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مقررات عمومی-1قسمت 

: اھداف،1بخش 

اقدامات موقت برای جلوگيری از وقوع فوريت بهداشتی حاد

1بخش 

اھداف

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

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

رمانی تضمين گردد.د

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(

بستگی دارد.شناسی شهروندان و از سوی ديگر به اقدامات مستقل نهادھای مسئول کند. اجرای اين مقررات از سويی به وظيفهمشخص می

1aبخش 

اقدامات موقت برای جلوگيری از وقوع فوريت بهداشتی حاد

23بر ديگر مواد اين دستور اولويت خواھند داشت و اقدامات مبتنی بر اين دستور و دستور کرونا مورخ 1iتا 1b، بخشهای 2021مارس 7تا 

) بر 1052دستور (مجموعه قوانين. صفحه 1به وسيله ماده 2020نوامبر 17)، آخرين نوبت اصالح 483(مجموعه قوانين. صفحه 2020ژوئن 

حاوی مواد متفاوت باشند، اولويت خواھد داشت.دستورھای قانونی صادرشده، تا جايی که اينها

1bبخش 

ھای تکميلی مربوط به رويدادھاھا و محدوديتممنوعيت

شود:ممنوع ھستند. اين ممنوعيت شامل موارد زير نمی2شماره 1ماده 3بند 10) رويدادھای مشمول بخش 1(

از قانون انتشار و 4نشده بر اساس بخش (اعالم2021فوريه 13نسخه يکپارچه غيررسمی پس از اجرايی شدن دستور دولت برای اصالح دستور کرونا مورخ 1
).http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnungموجود در 



حقوقی، جلسات - ھا و جوامع دارای جايگاه حقوقی و نيمهصی و عمومی، شرکتای ضروری نهادھای قانونی، بر اساس قانون خصو. جلسات کميته1

کاری و رويدادھای ھمکاران اجتماعی،

شوند،نفر؛ فرزندان ھمسران جزو اين افراد محسوب نمی5مراسم ازدواج با حضور حداکثر .2

،4بند 10رويدادھای مشمول بخش .3

ارائه شود، اگر آزمون ميانی يا » نامه مهارتآيين«يا » ایقانون آموزش حرفه«ای بايد به صورت حضوری در کالس و طبق حرفه- . آموزش فنی4

§ که در اينھای آزمايشی بايد در کالس درس برگزار شود، مگرھا و آزمونآزمون نهايی در سال آموزشی جاری برگزار شود، و نيز آزمون

1fديگری ذکر شده باشد،طور

،3بند 13رويدادھای آموزشی مشمول بخش .5

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

،(SGB VIII)رفاه کودکان و جوانان - از کتاب ھشتم قانون اجتماعی 3aبند 42aاستثنای بخش شود، بهبرگزار می42eتا 

وکار يا رفاه اجتماعی . رويدادھايی که مطلقاً ضروری ھستند و به تاخير انداختن آنها ممکن نيست و با ھدف حفظ فعاليت، خدمت يا امور کسب7

شود، وبرگزار می

ھای ھای خاص ضروری ھستند، به ھمراه دورهای که طبق قانون برای اجرای فعاليتای حرفهھ. اجرای اقدامات سياست بازار کار و ديگر آموزش8

پذير نباشد.آميزی؛ اين مجوز فقط در صورتی معتبر است که اجرای آنالين يا به تاخير انداختن اين موارد امکانزبان و ھم

مضاھای حمايت الزم برای برگزاری انتخابات مجلس و انتخابات شهری آوری او جمع11) رويدادھای کارزار انتصاب و انتخاب مشمول بخش 2(

آوری پرسی، جمعآوری طومار برای ھمهدھندگان و نامزدھای حقيقی و نيز جمعھای رایمربوط به تصويب پيشنهادھای انتخاباتی احزاب، انجمن

بود.ھای ساکنان و جلسات ساکنان مجاز خواھدھای شهروندان، دادخواستدادخواست

1cبخش 

ھای خروج از محل سکونتمحدوديت

(لغو شد)

1dبخش 

ھای تکميلی مربوط به اداره و محدوديت مراکزممنوعيت

شود:برای عموم مردم ممنوع است. اين ممنوعيت شامل موارد زير نمی1بند 13برداری از ھمه مراکز طبق بخش ) بهره1(

ھای ضروری، اقامت شبانه رسمی يا بر مبنای شرايط دشوار خاص،فعاليتمراکز مسکونی تا جايی که برای .1

داری، منحصراً برای فروش از قانون ھتل2بند 25ھا، شامل موسسات تهيه غذا مشمول بخش ھا و رستورانويژه ميخانهداری، به. صنعت ھتل2

باال،1ای مرتبط با اقامت شبانه مجاز طبق تعريف شماره بر و تحويل در منزل، برای تامين غذبيرون از منزل و نيز خدمات بيرون

