
 

 

 1(CoronaVO -)دستور کرونا  CoV-SARS-2دستور دولت درباره اقدامات مقابله با عفونت و پیشگیری از شیوع ویروس 

 2020نوامبر  30از 

 (2021فوریه  15)معتبر از 

 

(، آخرین نوبت 1045صفحه  BGBI. I) 2000جوالی  20( مورخ IfSGمقابله با عفونت ) قانون 31تا  28و بخشهای  32بر اساس بخش 

 شود:(، دستور زیر صادر می2397صفحه  BGBI .Iقانون ) 1به وسیله ماده  2020نوامبر  18اصالح 

 

 مقررات عمومی - 1قسمت 

 

 : اهداف،1بخش 

 اقدامات موقت برای جلوگیری از وقوع فوریت بهداشتی حاد

 1بخش 

 اهداف

)کروناویروس( و محافظت از سالمت شهروندان است. برای دستیابی به این  SARS-CoV-2گیری ویروس ( هدف این دستور، مقابله با همه1)

ت هدف، الزم است که احتمال ابتال به عفونت باید به روش موثر و هدفمند کاهش یابد، مسیرهای انتقال عفونت ردیابی شود، و حفظ ظرفیت خدما

 درمانی تضمین گردد.

های فیزیکی بین مردم، و نبایدها را برای محدود کردن آزادی افراد و کاهش چشمگیر تعداد تماسبایدها « دستور»( برای پیگیری این هدف، این 2)

 شناسی شهروندان و از سوی دیگر به اقدامات مستقل نهادهای مسئول بستگی دارد.کند. اجرای این مقررات از سویی به وظیفهمشخص می

 

 1aبخش 

 داشتی حاداقدامات موقت برای جلوگیری از وقوع فوریت به

 23بر دیگر مواد این دستور اولویت خواهند داشت و اقدامات مبتنی بر این دستور و دستور کرونا مورخ  1iتا  1b، بخشهای 2021مارس  7تا 

( بر 1052دستور )مجموعه قوانین. صفحه  1به وسیله ماده  2020نوامبر  17(، آخرین نوبت اصالح 483)مجموعه قوانین. صفحه  2020ژوئن 

 حاوی مواد متفاوت باشند، اولویت خواهد داشت. دستورهای قانونی صادرشده، تا جایی که اینها

 

 1bبخش 

 های تکمیلی مربوط به رویدادهاها و محدودیتممنوعیت

 شود:ممنوع هستند. این ممنوعیت شامل موارد زیر نمی 2شماره  1ماده  3بند  10( رویدادهای مشمول بخش 1)

                                                           
از قانون انتشار و  4نشده بر اساس بخش )اعالم 2021فوریه  13نسخه یکپارچه غیررسمی پس از اجرایی شدن دستور دولت برای اصالح دستور کرونا مورخ  1

 (.http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnungموجود در 



 

 

حقوقی، جلسات -ها و جوامع دارای جایگاه حقوقی و نیمهصی و عمومی، شرکتای ضروری نهادهای قانونی، بر اساس قانون خصو. جلسات کمیته1

 کاری و رویدادهای همکاران اجتماعی،

 شوند،نفر؛ فرزندان همسران جزو این افراد محسوب نمی 5مراسم ازدواج با حضور حداکثر  .2

 ،4بند  10رویدادهای مشمول بخش  .3

ارائه شود، اگر آزمون میانی یا « نامه مهارتآیین»یا « ایقانون آموزش حرفه»ای باید به صورت حضوری در کالس و طبق حرفه-. آموزش فنی4

§ که در اینهای آزمایشی باید در کالس درس برگزار شود، مگرها و آزمونآزمون نهایی در سال آموزشی جاری برگزار شود، و نیز آزمون

1f دیگری ذکر شده باشد، طور 

 ،3بند  13رویدادهای آموزشی مشمول بخش  .5

 42و بخشهای  35a، 41، 35تا  27، 14، 13رویدادهای حوزه رفاه کودکان و جوانان، که در چارچوب خدمات یا اقدامات مشمول بخشهای  .6

 ،(SGB VIII)رفاه کودکان و جوانان  -از کتاب هشتم قانون اجتماعی  3aبند  42aاستثنای بخش شود، بهبرگزار می 42eتا 

وکار یا رفاه اجتماعی . رویدادهایی که مطلقاً ضروری هستند و به تاخیر انداختن آنها ممکن نیست و با هدف حفظ فعالیت، خدمت یا امور کسب7

 شود، وبرگزار می

های های خاص ضروری هستند، به همراه دورهای که طبق قانون برای اجرای فعالیتای حرفهه. اجرای اقدامات سیاست بازار کار و دیگر آموزش8

 پذیر نباشد.آمیزی؛ این مجوز فقط در صورتی معتبر است که اجرای آنالین یا به تاخیر انداختن این موارد امکانزبان و هم

مضاهای حمایت الزم برای برگزاری انتخابات مجلس و انتخابات شهری آوری او جمع 11( رویدادهای کارزار انتصاب و انتخاب مشمول بخش 2)

آوری پرسی، جمعآوری طومار برای همهدهندگان و نامزدهای حقیقی و نیز جمعهای رایمربوط به تصویب پیشنهادهای انتخاباتی احزاب، انجمن

 بود. های ساکنان و جلسات ساکنان مجاز خواهدهای شهروندان، دادخواستدادخواست

 

 1cبخش 

 های خروج از محل سکونتمحدودیت

 )لغو شد(

 

 1dبخش 

 های تکمیلی مربوط به اداره و محدودیت مراکزممنوعیت

 شود:برای عموم مردم ممنوع است. این ممنوعیت شامل موارد زیر نمی 1بند  13برداری از همه مراکز طبق بخش ( بهره1)

 های ضروری، اقامت شبانه رسمی یا بر مبنای شرایط دشوار خاص،فعالیتمراکز مسکونی تا جایی که برای  .1

داری، منحصراً برای فروش از قانون هتل 2بند  25ها، شامل موسسات تهیه غذا مشمول بخش ها و رستورانویژه میخانهداری، به. صنعت هتل2

 باال، 1ای مرتبط با اقامت شبانه مجاز طبق تعریف شماره بر و تحویل در منزل، برای تامین غذبیرون از منزل و نیز خدمات بیرون

ها و غذاها فقط به صورت که نوشیدنیشرطیها و موسسات آموزش عالی طبق قانون موسسات عالی، بهتریاهای دانشگاهها و کافهفروشیاغذیه .3

 بر عرضه شود،بر و در قالب فروش بیرونبیرون



 

 

های شنا با دسترسی گرم، استخرهای تفریحی و دیگر استخرها و نیز دریاچههای آبای سرپوشیده، چشمهمراکز ورزشی، استخرها، استخره .4

های های تحصیلی و ورزشآموزی، فعالیتهای دانشبخشی، ورزشهای توانکه منحصراً برای اهداف رسمی، ورزششرطیشده، بهکنترل

 ای استفاده شود،سطح باال یا حرفه

 1هستند و نام آنها در دفتر صنف ثبت شده است، از « نامه مهارتآیین»ی آرایشگری که مجاز به ارائه خدمات آرایشگری طبق وکارهاکسب .5

 که خدمات خود را با ثبت نوبت قبلی ارائه کنند،شرطی، به2021مارس 

 ادرمانی و پاپزشکی،ویژه فیزیوتراپی و کاردرمانی، گفتاردرمانی، پمراکز ارائه خدمات ضروری پزشکی، به .6

ها صورت گیرد، با شده و بازگرداندن رسانهداده های سفارش ها برای تحویل گرفتن رسانهها، تا جایی که استفاده از آنها و کتابخانهبایگانی .7

 به صورت مقتضی، 2بند  7اعمال جمله 

 به صورت مقتضی 2بند  7شابه مراقبت از حیوانات با اعمال جمله ها و مراکز مهای سگها، آرایشگاههای کوتاه کردن موی بدن سگسالن .8

 به صورت مقتضی 2بند  7مراکز شرط بندی با اعمال جمله  .9

 9های تفریحی و آماتور فردی طبق بخش های ورزشی برای ورزش، فعالیت مراکز ورزشی روباز و زمین4شماره  2به عنوان استثنا برای جمله 

های تفریحی یا بخشهای مشترک که مساحت مراکز روباز چشمگیر باشد و از رختکن، سرویس بهداشتی و دیگر اتاقشرطیمجاز است، به 1بند 

رانی و محوطه پرواز پهپادهای تفریحی و نیز ویژه به زمین گلف، پیست اتومبیلتوان بهمی 3استفاده نشود. از مراکز روباز گسترده مشمول جمله 

 اسکی، اشاره کرد.استثنای تلهدار اسکی، بهپیست اسکی و محوطه شیب

های آنالین، ممنوع است. موارد زیر از بر و تحویل در منزل و فروشگاهاستثنای خدمات بیرونها و بازارها، بهها، فروشگاهفروشی( فعالیت خرده2)

 شمول این ممنوعیت خارج است:

 عرضه مستقیم، قصابی، نانوایی و قنادی،فروشی مواد غذایی و نوشیدنی، شامل بازارهای . خرده1

 ،GewOاز  67بازارهای هفتگی مشمول بخش  .2

 مراکز توزیع غذا، .3

های کفش ارتوپدی، متخصصان های وسایل پزشکی، تکنیسینهای اقالم بهداشتی، فروشگاههای غذای سالم، فروشگاهها، فروشگاهداروخانه .4

