليت 2
در اين خصوص کاربردی ندارند، ٢١مادۀ ، ١٣aبند .به طور کلی مجاز است٧، و ٣، ٢ھای شماره

، ١، مادۀ ٩، بند ٨شمارۀ ، 1مادۀ ، ١٣بند در فضای باز بر خالف ھای ورزشیوھمچنين فعاليت. فعاليت مجموعه ھای ورزشی و مراکز ورزشی3
نفر مجاز است، تا زمانی که نوع ورزش نيازمند تماس کم افراد با يکديگر باشد؛ ده ھمچنين برای گروه ھای تا 

در يک ايالت يا منطقه شهری و در چهارچوب، چنانچه اداره سالمت مسئول گردداعمال نمی٨االجرا شدن تغييرات مطابق مادۀ از زمان الزم٢جملۀ 
نفر از 100.000مورد برای ھر 50نرخ ابتالی ھفت روزه به ويروس کرونا به ميزان بيش از کند که نييانجام شود، تعديمنظم که باشيآزماکي

مطابق مادۀ ن زمان اجرايی شدن مقررات تغيير يافته ساکنان به مدت سه روز متوالی ادامه داشته است؛ اداره سالمت بايد افزايش موارد ابتال و ھمچني
را فوراً به شيوه محلی مناسب اطالع دھد و به وزارت اجتماعی گزارش دھد.٨

نرخ ابتالی ھفت روزه کند که نييانجام شود، تعديمنظم که باشيآزماکيدر چهارچوب، منطقه شهریايايالتکيمسئول در اداره سالمتاگر ) 4(
بايد اين کاھش نرخ ابتال ،نفر از ساکنان به مدت پنج روز متوالی ادامه داشته است100.000مورد برای ھر 35به ويروس کرونا به ميزان کمتر از 

از زمان را بالفاصله به شيوه محلی مناسب اطالع دھد و به وزارت اجتماعی گزارش دھد. االجرا شدن مقررات تغييريافته و ھمچنين زمان الزم
برای تجمعات، گردھمايی ھای خصوصی و مراسم 1، جمله 1، بند 9بر خالف ماده 2، جمله 3، عالوه بر بند ٨تغييرات مطابق مادۀ االجرا شدن الزم

در اين خصوص محاسبه نمی سال تمام سن دارند،١۴که تا ،ی گردد؛ کودکان اين خانوارھايک محدوديت حداکثر ده نفری از سه خانوار اعمال م
اعمال نمی گردد، چنانچه اداره سالمت مسئول در يک ايالت يا منطقه شهری و ديگر ٨االجرا شدن تغييرات مطابق مادۀ از زمان الزم2شوند. جمله 

مورد برای ھر 35نرخ ابتالی ھفت روزه به ويروس کرونا به ميزان بيش از کند که نييتعانجام شود،ديمنظم که باشيآزماکيدر چهارچوب



نفر از ساکنان به مدت سه روز متوالی ادامه داشته است؛ اداره سالمت بايد افزايش موارد ابتال و ھمچنين زمان اجرايی شدن مقررات تغيير100.000
ھد و به وزارت اجتماعی گزارش دھد.يافته را فوراً به شيوه محلی مناسب اطالع د

شوند برقرار يا الغاء میIfSGاز ٣و ١، مادۀ ٢٨bھای مذکور در بند ھای محلی روزی را که از شروعش گام) ادارۀ بهداشت منطقه بايد اعالميه۵(
شوند:، اين موارد نيز اطالق میIfSGاز ٣و ١، مواد ٢٨bھا، به عالوۀ بند به وزارت امور اجتماعی اطالع دھد. در صورت برقراری آن

روز از )، به جای ارائۀ مدرکی بهIfSGاز ٨، شمارۀ ١، جملۀ ١، مادۀ ٢٨bمندی از خدمات آرايشگری يا پديکور (مطابق بند برای بهره. ١
، را ارائه کرد.۴aبند توان سند واکسيناسيون يا مدرکی دال بر آلودگی تأئيدشده، مطابق، می١٩-منفی بودن نتيجۀ تست فوری کويد

ھای ھنری نوجوانان، تنها در چارچوب کالس آنالين، ھای موسيقی، ھنر، و آموزشگاه، فعاليت آموزشگاه۴، شمارۀ ١، مادۀ ١٣علی رغم بند .٢
مجاز است.