ھا و غذاھا فقط به صورت که نوشيدنیشرطیھا و موسسات آموزش عالی طبق قانون موسسات عالی، بهترياھای دانشگاهھا و کافهفروشیاغذيه.3

بر عرضه شود،بر و در قالب فروش بيرونبيرون



ھای شنا با دسترسی گرم، استخرھای تفريحی و ديگر استخرھا و نيز درياچهھای آبای سرپوشيده، چشمهمراکز ورزشی، استخرھا، استخرھ.4

ھای ھای تحصيلی و ورزشآموزی، فعاليتھای دانشبخشی، ورزشھای توانکه منحصراً برای اھداف رسمی، ورزششرطیشده، بهکنترل

ای استفاده شود،سطح باال يا حرفه

1ھستند و نام آنها در دفتر صنف ثبت شده است، از » نامه مهارتآيين«ی آرايشگری که مجاز به ارائه خدمات آرايشگری طبق وکارھاکسب.5

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

ادرمانی و پاپزشکی،ويژه فيزيوتراپی و کاردرمانی، گفتاردرمانی، پمراکز ارائه خدمات ضروری پزشکی، به.6

ھا صورت گيرد، با شده و بازگرداندن رسانهداده ھای سفارش ھا برای تحويل گرفتن رسانهھا، تا جايی که استفاده از آنھا و کتابخانهبايگانی.7

به صورت مقتضی،2بند 7اعمال جمله 

به صورت مقتضی2بند 7شابه مراقبت از حيوانات با اعمال جمله ھا و مراکز مھای سگھا، آرايشگاهھای کوتاه کردن موی بدن سگسالن.8

به صورت مقتضی2بند 7مراکز شرط بندی با اعمال جمله .9

9ھای تفريحی و آماتور فردی طبق بخش ھای ورزشی برای ورزش، فعاليت مراکز ورزشی روباز و زمين4شماره 2به عنوان استثنا برای جمله 

ھای تفريحی يا بخشهای مشترک که مساحت مراکز روباز چشمگير باشد و از رختکن، سرويس بهداشتی و ديگر اتاقشرطیمجاز است، به1بند 

رانی و محوطه پرواز پهپادھای تفريحی و نيز ويژه به زمين گلف، پيست اتومبيلتوان بهمی3استفاده نشود. از مراکز روباز گسترده مشمول جمله 

اسکی، اشاره کرد.استثنای تلهدار اسکی، بهپيست اسکی و محوطه شيب

ھای آنالين، ممنوع است. موارد زير از بر و تحويل در منزل و فروشگاهاستثنای خدمات بيرونھا و بازارھا، بهھا، فروشگاهفروشی) فعاليت خرده2(

شمول اين ممنوعيت خارج است:

عرضه مستقيم، قصابی، نانوايی و قنادی،فروشی مواد غذايی و نوشيدنی، شامل بازارھای . خرده1

،GewOاز 67بازارھای ھفتگی مشمول بخش .2

مراکز توزيع غذا،.3

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

کودک،ھای تخصصیسازھا، فروشگاهسمعک، عينک

پمپ بنزين،.5

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

خانه،شويی و رختشویخشک.7

. فروش مجله و روزنامه،8

مراکز عرضه وسايل حيوانات خانگی و خوراک حيوانات، و.9

ھا.فروشی. عمده10

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

کنند، خواھند بود. در موارد ديگر، فقط بخش مجاز درصد از مجموعه را تشکيل دھد. اين مراکز مجاز به توزيع ھمه اقالمی که معموالً عرضه می

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

بر، متصديان بايد مجاز خواھد بود. در مورد اقالم بيرون2ای فقط برای موارد استثنای مشمول جمله ھای زنجيرهفعاليت مراکز خريد و فروشگاه



ھمچنان معتبر 2بند 13ھای زمانی مندرج در مقررات بهداشتی مرتبط عرضه شود. بخش کاالھا با کمترين تماس و با رعايت بازهترتيبی دھند که 

است.

فروشی ممنوع فعاليت کند، مرکز در محوطه مرکز خدماتی يا خرده6شماره 2جمله 2) اگر دفتر پست يا سرويس ارسال بسته مشمول بند 3(

که در آن خدمات فرعی مربوط به ارسال نامه و بسته ارائه شود؛ البته اگر فروش ناشی اينفروشی مجاز به فعاليت نخواھد بود، مگرخدماتی يا خرده

از فعاليت دفتر پست يا سرويس ارسال بسته، از جمله خدمات فرعی، در مقايسه با فروش ناشی از مجموعه محصوالت مرکز خدماتی يا 

تری داشته باشد.پايينفروشی درجه اھميتخرده

بر مجاز است. محوطه غذاخوری مرتبط بايد تعطيل شود.منزل فقط به صورت بيرون-از- ) فروش غذا و نوشيدنی بيرون4(

قانون تهيه غذا، به دليل ممنوعيت مصرف غذا و نوشيدنی در محل، بايد تعطيل شود. عرضه 1بند 25ھای شرکتی مشمول بخش فروشی) اغذيه5(

ھای مناسب در محوطه شرکت صورت بگيرد، اشکالی ندارد. در که مصرف آنها در اتاقشرطیو نوشيدنی که بيرون بردن آنها مجاز است، بهغذا 

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

ازای ھر مشتری در متر مربعی به10متری بين ھمه مراجعان و فراھم بودن مساحت حداقل 1.5را رعايت کنند و پيوسته از وجود فاصله بهداشتی

اتاق مهمان، اطمينان حاصل کنند.