 کودک، های تخصصیسازها، فروشگاهسمعک، عینک

 پمپ بنزین، .5

 ونقل عمومی،انداز و مراکز سفر و فروش بلیت در مراکز حملدفتر پست و خدمات ارسال بسته، بانک و صندوق پس .6

 خانه،شویی و رختشویخشک .7

 . فروش مجله و روزنامه،8

 مراکز عرضه وسایل حیوانات خانگی و خوراک حیوانات، و .9

 ها.فروشی. عمده10

 60مجاز نیست، در صورتی مجاز خواهد بود که بخش مجاز حداقل  2متنوع عرضه شود، فروش مجموعه کاال که فروش آن طبق جمله  اگر اقالم

کنند، خواهند بود. در موارد دیگر، فقط بخش مجاز درصد از مجموعه را تشکیل دهد. این مراکز مجاز به توزیع همه اقالمی که معموالً عرضه می

پذیر نباشد. که فاصله آن بخش از بخش ممنوع مجموعه چنان باشد که فروش بخش ممنوع امکانشرطیان همچنان عرضه کرد، بهتومجموعه را می

بر، متصدیان باید مجاز خواهد بود. در مورد اقالم بیرون 2ای فقط برای موارد استثنای مشمول جمله های زنجیرهفعالیت مراکز خرید و فروشگاه



 

 

همچنان معتبر  2بند  13های زمانی مندرج در مقررات بهداشتی مرتبط عرضه شود. بخش کاالها با کمترین تماس و با رعایت بازهترتیبی دهند که 

 است.

فروشی ممنوع فعالیت کند، مرکز در محوطه مرکز خدماتی یا خرده 6شماره  2جمله  2( اگر دفتر پست یا سرویس ارسال بسته مشمول بند 3)

که در آن خدمات فرعی مربوط به ارسال نامه و بسته ارائه شود؛ البته اگر فروش ناشی اینفروشی مجاز به فعالیت نخواهد بود، مگرخدماتی یا خرده

از فعالیت دفتر پست یا سرویس ارسال بسته، از جمله خدمات فرعی، در مقایسه با فروش ناشی از مجموعه محصوالت مرکز خدماتی یا 

 تری داشته باشد.پایین فروشی درجه اهمیتخرده

 بر مجاز است. محوطه غذاخوری مرتبط باید تعطیل شود.منزل فقط به صورت بیرون-از-( فروش غذا و نوشیدنی بیرون4)

قانون تهیه غذا، به دلیل ممنوعیت مصرف غذا و نوشیدنی در محل، باید تعطیل شود. عرضه  1بند  25های شرکتی مشمول بخش فروشی( اغذیه5)

های مناسب در محوطه شرکت صورت بگیرد، اشکالی ندارد. در که مصرف آنها در اتاقشرطیو نوشیدنی که بیرون بردن آنها مجاز است، بهغذا 

شود. در این موارد، متصدیان باید اصول اعمال نمی 1فروشی شرکت با دالیل موجه مجاز نباشد، جمله مواردی که مصرف غذا در بیرون از اغذیه

ازای هر مشتری در متر مربعی به 10متری بین همه مراجعان و فراهم بودن مساحت حداقل  1.5را رعایت کنند و پیوسته از وجود فاصله  بهداشتی

 اتاق مهمان، اطمینان حاصل کنند.

 اند.شدهها و بازارها از تبلیغات مربوط به فروش ویژه که ممکن است سبب شلوغی ناگهانی محوطه شود، منع فروشی( خرده6)

آالت کشاورزی و دوچرخه، و مراکز فروش قطعات یدکی مرتبط، به ، شامل تعمیرگاه خودرو، ماشین1ها و مراکز خدماتی مشمول بند ( فروشگاه7)

نبی استثنای وسایل جادهند. در محوطه فعالیت مراکز صنعتی و خدماتی، فروش کاالهای نامرتبط با آن صنعت یا خدمت، بهفعالیت ادامه می

های معیوب مجاز است؛ دهندگان خدمات تلفن، فقط پذیرش و رفع عیب و تعمیر یا تعویض دستگاهضروری، ممنوع است. در محوطه فعالیت ارائه

 1dاستثنای مراکز مشمول بخش ، به2بند  13فروش کاالها، از جمله اقالم مربوط به اجرای قراردادهای خدماتی، ممنوع است. در این مورد، بخش 

 شود.، اعمال می5شماره  2جمله  1بند 

 شود:استثنای آموزش آنالین، ممنوع است. این ممنوعیت شامل موارد زیر نمیهای رانندگی، به( فعالیت آموزشگاه8)

 های رانندگی اتوبوس و کامیون،ویژه در آموزشگاهای، به. آموزش رانندگی برای اهداف حرفه1

 نشانی، سرویس نجات، رسیدگی به بالیای طبیعی، سازمان امداد فنی یا موسسات مشابه،داوطلبان آتش. آموزش رانندگی ویژه 2

 . دوره آموزش رانندگی که قبالً آغاز شده بود و فقط بخش آزمون عملی رانندگی آن باقی مانده است، یا3

 مجاز است. 8، شماره 2، جمله 1، بند 1b. برگزاری رویدادهایی که طبق بخش 4

 

 1eماده 

 ممنوعیت الکل

کنند و افراد های عمومی تعیین میآمد و تجمع عمومی که نهادهای مسئول در مراکز شهری و دیگر مکانوهای رفتعرضه و مصرف الکل در مکان

بسته مجاز -رفهای درکنند، ممنوع است. عرضه نوشیدنی الکلی فقط در ظیابند یا به مدت طوالنی تجمع میدر آنها در محیط سرپوشیده حضور می

 است.

  



 

 

 

 1fبخش 

 فعالیت مدارس، مراکز مراقبت روزانه ویژه کودکان و

 موسسات مراقبت روزانه

 2021فوریه  21( تا پایان 1)

های تقویتی مدارس ابتدایی، العاده و دیگر رویدادهای آموزشی در مدارس عمومی، کالسهای حضوری و رویدادهای فوق. برگزاری کالس1

 کودک و موسسات مستقل مرتبط، مهدهای

 . فعالیت مراکز مراقبت روزانه و موسسات مراقبت روزانه و2

. فعالیت مراکز مراقبت از کودک در مدارس ابتدایی معتبر، مراقبت منعطف عصرگاهی، مراقبت پس از مدرسه و مراکز مراقبت پس از مدرسه 3

 در محوطه مدارس

های مرتبط با آزمون نهایی در توانند استثناهایی در مورد برگزاری آزمونی و وزارت امور اجتماعی میممنوع است. وزارت آموزش و امور فرهنگ

 نظر بگیرند.

 شوددر موارد زیر اعمال نمی 1( ممنوعیت ذکرشده در بند 2)

آموزان در طول سال در مرکز حاضر دانشکه شرطیاز قانون ملی رفاه جوانان، به 28روزی در مراکز کودکان مشمول بخش . مدارس شبانه1

 روزی که در طول سال دایر هستند،شوند، و مراکز آموزش و راهنمایی ویژه با بخشهای شبانه

. مراکز آموزش ویژه و مشاوره با تاکید خاص بر توسعه ذهنی و توسعه جسمی و حرکتی، مراکز آموزش ویژه و مشاوره با تاکید بر این 2

 های حضوری اجباری نیست.آموزشی، و مهدهای کودک مدرسه با تاکید بر این موارد ویژه. شرکت در کالسهای برنامه

که آموزگار شرطیهای متناظر مراکز آموزش ویژه و مشاوره، بهای و دورهحرفه-های کتبی در مدارس ابتدایی، مدارس فنی. برگزاری آزمون3

 تحصیلی غیرممکن است، سالتشخیص دهد که تعیین نمره در طول نیم

 آموزان ابتدایی، که برای کسب آمادگی برای شرکت در آزمون ضروری است. عالوه بر آموزش از راه دور، آموزش حضوری ویژه دانش4

a شود،برگزار می 2020/2021تحصیلی ای، و مدرسه همگانی، که آزمون نهایی آنها در سال حرفه-مدرسه متوسطه، مدرسه فنی 9( پایه 

b شودبرگزار می 2020/2021ای، و مدرسه همگانی، که آزمون نهایی آنها در سال تحصیلی حرفه-مدرسه متوسطه، مدرسه فنی 10( پایه، 

cای و مدرسه همگانی،حرفه-دبیرستان عمومی، دبیرستان فنی 2و  1های ( پایه 

dآموزشی بخشهای  هایآموزان مراکز آموزش ویژه و مشاوره که مشمول یکی از برنامه( دانشa تا )cهای متناظر هستند،( در پایه 

e 10و  9های ای دارای دوره آموزشی و نیز پایههای بودجهمراکز آموزش ویژه و مشاوره، مراکز آموزش ویژه و مشاوره با دیگر اولویت 9( پایه 

 کنند،ی آماده میآموزان را برای برنامه آموزشی پیوسته بعددر آموزش جامع با هدف متفاوت که دانش

fهای آموزش ای دوگانه، دورهحرفه-استثنای آموزش فنیکنند، بهآزمون نهایی برگزار می 2020/21ای که در سال تحصیلی حرفه-( مدارس فنی