مقاطع ديپلِم ھایھای کارھای يَدی الزم برای کالسھای آموزِش کاری مطابق قانون آموزش کار يا دورهبرگزاری دوره.٣
)Abschlussklassen ٢٨)، از الغاء مطابق بندb از ٣، جملۀ ٣، مادۀIfSG.معاف ھستند ،

توانند به جای ارائۀ مدرکی )، میIfSGاز ۵، شمارۀ ١، جملۀ ١، مادۀ ٢٨bشناسی (مطابق بند ھای گياهھای و باغوحشکنندگان به باغمراجعه. 4
) را ارائه دھند.۴a، سند واکسيناسيون يا مدرکی دال بر آلودگی تأئيدشده (مطابق بند ١٩-ت فوری کويدروز از منفی بودن نتيجۀ تسبه

روز توانند به جای ارائۀ مدرکی بهاند) میتعريف شدهIfSG، از bجملۀ ، نيم۴، شمارۀ ١، جملۀ ١، مادۀ ٢٨bمشتريان (به معنايی که در بند . 5
) را ارائه دھند، و۴a، سند واکسيناسيون يا مدرکی دال بر آلودگی تأئيدشده (مطابق بند ١٩-کويداز منفی بودن نتيجۀ تست فوری 

روز از منفی بودن نتيجۀ توانند به جای ارائۀ مدرکی بهاند) میتعريف شده۶، شمارۀ ١، جملۀ ١، مادۀ ٢٨bمربيان (به معنايی که در بند . 6
) را ارائه دھند.۴aا مدرکی دال بر آلودگی تأئيدشده (مطابق بند ، سند واکسيناسيون ي١٩-تست فوری کويد

گيرند.قرار نمیIfSGاز ٣و ١، مواد ٢٨bديگر مقررات اين دستورالعمل و ھمچنين مقررات صادرشده بر مبنای اين دستورالعمل تحت تأثير بند 

) (حذف شده است) ۶(

) (حذف شده است) ٧(

شوند.االجرا میروزه، در روز پس از اعالم محلی، الزمتغييرات قانونی ناشی از افزايش يا کاھش آلودگی ھفت،۴و ٣) درصورت اطالق مواد ٨(

عموم باز ھستند، ممنوع یکه بر رویدر اماکناياند مشخص شدهصالحيذنيمسئولقيکه از طریعمومیھاسرو و مصرف الکل، در مکان) ٩(
.باشدیم

،کانون)یعفونت (استراتژوقوع زانيمیعادريغشيدر صورت افزادر چهارچوب نظارت تخصصی و خدماتی، تواند یمیاجتماع) وزارت١٠(

صادر کندادارت مسئولبراییمنطقه ایلياقدامات تکماتخاذ یدستورالعمل ھا را براساير 

21بند .

اعتبار، انقضا

(مجموعه قوانين. 2020ژوئن 23شده بر اساس دستور کرونا مورخ . اصالحات اعمالشوداالاجرا میالزم٢٠٢١آوريل١٢از ) اين دستور 1(

يا اصالحات اعمال شده بر اساس ) 1052دستور (مجموعه قوانين. صفحه 1به وسيله ماده 2020نوامبر 17)، آخرين نوبت اصالح 483صفحه 

(مجموعۀ 2021فوريه 26دستور مورخ 1) که اخيرا از طريق ماده 1067(مجموعه قوانين، صفحه 2020نوامبر 30دستور کرونا به تاريخ 

که آخرين بار به موجب مادۀ )٢٧٣مجموعه قوانين، صفحۀ (٢٠٢١مارس ٧در پی دستورالعمل کرونای يا تغيير يافته است ) ٢۴٩قوانين، صفحۀ 

، ٢مطابق مادۀ ئشان انقضاھای مصوب تا زمان تورالعمل، دستغيير يافته است) ٢۴٩(مجموعه قوانين، صفحۀ ٢٠٢١مارس١٩دستورالعمل ١

ماند.معتبر می٢جملۀ 

2020،30ژوئن 23مصوب اتاين دستور يا دستوربر اساسشود. ھمچنين، ھمه دستورھايی که باطل می2021مه ٢٢) اين دستور در 2(

.شوندپيش از آن لغو کهاينباطل خواھد شد، مگر٢٠٢١مارس ٧يا ،2020نوامبر 
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