اند.شدهھا و بازارھا از تبليغات مربوط به فروش ويژه که ممکن است سبب شلوغی ناگهانی محوطه شود، منع فروشی) خرده6(

آالت کشاورزی و دوچرخه، و مراکز فروش قطعات يدکی مرتبط، به ، شامل تعميرگاه خودرو، ماشين1ھا و مراکز خدماتی مشمول بند ) فروشگاه7(

نبی استثنای وسايل جادھند. در محوطه فعاليت مراکز صنعتی و خدماتی، فروش کاالھای نامرتبط با آن صنعت يا خدمت، بهفعاليت ادامه می

ھای معيوب مجاز است؛ دھندگان خدمات تلفن، فقط پذيرش و رفع عيب و تعمير يا تعويض دستگاهضروری، ممنوع است. در محوطه فعاليت ارائه

1dاستثنای مراکز مشمول بخش ، به2بند 13فروش کاالھا، از جمله اقالم مربوط به اجرای قراردادھای خدماتی، ممنوع است. در اين مورد، بخش 
شود.، اعمال می5شماره 2جمله 1بند 

شود:استثنای آموزش آنالين، ممنوع است. اين ممنوعيت شامل موارد زير نمیھای رانندگی، به) فعاليت آموزشگاه8(

ھای رانندگی اتوبوس و کاميون،ويژه در آموزشگاهای، به. آموزش رانندگی برای اھداف حرفه1

نشانی، سرويس نجات، رسيدگی به باليای طبيعی، سازمان امداد فنی يا موسسات مشابه،داوطلبان آتش. آموزش رانندگی ويژه 2

. دوره آموزش رانندگی که قبالً آغاز شده بود و فقط بخش آزمون عملی رانندگی آن باقی مانده است، يا3

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

1eماده 

ممنوعيت الکل

کنند و افراد ھای عمومی تعيين میآمد و تجمع عمومی که نهادھای مسئول در مراکز شهری و ديگر مکانوھای رفتعرضه و مصرف الکل در مکان

بسته مجاز -رفهای درکنند، ممنوع است. عرضه نوشيدنی الکلی فقط در ظيابند يا به مدت طوالنی تجمع میدر آنها در محيط سرپوشيده حضور می

است.



1fبخش 

فعاليت مدارس

اند:اين موارد ممنوع) 1(

العاده و ديگر رويدادھای آموزشی در مدارس عمومی و موسسات مستقل مرتبط،ھای حضوری و رويدادھای فوق. برگزاری کالس1

عصرگاھی، مراقبت پس از مدرسه و مراکز مراقبت پس از مدرسه . فعاليت مراکز مراقبت از کودک در مدارس ابتدايی معتبر، مراقبت منعطف ٢

.در محوطه مدارس

ھای مرتبط با آزمون نهايی در نظر بگيرند.توانند استثناھايی در مورد برگزاری آزمونوزارت آموزش و امور فرھنگی و وزارت امور اجتماعی می

یھااستثاء آن کالسمجاز شمرده شوند.١٣تا ٣ھا مطابق مواد اگر آن کالسیممنوع است، حتیبه صورت حضوریعملیبدنتي) ترب٢(

که ورزش را به عنوان یآموزاندانشیعملکرد عملیھایابياز جمله ارزشوند،یآزمون برگزار میبرایاست که جهت آمادگیحضوریبدنتيترب

يیھاتيفعالشود.تيعامتر در طول کل دوره ر۵/١یگذاراست که فاصلهنيط بر اھا مشروآنیاند. البته برگزارخود انتخاب کردهیامتحانۀرشت

دھان یھاپوششايیرپزشکيغۀبا ماسک روزمریرسانکمکايیسازمنياما اممنوع ھستند.ستيھا ممکن ندر آنیگذارحداقل فاصلهنيکه حفظ ا

مشابه ممکن است.ینيو ب

شودموارد زير اعمال نمیدر1) ممنوعيت ذکرشده در بند ٣(

آموزان در طول سال که دانششرطی، بهووتمبرگ-بادنجوانانکودکان و از قانون رفاه 28روزی در مراکز کودکان مشمول بخش . مدارس شبانه1

روزی که در طول سال داير ھستند،در مرکز حاضر شوند، و مراکز آموزش و راھنمايی ويژه با بخشهای شبانه