تغذیه و  ای، کالج حرفهBK Iساله -ای یکساله ویژه آموزگار اجتماعی، کالج حرفه-ای یکساله، کالج حرفه-ای یکای، کالج حرفهحرفه



 

 

 ای دوگانه ویژه امور اجتماعی،های آموزشی و حرفهکالج

ای زیر نظر وزارت فرهنگ؛ این مورد فقط در صورتی اعمال حرفه-های متناظر در مدارس فنیو دوره 3شماره  14موسسات مشمول بخش  .5

 نداشته باشد.شود که امکان ارائه آنالین درسها و به تاخیر انداختن فرآیند آموزش وجود می

و باالتر در همه انواع مدارس، آموزش از دور جایگزین آموزش حضوری خواهد شد. آموزگاران مدارس ابتدایی باید  5آموزان پایه ( برای دانش3)

 آموزان خود فراهم کنند.امکانات آموزشی آنالوگ یا دیجیتال را برای دانش

مدارس مستقر در مدرسه  7تا  5های های تقویتی مدارس ابتدایی، پایهمدارس ابتدایی، کالس آموزان واجد شرایط( خدمات اضطراری ویژه دانش4)

های مراکز آموزش ویژه و مشاوره، و کودکان مراکز مراقبت روزانه، و مهدهای کودک از ممنوعیت فعالیت معاف هستند. این ابتدایی، همه پایه

 کودکان مجاز به مشارکت هستند،

 رکت آنها در مراقبت اضطراری برای تضمین منافع کودک ضروری باشد،. افرادی که مشا1

که قصد شرکت در شرطیای، تحصیل یا حضور در مدرسه ضروری باشد، بههای حرفه. افرادی که حضور سرپرست قانونی آنها برای فعالیت2

 را داشته باشند و این موضوع مانع مراقبت آنها از کودکان شود، 2021آزمون نهایی 

 . افرادی که به دالیل اساسی دیگر نیازمند مراقبت اضطراری باشند.3

شود. پدر/مادر مجرد شرایطی مشابه سرپرست قانونی دارد، در مورد پدر/مادر مجرد که واجد شرایط مرتبط باشد، نیز اعمال می 2شماره  1جمله 

 بیماری خطرناک، از کودک مراقبت کند.اگر سرپرست قانونی دیگر نتواند به دالیل اساسی، مثالً ابتال به 

دهد. این نوع مراقبت در مرکز مرتبط که کودک قبالً در آنجا حاضر . مراقبت اضطراری معموالً دوره فعالیت مراکز جایگزین را پوشش می5

ورد فقط با دالیل کامالً موجه اعمال شود. موارد استثنا در این مهای ترجیحاً کوچک و ثابت، ارائه میشده است، از سوی کارکنان و در گروهمی

که وظیفه شرطیاز دستور مرکز مراقبت روزانه در شرایط اضطراری را نادیده گرفت، به 1توان الزام حداقل تعداد کارکنان در بخش شود. میمی

 نظارت بدون محدودیت قابل اجرا باشد.

آموزان و کارکنان مدرسه بخشی از فرآیند آموزش است و مراقبت شفروشی مدرسه و مصرف گروهی غذا با حضور دان( فعالیت اغذیه6)

متری بین افراد مجاز است. اگر فعالیت شیفتی باشد، میزها باید حتماً بین  1.5های ثابت )تا حد ممکن( و با رعایت فاصله حداقل اضطراری در گروه

 شیفتها تمیز شود.

 ( کودکان زیر از مراقبت اضطراری معاف هستند،7)

که دستور نهادهای اینروز نگذشته باشد، مگر 10اند یا تماس دارند، اگر از آخرین تماس . آنهایی که با فرد مبتال به کروناویروس تماس داشته1

 ذیربط طور دیگری باشد، یا

اند؛ اگر این حضور داشته( منطقه پرخطر اعالم شده است، RKIای که از سوی موسسه رابرت کخ )روز گذشته در منطقه 10. آنهایی که طی 2

 شود، یاروز پس از بازگشت جزو مناطق پرخطر قرار گرفته باشد نیز همین قاعده اعمال می 10منطقه ظرف 

 های رایج ابتال به کروناویروس، یعنی تب، سرفه خشک، یا از دست رفتن یا ضعیف شدن حس بویایی یا چشایی باشند.. دارای نشانه3

که، طبق مفاد دستور قرنطینه کروناویروس، الزامی شرطی، ممنوعیتی برای ورود و مشارکت وجود ندارد، به1شماره  7بند ( در موارد مشمول 8)

 برای قرنطینه وجود نداشته باشد.



 

 

 

 1g بخش

 سوگواریهای مذهبی، و رویدادهای مربوط به محدودیت برگزاری رویدادهای مذهبی، عقیدتی و ایدئولوژیک با هدف اجرای آیین

های مذهبی و نیز رویدادهای مربوط به سوگواری مشمول ( در جریان برگزاری رویدادهای مذهبی، عقیدتی و ایدئولوژیک با هدف اجرای آیین1)

 ، قرائت سرودهای کلیسا در فضاهای بسته ممنوع است.2و  1بندهای  12بخش 

که تعداد تخمینی حاضران اجازه شرطیام اولیه برگزارکنندگان مجاز است، بهنفقط پس از ثبت 1بند  12( حضور در رویدادهای مشمول بخش 2)

 انجام دهند. 6گذاری فیزیکی را بدهد. برگزارکنندگان باید پردازش داده را طبق الزامات بخش رعایت فاصله

که هماهنگی اینرجع ذیربط اعالم شود، مگرنفر باید حداقل دو روز کاری زودتر به م 10با شرکت حداکثر  1بند  12( رویدادهای مشمول بخش 3)

 کلی با نهاد مرتبط صورت گرفته باشد.

 

 1hبخش 

 ها، مراکز ویژه افراد نیازمند مراقبت و خدمات حمایتی و سرپاییهای مربوط به بیمارستانمحدودیت

 FFP2ژن منفی قبلی و با یک محافظ تنفسی که واجد الزامات استاندارد ها فقط پس از تست آنتی( ورود مراجعان و عیادت کنندگان به بیمارستان1)

(DIN EN 149:2001)، KN95، N95  ساله، ماسک روزانه  14تا  6یا یک استاندارد مشابه باشد، مجاز است؛ در مورد کودکان

کنندگان فراهم کنند. ورود ها باید امکان انجام آزمایش را برای مراجعان و عیادتمشابه دهان و بینی کافی است. بیمارستان غیرپزشکی یا پوشش

ژن منفی قبلی یا با یک محافظ تنفسی که واجد الزامات استاندارد ها فقط پس از تست آنتیافراد متفرقه خارج از مجموعه کارکنان به بیمارستان

FFP2 (DIN EN 149:2001)، KN95، N95  همچنان معتبر است. 1شماره  2بند  3یا یک استاندارد مشابه باشد، مجاز است. بخش 

ژن و استفاده کنندگان به مراکز بستری ویژه افراد نیازمند مراقبت و حمایت، فقط پس از ارائه نتیجه منفی آزمایش آنتی( ورود مراجعان و عیادت2)

یا  FFP2 (DIN EN 149: 2001)، KN95، N95ت. در مورد پوشش تنفسی، برآورده شدن الزامات استاندارد از پوشش تنفسی مجاز اس

ساله، استفاده از ماسک معمولی غیرپزشکی یا پوشش مشابه دهان و بینی کافی است.  14تا  6استاندارد مشابه ضروری است. در مورد کودکان 

کنندگانی که کنندگان فراهم کنند. عیادتمراکز باید امکان اجرای آزمایش را برای مراجعان و عیادت همچنان معتبر است. این 1شماره  2بند  3بخش 

ژن معاف ورود آنها به مرکز برای ادامه فعالیت مرکز یا حفظ سالمت روانی یا جسمی ساکنان ضروری است، از ارائه نتیجه منفی آزمایش آنتی

نشانی، سرویس نجات، پلیس و ناپذیر، ممکن نباشد. همچنین، کارکنان آتشژن بر اثر عوامل اجتنابش آنتیکه اجرای پیشاپیش آزمایشرطیهستند، به

 ژن معاف هستند.رسیدگی به بالیای طبیعی، که دسترسی آنها به مرکز برای ایفای وظایف مرتبط ضروری است، از ارائه نتیجه منفی آزمایش آنتی

بستری ویژه افراد نیازمند مراقبت و حمایت و نیز خدمات مراقبت سرپایی تا آنجا که با ساکنان یا بیماران تماس  ها و مراکز( کارکنان بیمارستان3)

یا یک استاندارد مشابه در  FFP2 (DIN EN 149:2001)، KN95، N95داشته باشند باید از یک محافظ تنفسی که واجد الزامات 

ند. کارکنان مراکز بستری ویژه افراد نیازمند مراقبت و حمایت باید سه نوبت در هفته تحت آزمایش چارچوب مقررات ایمنی صنعتی باشد، استفاده کن

هر عفونت کروناویروس قرار بگیرند و کارکنان خدمات مراقبت سرپایی باید دو بار در هفته تحت آزمایش عفونت کروناویروس قرار بگیرند، و در 

مرکز، به آنها ارائه کنند. مراکز خدمات مراقبتی بستری یا سرپایی باید ترتیب اجرای آزمایش مرتبط را مورد، نتیجه را، بنا به درخواست مدیریت 

 بدهند.

برای الزامی کردن آزمایش  3تا  1تری در مورد بندهای تواند مقررات سختگیرانه، وزارت امور اجتماعی میIfSGاز  2جمله  32( طبق بخش 4)

 منتشر کند.و استفاده از پوشش تنفسی، 



 

 

 

 1i بخش

 های خاصالزامات پوشش دهان و بینی در مکان

( یا DIN EN 14683 :2019-10)ترجیحاً دارای گواهی  9و  8، 4، 3، 2، 1، در مورد ماسک پزشکی شماره 1بند  3استثناهای بخش 

برای  1یا استاندارد مشابه. جمله  FFP2 (DIN EN 149: 2001)،KN95 ، N95پوشش تنفسی با رعایت الزامات استانداردهای 

 14تا  6شود. ماسک معمولی غیرپزشکی یا پوشش مشابه دهان و بینی برای کودکان اعمال می 12ماده  2و  1رویدادهای به مفهوم مندرج در بند 

 همچنان معتبر است. 2بند  3و بخش  3بند  1hساله کافی است. بخش 

 

 : الزامات کلی2بخش 

 

 2بخش 

 فاصله عمومیقانون 

 متر فاصله بگیرید. 1.5( اگر وسایل مناسبی برای پیشگیری از انتقال فیزیکی آلودگی در دسترس نباشد، بهتر است از دیگران حداقل 1)

اساس که راعایت حداقل فاصله در موارد خاص، مثالً بر اینمتری از دیگران الزامی است، مگر 1.5های عمومی، حفظ فاصله حداقل ( در مکان2)

مجاز  1بند  9هایی که طبق بخش دالیل ویژه یا تضمین محافظت کافی در برابر آلودگی با رعایت اقدامات پیشگیرانه، معقول نباشد. گردهمایی

 شوند.هستند، از این قاعده معاف می

 ربرد ندارد.کا 1بند  16( قانون فاصله در مورد مدارس، مراکز مراقبت روزانه یا دیگر مراکز ذکرشده در بخش 3)

 

 3بخش 

 پوشش دهان و بینی

 ( پوشیدن ماسک معمولی غیرپزشکی یا پوشش دهان و بینی با کیفیت مشابه ضروری است1)

ویژه قطار، اتوبوس برقی، تاکسی، هواپیمای مسافربری، قایق، کشتی مسافری و خودروهای کابلی، ونقل عمومی، به. هنگام استفاده از وسایل حمل1

 های قطار و محوطه فرودگاه،های مسافری و در ایستگاهقطار و اتوبوس، در محوطه انتظار اسکله کشتیدر سکوهای 

 ،11شماره  1بند  13در مراکز مشمول بخش  .2

 پزشک، مطب دیگر متخصصان پزشکی انسان و کاروران غیرپزشکی و نیز مراکز ارائه خدمات درمانی عمومی،. در مطب پزشک، مطب دندان3

از  68تا  66ها و در بازارهای مشمول بخشهای فروشیها و خردهفروشیداخل و خارج محوطه انتظار و دسترسی مراکز خریرد، عمده . در4

 های اختصاصی این مراکز،( و نیز پارکینگGewOمقررات تجارت )

 های عملی،. هنگام آموزش رانندگی، آموزش راندن قایق و هواپیما و در جریان آزمون5

حرف  4شماره  2بند  3از قانون جاده؛ در ضمن، در مسیرهای مشمول بخش  cحرف  4شماره  2بند  3ر محوطه عابران پیاده مشمول بخش . د6

d که نهاد ذیصالح با مشورت اداره پلیس محلی مرتبط، چنین تشخیصی بدهد،شرطیاز قانون جاده، به 



 

 

 اند،ل عمومی در نظر گرفته شدهونقهای محدود که برای عموم مردم یا حمل. در اتاق7

 های فعالیت،. در محیط کار و مکان8

 ای در حوزه تجارت و صنعت ارائه شود، و. در صورتی که آموزش حرفه9

ای و مراکز آموزش افراد دارای نیازهای خاص و مراکز مشاوره، از ابتدای سطح اصلی، با حرفه-ها، مدارس فنی. در مدارس شامل دبستان10

 گذارد.تاثیر نمی 1بند  16عمومی یا مستقل؛ این بر مقررات مدرسه دستور کرونا ویژه مدارس مشمول بخش  ماهیت

 ( پوشیدن ماسک صورت در موارد زیر اجباری نیست2)

 . برای کودکان زیر شش سال،1

پوشاندن دهان و بینی را ندارند؛ البته اثبات دالیل پزشکی . برای افرادی که بتوانند ثابت کنند که، به دالیل بهداشتی یا دیگر دالیل موجه، توانایی 2

 معموالً باید با ارائه گواهی پزشکی صورت بگیرد،

وآمد متری با دیگران وجود داشته باشد؛ هنگام رفت 1.5که امکان حفظ فاصله شرطی. در محیط کار و مراکز تولیدی یا هنگام کار کردن، به3

 شود،این قانون اعمال نمی 9 شماره 1بند  3گروهی یا در موارد مشمول بخش 

های دیگر چنین چیزی را ایجاب ، اگر درمان، خدمت، مداوا یا فعالیت9و  8، 7، 3، 2های ، شماره1های مشمول بند ها، مراکز و مکان. در مطب4

 کند،

 . هنگام غذا خوردن،5

 ته باشد،. اگر اقدام محافظتی دیگری با حداقل محافظت معادل انجام گرف6

 ،10شماره  1های ورزشی در مراکز ورزشی مشمول بند ، در فعالیت7و  6های شماره 1های مشمول بند در مکان .7

 ،4بند  10، در رویدادهای مشمول بخش 8و  7های شماره 1. در مراکز مشمول بند 8

 متری از دیگران وجود داشته باشد، یا 1.5درست فاصله حداقل  که امکان حفظشرطی، به7و  6های شماره 1های مشمول بند . در مراکز و مکان9

 از قانون مراقبت روزانه کودکان، کادر آموزشی و دیگر کارکنان این مراکز. 1. در مراکز مشمول بخش 10

 

 

 : الزامات ویژه3بخش 

 

 4بخش 

 الزامات بهداشتی

باید بر اساس مواد این دستور یا بر مبنای این دستور رعایت شود،  3و  2بخشهای ( در مواردی که الزامات بهداشتی فراتر از الزامات عمومی 1)

 افراد مسئول باید حداقل الزامات زیر را برآورده کنند:

 قابل رعایت باشد، 2که قانون فاصله طبق بخش طوریوآمد افراد و صفها، به. محدودیت تعداد افراد بر مبنای ظرفیت فضایی و تنظیم رفت1

 های تهویه،ویه منظم و کافی فضاهای داخلی مورد استفاده افراد، و نیز نگهداری منظم سامانه. ته2

 زنند،. تمیز کردن مرتب سطوح و اشیایی که افراد مرتباً به آنها دست می3



 

 

 شود، پس از هر نوبت استفاده،. تمیز یا ضدعفونی کردن اشیایی که معموالً وارد دهان می4

 سرویس بهداشتی و توالت،. تمیز کردن مرتب 5

کننده دست یا دیگر اقالم مشابه بهداشتی ویژه مصرف یا ماده ضدعفونی-. فراهم کردن مقدار کافی از مایع دستشویی و نیز حوله کاغذی یکبار6

 خشک کردن دست،

 . تعویض دستمال توالت پس از هر نوبت استفاده،7

گذاری بینی،  رعایت الزامات فاصله-ی دسترسی و فعالیت، الزامی کردن استفاده از پوشش دهانهارسانی بهنگام و شفاف درباره ممنوعیت. اطالع8

و شستشوی دست، تامین لوازم تمیز کردن دست، فراهم کردن امکان پرداخت غیرنقدی و اشاره به الزام شستشوی کامل دست در سرویس 

 بهداشتی.

ویژه شرایط محلی یا ت، اگر و تا جایی که رعایت الزامات بهداشتی طبق شرایط خاص افراد، بهتوان نادیده گرفرا می 1( الزام ذکرشده در بند 2)

 ماهیت پیشنهاد، ضروری یا معقول نباشد.

 

 5بخش 

 مفاهیم بهداشتی

زامات مقابله با عفونت را ( تا جایی که رعایت مفاهیم بهداشتی بر مبنای مفاد این دستور یا بر اساس این دستور ضروری باشد، افراد مسئول باید ال1)

چگونه باید اجرا  4ویژه، مفهوم بهداشتی باید مشخص کند که الزامات بهداشتی مشمول بخش طبق شرایط خاص هر وضعیت، در نظر بگیرند. به

 شود.