مراکز آموزش ويژه و مشاوره با تاکيد بر اين و ھمچنين جسمی و حرکتی، ۀتوسع،آموزش ويژه و مشاوره با تاکيد خاص بر توسعه ذھنی. مراکز2

ھای آموزشیبرنامه

آموزان ابتدايی. آموزش حضوری ويژه دانش4، و عملی ھای کتبی . برگزاری آزمون3

a شود،برگزار می2020/21تحصيلی و مدرسه ھمگانی، که آزمون نهايی آنها در سال ای، حرفه- مدرسه متوسطه، مدرسه فنی9) پايه

b شودبرگزار می2020/21ای، و مدرسه ھمگانی، که آزمون نهايی آنها در سال تحصيلی حرفه- مدرسه متوسطه، مدرسه فنی10) پايه،

cھمگانی،ای و مدرسه حرفه-دبيرستان عمومی، دبيرستان فنی2و 1ھای ) پايه

dحروفھای آموزشی آموزان مراکز آموزش ويژه و مشاوره که مشمول يکی از برنامه) دانشa تا (cھای متناظر ھستند،) در پايه

e 10و 9ھای ای دارای دوره آموزشی و نيز پايهھای بودجهمراکز آموزش ويژه و مشاوره، مراکز آموزش ويژه و مشاوره با ديگر اولويت9) پايه

کنند،آموزان را برای برنامه آموزشی پيوسته بعدی آماده میآموزش جامع با ھدف متفاوت که دانشدر

fيا ديپلم عمومی که به اعطای يک مدرک صالحيت کاری کنندبرگزار میھايیآزمون نهايی2020/21ای که در سال تحصيلی حرفه- ) مدارس فنی

شوندمنتهی می

برای ،ای زير نظر وزارت فرھنگ؛ اين موردحرفه-ھای متناظر در مدارس فنیو دوره3شماره ، ١جملۀ ،14موسسات مشمول بخش .5



شود که امکان ارائه آنالين درسها و به تاخير انداختن فرآيند فقط در صورتی اعمال میشوند، ھايی که به ديپلم يا اعطای مدرک منتهی نمیکالس

آموزش وجود نداشته باشد.

و باالتر در ھمه انواع مدارس، آموزش از دور جايگزين آموزش حضوری خواھد شد. آموزگاران مدارس ابتدايی بايد 5آموزان پايه دانش) برای 3(

یھا، و کالس۴ۀ، شمار١ۀآموزان مطابق جملدانشیدرسیھاکالسآموزان خود فراھم کنند.امکانات آموزشی آنالوگ يا ديجيتال را برای دانش

به ی، به طور تناوب۵ۀ، شمار١ۀتحت نظارت وزارت فرھنگ، مطابق جملیاو حرفهیفنیھا) دورهAbschlussklassen(پلمِ يمقاطع د

مدرسه است.تيريبا مدميتصمیحضوریھادر مورد دامنه و مدت زمان کالس.شوندیو آموزش از راه دور برگزار میصورت حضور

آن در مراکز مشاوره و رينظیھااز مقاطع اول تا چهارم و ھمچنان کالسیابتدائۀدوریحضوریھا، کالس١ۀاز مادی) به عنوان استثنائ۴(

يیھادر قالب کالس،یبه صورت گردش—را مجاز اعالم نکرده باشد شانی، از قبل، برگزار٣ۀکه مادیدر صورت—یاستثنائیھاآموزشگاه

تياولو.شودیبرگزار میبه صورت حضوریليدر ھر زمان دو مقطع تحصخواھند شد.ليتشککندیھا از نصف تجاوز نمآنتيفکه ظر

است.یو علوم تجربات،ياضير،یآلمانیھاھا با کالسکالسیبرگزار

مراقبت بعد از مدارس مورد اعتماد، مدارس روزانه و یخدمات مراقبتۀشرکت دارند، ارائیحضوریھاآموزان در کالسکه دانشی) مادام۵(

آنان مجاز است.یروزانه براۀمدرسايدرون مدرسه ۀمراقبت بعد از مدرسني) و ھمچنHortظهر منعطف، مراقبت بعد از مدرسه (

کهیآموزان) دانش۶(

ايبه آموزش از راِه دور ندارند یمکان دسترس. ١

دارند،یخاصیازھاينت،يريمدديي) و تأKlassenkonferenzھا (کنفرانس کالسصيبه تشخ،یگريدلي. به دال٢

و یمدارس فنیعملیھاقاعده در مورد درسنياب،يترتنيبه ھمبرگزار خواھد شد.شانیبرایحضوریھابا توجه به منابع در دسترس، کالس

صادق است.ستينسريشان به صورت آموزش از راِه دور مکه امکان ارائهزينیاحرفه

یبه جاخواھندیمايبه مدرسه اطالع دھند که آديآموزان بالغ بادانشايیقانونیھاسرپرست،یحضوریھاکالسیبرگزار) در صورت ٧(