ارائه نمایند. دیگر الزامات ( بنا به درخواست نهاد ذیصالح، افراد مسئول باید مفهوم بهداشتی را معرفی و اطالعات مربوط به اجرای آن را 2)

 ماند.های بهداشتی طبق قانون مقابله با عفونت همچنان معتبر میمربوط به تدوین برنامه

 

 6بخش 

 پردازش داده

ویژه مراجعان، کاربران یا ( تا جایی که پردازش داده بر اساس مفاد این دستور یا بر مبنای این دستور ضروری باشد، افراد حاضر، به1)

توانند نام و نام خانوادگی، نشانی، تاریخ و مدت حضور را ارائه کنند و، در صورت وجود، شماره تلفن منحصراً با هدف ارائه کنندگان، میشرکت

ها از قبل موجود باشد، آوری خواهد شد. اگر این داده، جمعIfSGاز  25و  16طالعات به اداره بهداشت یا اداره پلیس محلی، طبق بخشهای ا

 کند.تغییر نمی IfSGاز  7تا  2جمالت  4بند  28aبخش   ها ضرورتی نخواهد داشت. آوری دوباره دادهجمع

کنند، از ورود خودداری می 1جمله  1افرادی را که به صورت کلی یا جزیی از ارائه اطالعات تماس طبق بند  ها باید( افراد مسئول پردازش داده2)

 به ساختمان یا از استفاده از آن یا از شرکت در رویداد محروم کنند.

کنند، ارائه اطالعات دقیق الزامی ئه میها ارابه مسئوالن پردازش داده 1جمله  1( در مواردی که افراد حاضر اطالعات تماس خود را طبق بند 3)

 ست.

 

 7بخش 

 دسترسی و ممنوعیت مشارکت



 

 

های مشخص بر اساس مفاد این دستور یا این دستور ممنوع است، این های خاص یا مشارکت در فعالیت( در مواردی که دسترسی به مکان1)

 شود،ممنوعیت افراد زیر را شامل می

 روز نگذشته باشد، 10اند یا تماس دارند، اگر از آخرین تماس کروناویروس تماس داشته. آنهایی که با فرد مبتال به 1

 های رایج ابتال به کروناویروس، یعنی تب، سرفه خشک، یا مختل شدن حس بویایی یا چشایی باشند، یا. دارای نشانه2

 ، از پوشش دهان و بینی استفاده نکنند.1بند  3. بر خالف بخش 3

، اگر رعایت آن در موارد خاص نامعقول باشد، یا اگر دسترسی یا مشارکت به دالیل خاص ضروری باشد و احتمال 1مشمول بند ( ممنوعیت 2)

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

 

 8بخش 

 ایبهداشت و ایمنی حرفه

طبق مفاد این دستور یا این دستور الزامی  3و  2ت الزامات بهداشتی و ایمنی عالوه بر الزامات کلی بخشهای ( تا جایی که رعای1)

 باشد، کارفرما باید حداقل یکی از الزامات زیر را برآورده کند:

 . احتمال انتقال آلودگی به کارکنان با توجه به شرایط محیط کار به حداقل برسد،1

 گیری کرونا، برخوردار شوند،ویژه در مورد تغییرات فرآیندهای کاری و الزامات ناشی از همهآموزش و اطالعات جامع، بهکارکنان باید از  .2

شده باید مرتباً گندزدایی کننده دست یا شستشوی دست در محل کار تضمین شود؛ اقالم مصرف. سالمت فردی کارکنان باید با استفاده از ضدعفونی3

 شود،

 افی از ماسک پوشاننده دهان و بینی باید در اختیار کارکنان قرار بگیرد،. مقدار ک4

پذیر نباشد یا درمان کامل آنها به دلیل شرایط فردی ممکن برای آنها بر اساس گواهی پزشکی امکان 19-کارکنانی که درمان عوارض کووید .5

هایی که مستلزم تماس گسترده با باالتر از دیگران باشد، نباید در فعالیت 19-نباشد، یا کارکنانی که احتمال ابتالی آنها به عوارض شدید کووید

 پذیر نیست، به کار گرفته شوند.متری با دیگران امکان 1.5هایی که در آنها رعایت فاصله افراد است، یا در فعالیت

آوری، نگهداری و گیری درباره وظایف کاری کارکنان جمعتصمیماطالعات افراد را فقط برای  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 این اطالع

 دستور، کارفرما باید اطالعات را حذف کند. بین رفتن ضرورت نگهداری اطالعات و حداکثر یک هفته پس از لغو شدن این

 

 : تجمعات، رویدادها و جلسات4بخش 

 

 9بخش 

 های خصوصی و رویدادهای خصوصیتجمعات، گردهمایی

 ( تجمعات، جلسات خصوصی و رویدادهای خصوصی فقط در شرایط زیر مجاز است1)

 . با حضور اعضای خانوار،1

 شوند.جزو این افراد محسوب نمی 14خانوار دیگر؛ کودکان خانوارهای مرتبط با سن حداکثر . با حضور اعضای خانوار و یک نفر از 2



 

 

یافته ثابت، خانوادگی یا محلی، در صورتی که ساله در مراکز مراقبت سازمان 14نظارت دوجانبه، بدون دستمزد و غیرتجاری بر کودکان حداکثر 

 شود.می 2شماره  1شامل کودکان حداکثر دو خانوار باشد، مشمول جمله 

گیرد، های کاری، خدماتی یا تجاری، حفظ نظم و ایمنی عمومی یا حفظ رفاه اجتماعی صورت میشامل تجمعاتی که برای حفظ فعالیت 1( بند 2)

 شود.نمی

 

 10بخش 

 رویدادهای دیگر

در نظر  5و مفاهیم بهداشتی را پیشاپیش بر اساس بخش را رعایت کنند  4( افراد برگزارکننده رویدادها باید الزامات بهداشتی مندرج در بخش 1)

وجود دارد. هنگام برگزاری رویداد،  7انجام دهند. اینجا ممنوعیت دسترسی و مشارکت طبق بخش  6ها را طبق بخش بگیرند و پردازش داده

 باید رعایت شود. 8ای طبق بخش الزامات ایمنی حرفه

 شود.کسب شده است، نمی 1بند  9آنها قبالً طبق بخش در مورد رویدادهایی که مجوز  1( بند 2)

 ( برگزاری رویدادهای زیر ممنوع است3)

ویژه رویدادهای فرهنگی پرطرفدار، رویدادهای هنری و فرهنگی و رویدادهای رقص، شامل رقص زنده و آموزش و رویدادهای تفریحی، به .1

 ای فقط بدون تماشاگر مجاز است،حرفهتمرین رقص؛ برگزاری رویدادهای ورزشی سطح باال یا 

 کننده.شرکت 100. رویدادهایی با بیش از 2

 شوند.کنندگان، کارکنان و دیگر همکاران رویداد در نظر گرفته نمیبرای محاسبه تعداد شرکت

رفاه یا امکانات عمومی، و نیز در مورد رویدادهای مربوط به حفظ ایمنی عمومی و نظم عمومی، اجرای عدالت یا تامین  3تا  1( بندهای 4)

ها و دیگر نهادهای قوای مقننه، قضاییه و مجریه، و نیز نهادهای مستقل، شامل جلسات بحث و بررسی و مذاکرات شفاهی رویدادها و جلسات سازمان

 شود.ریزی اعمال نمیهای تصویب برنامهدر روال

محدود و با اهداف و نیت مشخص باشند و زیر نظر برگزارکننده، شخص، سازمان یا ( رویدادهای مشمول این ماده باید دارای زمان و مکان 5)

 موسسه، با مشارکت هدفمند افراد برگزار شوند.

 

 10a بخش

 دهیانتخابات و رای

و دیگر جلسات کمیته پرسی درباره انتخابات و تعیین و تایید نتیجه انتخابات در انتخابات ایالتی، انتخابات شهرداری و همه 7تا  2( بندهای 1)

های های انتخابات و هیاتهای جلسه کمیتههای انتخابات و اتاقگیری مشمول این قانون، و نیز اتاقشود. ساختمان رایانتخابات شهری اعمال می

گر جلسات کمیته انتخابات شهری های ساختمان که در مدت برگزاری انتخابات و روندهای تعیین و تایید نتایج انتخابات و دیگزینش، و نیز دیگر اتاق

 در دسترس عموم هستند.

های را تضمین کند. در مورد اعضای کمیته 8و  6، 3تا  1های شماره 1بند  4( شهردار باید حداقل رعایت الزامات بهداشتی مشمول بخش 2)

 ، باید رعایت شود.8ای، طبق بخش های گزینش و کارکنان فرعی، الزامات بهداشت و ایمنی حرفهانتخابات و هیات

 FFP2 (DIN EN( یا پوشش تنفسی با رعایت الزامات DIN EN 14683 :2019-10( پوشیدن ماسک پزشکی )ترجیحاً دارای گواهی 3)

 شودیا استانداردهای مشابه در ساختمان انتخابات الزامی است. این الزام شامل موارد زیر نمی KN95 ،N95، استاندارد (2001 :149



 

 

 کودکان زیر شش سال وبرای  .1

به دالیل پزشکی برای آنها ممکن نیست، یا بر اساس  1افرادی که بتوانند، با ارائه گواهی پزشکی، ثابت کنند که پوشیدن ماسک طبق جمله  .2

پیش از ورود به اتاق متری با دیگران الزامی است.  1.5دالیل معقول یا دیگر دالیل مستند قادر به پوشیدن ماسک نیستند. رعایت فاصله حداقل 

 گیری، همه افراد باید دستهای خود را ضدعفونی کنند.رای

 شود:گیری حضور دارند، اعمال می( مواد زیر درباره افرادی که بر مبنای اصل تبلیغات در ساختمان رای4)

آوری کند، ها را جمعتواند این دادهمیارائه کنید، کمیته گزینش  1جمله  1بند  6شما موظف هستید که مشخصات تماس خود را طبق بخش  1

 1بند  6ها را طبق بخش بسته به شهردار تحویل دهد؛ شهردار موظف است که داده-شده را در پاکت درآوریهای جمعمامور انتخابات باید داده

 پردازش کند؛ 1جمله 

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

متری  1.5دقیقه مجاز است. رعایت فاصله حداقل  15گیری پستی به مدت حداکثر های رایگیری بمانند. ماندن در اتاقهای رایدقیقه در اتاق

 کمیته گزینش و دستیاران آنها ضروری است. بین اعضای

 گیری برای افراد زیر ممنوع است( دسترسی به ساختمان رای5)

 روز نگذشته باشد، 10اند یا تماس دارند، اگر از آخرین تماس . که با فرد مبتال به کروناویروس تماس داشته1

 خشک، یا از دست رفتن یا ضعیف شدن حس بویایی یا چشایی باشند،های رایج ابتال به کروناویروس، یعنی تب، سرفه . دارای نشانه2

 باشند، ماسک نپوشیده باشند، یا 2جمله  3، بدون این که مشمول موارد استثنای بند 1جمله  3. برخالف بند 3

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

نامه انتخابات ایالت یا به دیگر منطقه انتخاباتی یا از آیین 3aبند  41گیری به منطقه انتخاباتی دیگر مشمول بخش رت انتقال وسایل رای( در صو6)

برگه رای در آن منطقه انتخاباتی،  50نامه انتخابات شهری به دلیل وجود کمتر از از آیین 37aگیری پستی مشمول بخش اتاق جلسه هیات رای

 FFP2 (DINتوانند در یک خودرو جابجا شوند. این افراد باید از پوشش تنفسی دارای الزامات استانداردهای ین نفر از خانوارهای مختلف میچند

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

معاف هستند. همین قاعده « قانون مقابله با عفونت»های مبتنی بر بات یا رای دادن، از شمول محدودیتدهندگان برای شرکت در انتخا( رای7)

 شود.گیری اعمال میهای گزینش و دستیاران فعال در روند انتخابات یا رایهای انتخابات و هیاتدرباره اعضای کمیته

 

 11بخش 

 قانون اساسی 8تجمعات مشمول اصل 

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

 است.

توانند الزامات بیشتری، مثالً برای رعایت اصول را رعایت کند. نهادهای ذیربط می 2گذاری مندرج در بخش ( رئیس جلسه باید قانون فاصله2)

 ، تعیین کنند.4د بخش بهداشتی، طبق مفا



 

 

 ویژه از طریق اجرای الزامات، ممکن نباشد، جلسات ممکن است ممنوع گردد.های دیگر، به( اگر مقابله با آلودگی به روش3)

 

 12بخش 

 رویدادهای جوامع مذهبی، عقیدتی و ایدئولوژیک و رویدادهای مربوط به سوگواری

شود، مجاز رویدادهایی که در کلیسا و جوامع مذهبی و عقیدتی با هدف عبادت مذهبی برگزار می، 10و  9( به عنوان استثنا برای بخشهای 1)

 5را رعایت کنند و پیشاپیش اصول بهداشتی را طبق بخش  4خواهد بود. برگزارکنندگان رویدادهای مذهبی باید الزامات بهداشتی مندرج در بخش 

 شود.در مورد رویدادهای جوامع ایدئولوژیک اعمال می 3تا  1وجود دارد. جمالت  7طبق بخش اعالم نمایند. اینجا ممنوعیت دسترسی و مشارکت 

سوزی و سوگواری مجاز است. برگزارکنندگان این رویدادها باید الزامات ، برگزاری مراسم دفن، مرده10و  9( به عنوان استثنا برای بخشهای 2)

 وجود دارد. 7دسترسی و مشارکت طبق بخش را رعایت کنند. اینجا ممنوعیت  4بهداشتی بخش 

ویژه تواند مقررات بیشتری در زمینه مقابله با آلودگی تنظیم کند و به، وزارت آموزش و امور فرهنگی میIfSGاز  2جمله  32( طبق بخش 3)

 تعیین کند. 2و  1هایی برای تعداد افراد در نظر بگیرد و مقررات اجرایی دیگری برای رویدادهای مشمول بندهای محدودیت

 

 وکارهای خاص: ممنوعیت فعالیت و الزامات مقابله کلی با عفونت در مراکز و کسب5بخش 

 

 13بخش 

 های مراکزممنوعیت فعالیت و محدودیت

 استثنای ارائه خدمات آنالین به عموم مردم، ممنوع است:( فعالیت مراکز زیر، به1)

 بندی کوچک،استثنای مراکز شرطبندی، بههای شرطسرگرمی، کازینو و بنگاههای های تفریحی، شامل گذرگاهمکان .1

استثنای مدارس موسیقی، مدارس هنری، ها و سینماها، بههای نمایش، تاالرهای اپرا و کنسرت، موزهویژه سالنموسسات هنری و فرهنگی، به .2

 ها،ها و کتابخانهو بایگانی مدارس هنری جوانان، مراکز پخش فیلم برای افراد نشسته در خودرو

وکارهای ضروری یا استثنای کسبکننده اقامتگاه شبانه پولی، بههای تامین سکونتگاه و دیگر مراکز تامینهای گردشگری، شرکتاتوبوس .3

 های شبانه رسمی یا در شرایط دشوار و خاص،اقامتگاه

 های تجاری،ها و نشستنمایشگاه .4

موزه  هایآهنهای محصور در فضای باز، راهشناسی و نیز دیگر مراکز تفریحی، شامل محوطهاغهای جانورشناسی و گیاهپارکهای تفریحی، ب .5

 و خودروهای کابلی گردشگری،

اسکی و تاسیسات مشابه و های یوگا، تلههای ورزشی، شامل استودیوهای آمادگی جسمانی، سالنمراکز ورزشی عمومی و خصوصی و زمین .6

نفره یا با اعضای همان خانوار و با اهداف -های تفریحی و انفرادی آماتور، دواستثنای کاربرد آنها فقط برای ورزشهای فوتبال، بهزمین نیز

 ای،های سطح باال یا حرفههای آموزشگاهی، مطالعات دانشگاهی، ورزشهای توانبخشی، ورزشرسمی، برای ورزش

شده، های شنا با دسترسی کنترلگرم، استخرهای تفریحی و دیگر استخرها و نیز دریاچههای آبچشمهاستخرها، استخرهای سرپوشیده،  .7

های سطح باال یا های تحصیلی و ورزشآموزی، فعالیتهای دانشبخشی، ورزشهای تواناستصنای کاربرد برای اهداف رسمی، ورزشبه

 ای،حرفه

 مشابه،گیری، سوناها و مراکز های آفتابسالن .8



 

 

از قانون  2بند  25ها، شامل بارهای مصرف شیشه و دخانیات و مراکز پذیرایی مشمول بخش ها و رستورانویژه میخانهداری، بهصنعت هتل .9

حویل در بر و تبر و خدمات بیروناز قانون تهیه غذا، فروش بیرون 1بند  25استثنای مراکز تهیه غذا و ارائه خدمات مشمول ماده داری، بههتل

 از این قاعده مستثنی است، 3های شبانه مجاز مشمول شماره محل؛ تهیه غذا برای اقامتگاه

ها و غذاهای منحصراً استثنای نوشیدنیها و مراکز آموزشی مشمول قانون موسسات آموزش عالی، بهتریاهای دانشگاهها و کافهفروشیاغذیه .10

 شود،نیز اعمال می 2جمله  2بند  16بر و فروش با سرویس تحویل؛ بخش بیرون

کوبی و سوراخ کردن بدن، و نیز مراکز مراقبت های آرایش، تزیین ناخن، ماساژ، خالدهنده خدمات مربوط به بدن، مانند سالنهای ارائهشرکت .11

ردرمانی، گفتاردرمانی، پاپزشکی و ویژه فیزیوتراپی و کااستثنای درمانهای دارای ضرورت پزشکی، بهاز زیبایی پا و مراکز مشابه، به

ها و آرایشگره از این قاعده مستثنی هستند و مجاز به ارائه خدمات آرایشگری طبق مقررات صنفی هستند و در دفتر پادرمانی؛ آرایشگاه

 شوند،اصناف ثبت می

 های نجات حیوانات،خانه استثنایهای سگ و مراکز مشابه مراقبت از حیوانات، بههای زیبایی سگ، آرایشگاهسالن .12

 نظر از ساختار سازمانی یا پذیرش به عنوان مدرسه هنری،مدارس رقص، مدارس باله و موسسات مشابه، صرف .13

 ها و دیسکوها وباشگاه .14

از قانون حمایت  3 بند 2گری مشمول بخش های مرتبط با صنعت روسپیها و مراکز مشابه و نیز دیگر مکانخانهگری، فاحشهمراکز روسپی .15

 ها.از روسپی

 

شود، باید از مقررات تجارت، در صورتی که خدمات آنها در فضای بسته ارائه  68تا  66وکارهای خرد و بازارهای مشمول بخشهای ( کسب2)

 تعداد افراد حاضر همزمان را بر حسب اندازه محوطه فروش به شکل زیر محدود کنند:

 متر مربع، حداکثر یک مشتری، 10تر از . در مورد محوطه فروش کوچک1

متر مربع از  10ازای هر فروشی مواد غذایی، حداکثر یک مشتری بهمتر مربع و در خرده 800. در مورد محوطه فروش کوچکتر از مجموعاً 2

 محوطه فروش،

متر مربع حداکثر یک  800ر مساحت کل متر مربع د 801فروشی مواد غذایی با مساحت حداقل . در مورد محوطه فروش خارج از بخش خرده3

مربع از  20ازای هر متر مربع حداکثر یک مشتری به 800متر مربع از محوطه فروش، و با مساحت بیش از  10ازای هر مشتری به

 محوطه فروش.