ھا باشد، معلم برگزار شدن کالسیرحضوريبر غیمبنميکه تصمیوقتنه.ايشرکت کنند یحضوریھادر کالس،یآموزش از راِه دور اجبار

یشرکت در آموزش از راِه دور به جاۀنياگر در زمشرکت کنند.یدر آزمون کتبیآموزان الزاماً به صورت حضورکند که دانشنييتعتواندیم

انيتا پاشرکت کند.یحضوریھاکه در کالسکندیآموز را ملزم مھا دانشاعالم نشود، مقررات حضور در کالسیميتصمیآموزش حضور

به شرکت در کالس، بدون ميتصمريي)، تغیپاندمطي(مثالً، شراطيقابل مالحظه در شرایرييدر صورت تغنيو ھمچنیليسال تحصايسالمين

است.ريپذعطف به ماسبق، امکان

آن را خواھد گرفت.یبرگزار نشود، آموزش از راِه دور جایکه کالس حضوری) مادام٨(

ھای مراکز ھمه پايهو مدارس مستقر در مدرسه ابتدايی، 7تا 5ھای آموزان واجد شرايط مدارس ابتدايی، پايه) خدمات اضطراری ويژه دانش٩(

از ممنوعيت ،ندارندرا امکان برگزاری کالس حضوری امکان برگزاری کالس حضوری را ندارند و يا تا جايی که اگر آموزش ويژه و مشاوره

عاف ھستند. اين کودکان مجاز به مشارکت ھستند،فعاليت م

. افرادی که مشارکت آنها در مراقبت اضطراری برای تضمين منافع کودک ضروری باشد،1

که قصد شرکت در شرطیای، تحصيل يا حضور در مدرسه ضروری باشد، بهھای حرفه. افرادی که حضور سرپرست قانونی آنها برای فعاليت2

يارا داشته باشند و اين موضوع مانع مراقبت آنها از کودکان شود،2021آزمون نهايی 

. افرادی که به داليل اساسی ديگر نيازمند مراقبت اضطراری باشند.3



شود. پدر/مادر مجرد شرايطی مشابه سرپرست ، نيز اعمال میباشد٢، شمارۀ ٢جملۀ شرايط واجد در مورد پدر/مادر مجرد که 2شماره ٢جمله 

انونی دارد، اگر سرپرست قانونی ديگر نتواند به داليل اساسی، مثالً ابتال به بيماری خطرناک، از کودک مراقبت کند.ق

دھد. اين نوع مراقبت در مرکز مرتبط که کودک قبالً در آنجا حاضر . مراقبت اضطراری معموالً دوره فعاليت مراکز جايگزين را پوشش می)١٠(

شود. موارد استثنا در اين مورد فقط با داليل کامالً موجه اعمال ھای ترجيحاً کوچک و ثابت، ارائه میشده است، از سوی کارکنان و در گروهمی

شود. یم

ند آموزش است و مراقبت آموزان و کارکنان مدرسه بخشی از فرآيفروشی مدرسه و مصرف گروھی غذا با حضور دانش) فعاليت اغذيه١١(

ين متری بين افراد مجاز است. اگر فعاليت شيفتی باشد، ميزھا بايد حتماً ب1.5ھای ثابت (تا حد ممکن) و با رعايت فاصله حداقل اضطراری در گروه

شيفتها تميز شود.

معاف ھستند،فعاليت مدارس و شرکت در ) کودکان زير از مراقبت اضطراری ١٢(

که دستور نهادھای اينروز نگذشته باشد، مگر10اند يا تماس دارند، اگر از آخرين تماس . آنهايی که با فرد مبتال به کروناويروس تماس داشته1

ذيربط طور ديگری باشد،

اند؛ اگر اين منطقه ای که از سوی موسسه رابرت کخ  منطقه پرخطر اعالم شده است، حضور داشتهروز گذشته در منطقه10طی . آنهايی که2

شود، ياروز پس از بازگشت جزو مناطق پرخطر قرار گرفته باشد نيز ھمين قاعده اعمال می10ظرف 

فه خشک، يا از دست رفتن يا ضعيف شدن حس بويايی يا چشايی باشند.ھای رايج ابتال به کروناويروس، يعنی تب، سر. دارای نشانه3

که، طبق مفاد دستور شرطیوجود ندارد، به٧مطابق بند (بخش) ، ممنوعيتی برای ورود و مشارکت 1شماره ١٢) در موارد مشمول بند ١٣(

قرنطينه کروناويروس، الزامی برای قرنطينه وجود نداشته باشد.