 شود.در مورد مراکز خرید، مساحت کل محوطه فروش مرتبط در نظر گرفته می

های دیجیتال و دیگر شود؛ قالبها و موسسات آموزش عالی بر اساس قانون موسسات آموزش عالی تعلیق میدانشگاه( مطالعات حضوری در 3)

، رویدادهای حضوری با مجوز رئیس و مدیریت آکادمی مجاز خواهد بود، 1های آموزش از راه دور مجاز است. به عنوان استثنا برای جمله قالب

های آموزش از های ارتباطی یا دیگر قالبرسانی الکترونیکی و فناوریاً ضروری باشد و امکان استفاده از اطالعکه برگزاری اینها اکیدشرطیبه

 شود.در این زمینه اعمال می 3و  2جمالت  2بند  16دور به جای آنها ممکن نباشد. بخش 
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 وکارهای خاصاعتبار الزامات مقابله کلی با عفونت در مراکز و کسب 

را رعایت کنند، پیشاپیش برنامه  4های زیر باید الزامات بهداشتی ذکرشده در بخش کننده موسسات، مراکز خدماتی و فعالیتبردار یا ادارهافراد بهره

 انجام دهند: 6ها را طبق بخش تدوین کنند و پردازش داده 5بهداشتی خود را طبق بخش 



 

 

 های دانشجویی،ها و اتحادیهها، بایگانینون موسسات آموزش عالی، کتابخانهها و مراکز آموزش عالی مشمول قادانشگاه .1

 مدارس موسیقی، مدارس هنری و مدارس هنری جوانان، .2

های مربوط به سرویس مجات و دیگر مدارس پرستاری، مدارس ویژه کادر درمان، مدارس فنی ویژه امور اجتماعی، مدارس ویژه فعالیت .3

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

 های نظری و عملی،رانی و پرواز، شامل آزمونهای رانندگی، قایقآموزشگاه .4

 ذکر شده باشد، 1بند  16که در بخش ایندیگر موسسات آموزشی و خدمات آنها، از جمله برگزاری آزمون، مگر .5

 ،11شماره  1بند  13گیری با مجوز اعطاشده طبق بخش آفتاب هایمراکز و سالن .6

های یوگا و نیز مدارس رقص و مراکز های بازی شامل استودیوهای آمادگی جسمانی و سالنمراکز ورزشی عمومی و حصوصی و زمین .7

 مشابه،

 ،6خش استثنای الزامات ب، بهGewOاز  68تا  66ها و بازارهای مشمول بخشهای فروشیخرده .8

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

 باید فقط برای مسافران خارجی انجام بگیرد، 6، پردازش داده طبق بخش GastGاز  1جمله 

 ها،اقامتگاه .10

 ها وانجمن .11

 بندی.دفترهای شرط .12

ممنوع است. در ضمن، الزامات  7ها، دسترسی و مشارکت طبق بخش برداری از این مراکز یا ارائه این خدمات، پیشنهادها و فعالیتهنگام بهره

در  10کاربرد ندارد. اگر رویداد مجاز مشمول بخش  5و  2های شماره 1باید رعایت شود؛ این در مورد جمله  8ای مشمول بخش ایمنی حرفه

همچنین درباره وسایل  7شود. ممنوعیت دسترسی و مشارکت مشمول بخش نیز اعمال می 3تا  1پیشنهاد یا فعالیت برگزار شود، جمالت مرکز، 

 شود.اعمال می 4و  1های شماره 1بند  3ها و مراکز ذکرشده در بخش ونقل، محیطحمل

 

 مقررات ویژه - 2قسمت 
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 اصل

که مقررات متفاوتی در آنجا شرطیاولویت دارد، به 1بر همه مواد قسمت  3بند  12و بخش  18تا  16اساس بخشهای ( دستورهای صادرشده بر 1)

 برقرار باشد.

انحراف داشته باشد، اعمال  2و  1بندهای  13، و بخش 1شماره  1جمله  3بند  10، 9در مواردی که این دستورهای قانونی از بخشهای  1( بند 2)

 کند، از این قاعده مستثنی است.مقرراتی که اقدامات تکمیلی مقابله با عفونت را حمایت میشود؛ نمی
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 مجوز صدور دستور



 

 

تواند از فعالیت مدارس زیر نظر خود، مراکز مراقبت از کودک در ، وزارت آموزش و امور فرهنگی میIfSGاز  2جمله  32( طبق بخش 1)

های تقویتی دبستان، مهدهای کودک و طف عصرگاهی، مراکز مراقبت پس از مدرسه، مراکز مراقبت روزانه، کالسهای معتبر و مراقبت منعدبستان

 ویژه الزامات بهداشتی، را با هدف مقابله با عفونت کروناویروس تعریف کند.ها حمایت کند و شرایط و الزامات الزم، بهدبستانیپیش

تواند دستور قانونی را برای فعالیت مراکز زیر ، و با هماهنگی وزارت امور اجتماعی، میIfSGاز  2جمله  32( وزارت علوم طبق بخش 2)

 صادر کند

 ها،ها و بایگانیها و مراکز آموزش عالی مشمول قانون موسسات آموزش عالی، کتابخانهدانشگاه .1

 های دانشجویی واتحادیه .2

 نباشد، و نیز سینماها 5بند و  1موسسات هنری و فرهنگی، اگر مشمول شماره  .3

در مورد دانشگاه پلیس  1شماره  1ویژه الزامات بهداشتی، را تعریف کنید. جمله برای مقابله با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، به

Baden-Württemberg از جمله هیات علمی دانشگاه پلیس ،Baden-Württemberg  و دانشگاه حقوقSchwetzingen اعمال ،

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

های این دستور را از محدودیت Schwetzingenتواند دانشکده حقوق های این دستور معاف کند، و وزارت دادگستری میرا از محدودیت

 ها و روال استخدام فراهم کند.سازی و برگزاری آزمونحصیل و تحصیالت تکمیلی را برای آمادهمستثنی کند و امکان آموزش، ت

 بر فعالیت مراکز زیر نظارت کند IfSGاز  2جمله  32تواند طبق بخش ( وزارت امور اجتماعی می3)

 های روزانه،بخشی، مراکز دیالیز و درمانگاهها، مراکز پیشگیری و توانبیمارستان .1

 مراکز ویژه افراد نیازمند مراقبت و حمایت یا دچار معلولیت، .2

 خانمان،مراکز ویژه افراد بی .3

دهنده طبق قانون های زندگی حمایتی سرپایی که مرجع ارائهها و نیز انجمنخانمانرسانی به بیطرحهای زندگی حمایتی سرپایی ویژه کمک .4

 آنها را بر عهده دارد،مسکن، مشارکت و مراقبت مسئولیت فعالیت 

 خدمات مراقبتی و حمایتی در محیط مراقبت موقت و بلندمدت، .5

 خدمات کار کودک و نوجوان و مددکاری اجتماعی جوانان، .6

 مدارس پرستاری، مدارس ویژه کادر درمان، مدارس فنی ویژه امور اجتماعی زیر نظر بخش مرتبط، .7

 پرستاری و کادر درمانی و مراکز آموزش و تحصیالت تکمیلی ویژه .8

 های سرویس نجاتمدارس ویژه فعالیت .9

 ویژه الزامات بهداشتی، را تعریف کنید.برای مقابله با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، به

 های زیر صادر کندینهو با هدف مقابله با عفونت کروناویروس دستور الزم را در زم IfSGاز  2جمله  32تواند طبق بخش ( وزارت کشور می4)

 ویژه الزامات بهداشتی، و. شرایط و الزامات مربوط به فعالیت مراکز پذیرش اولیه ایالتی ویژه پناهندگان، به1

 شوند،وارد به مرکز پذیرش اولیه ایالتی یا افرادی که پس از غیبت طوالنی وارد مرکز می. جداسازی افراد تازه2

 و نظارت بر این افراد.