1gبخش

ھای مذھبی، و رويدادھای مربوط به سوگواریبرگزاری رويدادھای مذھبی، عقيدتی و ايدئولوژيک با ھدف اجرای آيينمحدوديت 

ھای مذھبی و نيز رويدادھای مربوط به سوگواری مشمول ) در جريان برگزاری رويدادھای مذھبی، عقيدتی و ايدئولوژيک با ھدف اجرای آيين1(

رودھای کليسا در فضاھای بسته ممنوع است.، قرائت س2و 1بندھای 12بخش 

که تعداد تخمينی حاضران اجازه شرطینام اوليه برگزارکنندگان مجاز است، بهفقط پس از ثبت1بند 12) حضور در رويدادھای مشمول بخش 2(

دھند.انجام6گذاری فيزيکی را بدھد. برگزارکنندگان بايد پردازش داده را طبق الزامات بخش رعايت فاصله

که ھماھنگی ايننفر بايد حداقل دو روز کاری زودتر به مرجع ذيربط اعالم شود، مگر10با شرکت حداکثر 1بند 12) رويدادھای مشمول بخش 3(

کلی با نهاد مرتبط صورت گرفته باشد.

1hبخش 

يتی و سرپايیھا، مراکز ويژه افراد نيازمند مراقبت و خدمات حماھای مربوط به بيمارستانمحدوديت



 FFP2ژن منفی قبلی و با يک محافظ تنفسی که واجد الزامات استاندارد ھا فقط پس از تست آنتی) ورود مراجعان و عيادت کنندگان به بيمارستان1(

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

کنندگان فراھم کنند. ورود ھا بايد امکان انجام آزمايش را برای مراجعان و عيادتغيرپزشکی يا پوشش مشابه دھان و بينی کافی است. بيمارستان

ژن منفی قبلی يا با يک محافظ تنفسی که واجد الزامات استاندارد ھا فقط پس از تست آنتیتانافراد متفرقه خارج از مجموعه کارکنان به بيمارس

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

ژن و استفاده يازمند مراقبت و حمايت، فقط پس از ارائه نتيجه منفی آزمايش آنتیکنندگان به مراکز بستری ويژه افراد ن) ورود مراجعان و عيادت2(

يا FFP2 (DIN EN 149: 2001)،KN95،N95از پوشش تنفسی مجاز است. در مورد پوشش تنفسی، برآورده شدن الزامات استاندارد 

سک معمولی غيرپزشکی يا پوشش مشابه دھان و بينی کافی است. ساله، استفاده از ما14تا 6استاندارد مشابه ضروری است. در مورد کودکان 

کنندگانی که کنندگان فراھم کنند. عيادتھمچنان معتبر است. اين مراکز بايد امکان اجرای آزمايش را برای مراجعان و عيادت1شماره 2بند 3بخش 

ژن معاف ساکنان ضروری است، از ارائه نتيجه منفی آزمايش آنتیورود آنها به مرکز برای ادامه فعاليت مرکز يا حفظ سالمت روانی يا جسمی

نشانی، سرويس نجات، پليس و ناپذير، ممکن نباشد. ھمچنين، کارکنان آتشژن بر اثر عوامل اجتنابکه اجرای پيشاپيش آزمايش آنتیشرطیھستند، به

ژن معاف ھستند.مرتبط ضروری است، از ارائه نتيجه منفی آزمايش آنتیرسيدگی به باليای طبيعی، که دسترسی آنها به مرکز برای ايفای وظايف 

ھا و مراکز بستری ويژه افراد نيازمند مراقبت و حمايت و نيز خدمات مراقبت سرپايی تا آنجا که با ساکنان يا بيماران تماس ) کارکنان بيمارستان3(

يا يک استاندارد مشابه در FFP2 (DIN EN 149:2001)،KN95،N95داشته باشند بايد از يک محافظ تنفسی که واجد الزامات 

آزمايش چارچوب مقررات ايمنی صنعتی باشد، استفاده کنند. کارکنان مراکز بستری ويژه افراد نيازمند مراقبت و حمايت بايد سه نوبت در ھفته تحت 

در ھفته تحت آزمايش عفونت کروناويروس قرار بگيرند، و در ھر عفونت کروناويروس قرار بگيرند و کارکنان خدمات مراقبت سرپايی بايد دو بار

رتبط را مورد، نتيجه را، بنا به درخواست مديريت مرکز، به آنها ارائه کنند. مراکز خدمات مراقبتی بستری يا سرپايی بايد ترتيب اجرای آزمايش م

بدھند.

برای الزامی کردن آزمايش 3تا 1تری در مورد بندھای مقررات سختگيرانهتواند، وزارت امور اجتماعی میIfSGاز 2جمله 32) طبق بخش 4(

و استفاده از پوشش تنفسی، منتشر کند.