 بر فعالیت مراکز زیر نظارت کنند IfSGاز  2جمله  32توانند طبق بخش ( وزارت فرهنگ و وزارت امور اجتماعی می5)

های یوگا و برگزاری مسابقات ورزشی و های بازی شامل استودیوهای آمادگی جسمانی و سالنمراکز ورزشی عمومی و حصوصی و زمین .1

 نیز مدارس رقص و مراکز مشابه،

 شده و نیزاستخرها شامل سونا و آبگیرهای استحمام با دسترسی کنترل .2



 

 

تحت نظارت بخش مسئول  5شماره  1جمله  14مدارس موسیقی، مدارس هنری و مدارس هنری جوانان و نیز خدمات متناظر مشمول بخش  .3

 مرتبط در وزارت فرهنگ

 الزامات بهداشتی، را تعریف کنید. ویژهبرای مقابله با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، به

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

 کنند

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

های نظری و عملی و محتوای آموزش عملی تحصیالت رسمی و آموزش تکمیلی سواری و پرواز، آزمون. آموزش نظری و عملی رانندگی، قایق2

نامه گواهیهای رانندگی که مستقیماً مشمول دستور کارشناسان رسمی و مسئوالن آزمون خودرو، قایق و هواپیما و نیز دیگر خدمات آموزشگاه

 شوند،ای میونقل جادهرانندگی یا قانون حمل

 ویژه الزامات بهداشتی، را تعریف کنید.برای مقابله با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، به

کز زیر بر فعالیت مرا IfSGاز  2جمله  32توانند با صدور دستور مشترک طبق بخش ( وزارتامور اقتصادی و وزارت امور اجتماعی می7)

 نظارت کنند

 فروشی،. مراکز خرده1

 . صنعت اسکان،2

 ،GastGاز  2و بند  1ماده  1بند  25داری شامل مراکز پذیرایی مشمول بخش . صنعت هتل3

 ها و جلسات تجاری،ها، نشستنمایشگاه .4

 . صنایع دستی،5

 ی و سوراخ کردن بدن، مراکز پزشکی و غیرپزشکی مراقبت پا،کوبهای آرایشگری، ماساژ، زیبایی، برنزه کردن، تزیین ناخن، خالسالن .6

 های تفریحی،مکان .7

 هستند، و GewOاز  1بند  55شوند و مشمول بخش پارکهای تفریحی، شامل آنهایی که در قالب صنعت گردشگری اداره می .8

 GewOاز 68تا  66بازارهای مشمول بخشهای  .9

 ویژه الزامات بهداشتی، را تعریف کنید.شرایط و الزامات، بهبرای مقابله با عفونت کروناویروس، 

ویژه تواند شرایط و الزامات، به، و با هماهنگی وزارتخانه مسئول مرتبط، میIfSGاز  2جمله  32( وزارت امور اجتماعی، بر اساس بخش 8)

 12های دیگری که مشمول این ماده و بخش مات و فعالیتالزامات بهداشتی، را با هدف مقابله با عفونت کروناویروس در مراکز، موسسات، خد

 شوند، با صدور دستور تعیین کند.نمی
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 مجوز صدور دستور درباره الزامات جداسازی

مقرراتی برای الزامات جداسازی و الزامات مرتبط  IfSGاز  5ماده  6ماده  36و بخش  2ماده  32تواند بر اساس بخش وزارت امور اجتماعی می

 ویژهدیگر و اقدامات مقابله با کروناویروس تدوین کند، به



 

 

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

IfSG، 

های مسری و افراد بهبودیافته، با رعایت الزامات مرتبط و طبق بخش اد مشکوک به بیماری، افراد مشکوک به بیماری. جداسازی افراد بیمار، افر2

 ،IfSGاز  2جمله  1بند  30

، و حصول اطمینان از برآورده شدن الزامات IfSGاز  1جمله  1بند  28طبق بخش  1. الزام معرفی افراد به نهادهای مسئول طبق شماره 3

 ی،جداساز

 و IfSGاز  29طبق بخش  1. نظارت بر افراد طبق شماره 4

-Badenشده برای افراد ساکن خارج از های تعیینشامل ممنوعیت IfSGاز  31طبق بخش  1ای افراد طبق شماره . ممنوعیت فعالیت حرفه5

Württemberg، 

 IfSGاز  6بند  36. الزام ارائه گواهی پزشکی پس از ورود طبق بخش 6

 های تکمیلی.تعیین استثنا برای این قانون و شرایط مرتبط از جمله صدور دستورالعملو نیز 

 

 پردازش داده، تخلفات اداری - 3قسمت 
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 های شخصیپردازش داده

های شخصی بین نهادهای بهداشتی، ادارات جزییات پردازش داده IfSGاز  2جمله  32توانند طبق بخش وزارت امور اجتماعی و وزارت کشور می

 پلیس محلی و سرویس اجرای قانون پلیس را با صدور دستور مشترک، تا جایی که برای مقابله با عفونت ضروری باشد، تعیین کنند

 در حین اجرای وظیفه، . برای محافظت از ماموران سرویس اجرای قانون و کارکنان ادارات پلیس محلی در برابر عفونت1

 . دستور دادن، انجام دادن، پایش و اجرای اقدامات طبق قانون مقابله با عفونت،2

 . برای تعقیب قضایی تخلفات کیفری و تخلفات اداری طبق قانون مقابله با عفونت و دستورهای قانونی صادرشده بر اساس آن3

 ها.ها و زندانبخش قرنطینه در بازداشتگاه . برای بررسی صالحیت بازداشت یا حبس و ضرورت تعیین4
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 تخلفات اداری

 انگاریشود که فرد آگاهانه یا از روی سهلدر صورتی محرز می IfSGاز  24شماره  1aبند  73تخلف اداری مشمول بخش 

 برگزار کند، 1بند  1b. رویدادی را بر خالف بخش 1

 فعال کند، 8و  7و بندهای  5تا  1بندهای  1d. موسسه یا مرکز خدماتی را بر خالف بخش 2

 اندازی کند،، راه6بند  1dفروشی، بر خالف بخش های فروش ویژه را در مراکز و بازارهای خرده. کمپین3

 مشروبات الکلی را در محیط عمومی بفروشد یا مصرف کند، 1e. برخالف ماده 4



 

 

 ژن منفی یا بدون محافظ تنفسی وارد یک مرکز شود،بدون تست آنتی 1hماده  2یا بند  1بند  1. برخالف جمله 5

 ژن منفی و محافظ تنفسی وارد یک مرکز شود،به عنوان فرد متفرقه خارج از مجموعه کارکنان بدون تست آنتی 1hماده  1بند  3. برخالف جمله 6

 کند، استفاده نماید،را برآورده نمی 1i. از پوشش دهان و بینی که الزامات مرتبط مشمول بخش 7

 متری از دیگران را حفظ نکند، 1.5، فاصله حداقل 2بند  2. بدون رعایت الزامات بخش 8

 ، از پوشش دهان و بینی استفاده نکند،1بند  3. بدون رعایت الزامات بخش 9

 درستی ارائه نکند،لفن را به، اطالعاتی مانند نام، نام خانوادگی، نشانی، تاریخ حضور یا شماره ت5بند  6. بر خالف بخش 10

 ، در تجمعات یا جلسات شرکت کند یا رویداد خصوصی برگزار کند،1بند  9. بر خالف بخش 11

 ، رویداد برگزار کند،2جمله  2بند  12یا بخش  2جمله  1بند  12، بخش 1جمله  1بند  10. بر خالف بخش 12

 5یا  2جمالت  14یا بخش  3جمله  2بند  12، بخش 3جمله  1بند  12، بخش 2ه جمل 1بند  10. ممنوعیت دسترسی یا مشارکت مشمول بخش 13

 را نقض کند،

 ، رعایت نکند،3ماده  14یا بخش  3ماده  1بند  10ای را، بر خالف بخش . الزامات ایمنی حرفه14

 رویداد برگزار کند، 1جمله  3بند  10. بر خالف بخش 15

 ، رعایت نکند،1جمله  2بند  11خالف بخش را، بر  2. قانون فاصله مشمول بخش 16

 فعالیت کند، یا 2یا  1جمله  1بند  13. بر خالف بخش 17

 اقدام به فعال کردن مراکز تجاری و خدماتی کند. 1جمله  14. بر خالف بخش 18

 

 قوانین پایانی - 4قسمت 
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 اقدامات تکمیلی، انحرافات

 کند.تصویب اقدامات تکمیلی برای مقابله با عفونت را نقض نمی( این دستور حق نهادهای ذیصالح برای 1)

پوشی از الزامات مندرج در این دستور یا مبتنی بر این دستور را فراهم توانند در موارد خاص و با دلیل موجه امکان چشم( نهادهای ذیصالح، می2)

 کند.

ای، در صورت افزایش غیرعادی آمار ی و بر اساس اقدامات مکمل منطقهتواند در چارچوب نظارت خدماتی و فن( وزارت امور اجتماعی می3)

 اسپات(.آلودگی، دستورهای تکمیلی را برای نهادهای ذیصالح صادر کند )راهبرد هات
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 اعتبار، انقضا

(، آخرین 483. صفحه GBI) 2020ژوئن  23یابد. در این صورت، دستور کرونا مورخ ( این دستور در روز پس از صدور آن اعتبار می1)

شده بر ( دیگر اعتبار نخواهد داشت. اصالحات اعمال1052دستور )مجموعه قوانین. صفحه  1به وسیله ماده  2020نوامبر  17نوبت اصالح 



 

 

ور دست 1به وسیله ماده  2020نوامبر  17(، آخرین نوبت اصالح 483)مجموعه قوانین. صفحه  2020ژوئن  23اساس دستور کرونا مورخ 

 ماند.، معتبر می2جمله  2( همچنان و تا زمان ابطال بر اساس بند 1052)مجموعه قوانین. صفحه 

صادر  2020ژوئن  23شود. همچنین، همه دستورهایی که بر اساس این دستور یا دستور مورخ باطل می 2021مارس  7( این دستور در 2)

 ده باشد.که پیش از آن لغو شاینشود، باطل خواهد شد، مگرمی

 

 2020نوامبر  30اشتوتگارت، 
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