1iبخش

ھای خاصالزامات پوشش دھان و بينی در مکان

) يا DIN EN 14683 :2019-10(ترجيحاً دارای گواھی 9و 8، 4، 3، 2، 1، در مورد ماسک پزشکی شماره 1بند 3استثناھای بخش 

برای 1يا استاندارد مشابه. جمله FFP2 (DIN EN 149: 2001)،KN95 ،N95پوشش تنفسی با رعايت الزامات استانداردھای 

14تا 6شود. ماسک معمولی غيرپزشکی يا پوشش مشابه دھان و بينی برای کودکان اعمال می12ماده 2و 1رويدادھای به مفهوم مندرج در بند 

ھمچنان معتبر است.2بند 3و بخش 3بند 1hاست. بخش ساله کافی

: الزامات کلی2بخش 

2بخش 

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، مگر1.5ھای عمومی، حفظ فاصله حداقل ) در مکان2(

مجاز 1بند 9ھايی که طبق بخش داليل ويژه يا تضمين محافظت کافی در برابر آلودگی با رعايت اقدامات پيشگيرانه، معقول نباشد. گردھمايی

شوند.ھستند، از اين قاعده معاف می

کاربرد ندارد.1بند 16نون فاصله در مورد مدارس، مراکز مراقبت روزانه يا ديگر مراکز ذکرشده در بخش ) قا3(

3بخش 

پوشش دھان و بينی

) پوشيدن ماسک معمولی غيرپزشکی يا پوشش دھان و بينی با کيفيت مشابه ضروری است1(

اتوبوس برقی، تاکسی، ھواپيمای مسافربری، قايق، کشتی مسافری و خودروھای کابلی، ويژه قطار، ونقل 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

،11شماره 1بند 13در مراکز مشمول بخش .2

گر متخصصان پزشکی انسان و کاروران غيرپزشکی و نيز مراکز ارائه خدمات درمانی عمومی،پزشک، مطب دي. در مطب پزشک، مطب دندان3

از 68تا 66ھا و در بازارھای مشمول بخشهای فروشیھا و خردهفروشی. در داخل و خارج محوطه انتظار و دسترسی مراکز خريرد، عمده4

ز،ھای اختصاصی اين مراک) و نيز پارکينگGewOمقررات تجارت (

ھای عملی،. ھنگام آموزش رانندگی، آموزش راندن قايق و ھواپيما و در جريان آزمون5

حرف 4شماره 2بند 3از قانون جاده؛ در ضمن، در مسيرھای مشمول بخش cحرف 4شماره 2بند 3. در محوطه عابران پياده مشمول بخش 6

dپليس محلی مرتبط، چنين تشخيصی بدھد،که نهاد ذيصالح با مشورت ادارهشرطیاز قانون جاده، به

اند،ونقل عمومی در نظر گرفته شدهھای محدود که برای عموم مردم يا حمل. در اتاق7

ھای فعاليت،. در محيط کار و مکان8

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

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

گذارد.تاثير نمی1بند 16ماھيت عمومی يا مستقل؛ اين بر مقررات مدرسه دستور کرونا ويژه مدارس مشمول بخش 

) پوشيدن ماسک صورت در موارد زير اجباری نيست2(

ش سال،. برای کودکان زير ش1

ت داليل پزشکی . برای افرادی که بتوانند ثابت کنند که، به داليل بهداشتی يا ديگر داليل موجه، توانايی پوشاندن دھان و بينی را ندارند؛ البته اثبا2

معموالً بايد با ارائه گواھی پزشکی صورت بگيرد،

وآمد متری با ديگران وجود داشته باشد؛ ھنگام رفت1.5امکان حفظ فاصله که شرطی. در محيط کار و مراکز توليدی يا ھنگام کار کردن، به3

شود،اين قانون اعمال نمی9شماره1بند 3گروھی يا در موارد مشمول بخش 

زی را ايجاب ھای ديگر چنين چي، اگر درمان، خدمت، مداوا يا فعاليت9و 7،8، 3، 2ھای ، شماره1ھای مشمول بند ھا، مراکز و مکان. در مطب4

کند،

. ھنگام غذا خوردن،5



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

،10شماره 1ھای ورزشی در مراکز ورزشی مشمول بند ، در فعاليت7و 6ھای شماره1ھای مشمول بند در مکان.7

،4بند 10رويدادھای مشمول بخش ، در 8و 7ھای شماره1. در مراکز مشمول بند 8

متری از ديگران وجود داشته باشد، يا1.5که امکان حفظ درست فاصله حداقل شرطی، به7و 6ھای شماره1ھای مشمول بند . در مراکز و مکان9

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

: الزامات ويژه3خش ب

4بخش 

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 طوریوآمد افراد و صفها، بهظرفيت فضايی و تنظيم رفت. محدوديت تعداد افراد بر مبنای 1

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،تميز يا ضدعفونی کردن اشيايی که معموالً وارد دھان می. 4

. تميز کردن مرتب سرويس بهداشتی و توالت،5

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

کردن دست،خشک 

. تعويض دستمال توالت پس از ھر نوبت استفاده،7

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

دی و اشاره به الزام شستشوی کامل دست در سرويس و شستشوی دست، تامين لوازم تميز کردن دست، فراھم کردن امکان پرداخت غيرنق

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.

5بخش 

مفاھيم بهداشتی



که رعايت مفاھيم بهداشتی بر مبنای مفاد اين دستور يا بر اساس اين دستور ضروری باشد، افراد مسئول بايد الزامات مقابله با عفونت را ) تا جايی1(

چگونه بايد اجرا 4ويژه، 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.ھای بهداشتی طبق قانون مقابله با عفونت ھمچنان معتبر میمربوط به تدوين برنامه

6بخش 

پردازش داده

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

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

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

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

کنند، از ورود خودداری می1جمله 1يا جزيی از ارائه اطالعات تماس طبق بند ھا بايد افرادی را که به صورت کلی ) افراد مسئول پردازش داده2(

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

دقيق الزامی کنند، ارائه اطالعات ھا ارائه میبه مسئوالن پردازش داده1جمله 1) در مواردی که افراد حاضر اطالعات تماس خود را طبق بند 3(

ست.

7بخش 

دسترسی و ممنوعيت مشارکت

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

شود،ممنوعيت افراد زير را شامل می

روز نگذشته باشد،10يا تماس دارند، اگر از آخرين تماس اند . آنهايی که با فرد مبتال به کروناويروس تماس داشته1

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

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

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

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

8بخش 

ایبهداشت و ايمنی حرفه

طبق مفاد اين دستور يا اين دستور الزامی 3و 2عالوه بر الزامات کلی بخشهای ) تا جايی که رعايت الزامات بهداشتی و ايمنی 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 ھمهبهکارکنان بايد از آموزش و اطالعات جامع، .2

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

شود،

ھان و بينی بايد در اختيار کارکنان قرار بگيرد،. مقدار کافی از ماسک پوشاننده د4

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 د، نبايد در فعاليتباالتر از ديگران باش19- نباشد، يا کارکنانی که احتمال ابتالی آنها به عوارض شديد کوويد

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

آوری، نگهداری و رکنان جمعگيری درباره وظايف کاری کااطالعات افراد را فقط برای تصميم5شماره 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

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

: تجمعات، رويدادھا و جلسات4بخش 

9بخش 

ھای خصوصی و رويدادھای خصوصیتجمعات، گردھمايی

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

. با حضور اعضای خانوار،1

شوند.جزو اين افراد محسوب نمی14مرتبط با سن حداکثر . با حضور اعضای خانوار و يک نفر از خانوار ديگر؛ کودکان خانوارھای 2

يافته ثابت، خانوادگی يا محلی، در صورتی که ساله در مراکز مراقبت سازمان14نظارت دوجانبه، بدون دستمزد و غيرتجاری بر کودکان حداکثر 

شود.می2شماره 1شامل کودکان حداکثر دو خانوار باشد، مشمول جمله 

گيرد، ھای کاری، خدماتی يا تجاری، حفظ نظم و ايمنی عمومی يا حفظ رفاه اجتماعی صورت میمل تجمعاتی که برای حفظ فعاليتشا1) بند 2(

شود.نمی

10بخش 

رويدادھای ديگر

در نظر 5اساس بخش را رعايت کنند و مفاھيم بهداشتی را پيشاپيش بر4) 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 الزامات ايمنی حرفه

شود.شده است، نمیکسب1بند 9در مورد رويدادھايی که مجوز آنها قبالً طبق بخش 1) بند 2(

) برگزاری رويدادھای زير ممنوع است3(



ويژه رويدادھای فرھنگی پرطرفدار، رويدادھای ھنری و فرھنگی و رويدادھای رقص، شامل رقص زنده و آموزش و رويدادھای تفريحی، به.1

است،ای فقط بدون تماشاگر مجاز تمرين رقص؛ برگزاری رويدادھای ورزشی سطح باال يا حرفه

کننده.شرکت100. رويدادھايی با بيش از 2

شوند.کنندگان، کارکنان و ديگر ھمکاران رويداد در نظر گرفته نمیبرای محاسبه تعداد شرکت

در مورد رويدادھای مربوط به حفظ ايمنی عمومی و نظم عمومی، اجرای عدالت يا تامين رفاه يا امکانات عمومی، و نيز 3تا 1) بندھای 4(

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

شود.ريزی اعمال نمیھای تصويب برنامهدر روال

اشند و زير نظر برگزارکننده، شخص، سازمان يا ) رويدادھای مشمول اين ماده بايد دارای زمان و مکان محدود و با اھداف و نيت مشخص ب5(

موسسه، با مشارکت ھدفمند افراد برگزار شوند.

10aبخش

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 اتاقشود. ساختمان رایشهری اعمال میانتخابات 

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

در دسترس عموم ھستند.

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

 FFP2 (DIN EN) يا پوشش تنفسی با رعايت الزامات DIN EN 14683 :2019-10ن ماسک پزشکی (ترجيحاً دارای گواھی ) پوشيد3(

شوديا استانداردھای مشابه در ساختمان انتخابات الزامی است. اين الزام شامل موارد زير نمیKN95 ،N95، استاندارد (2001 :149

برای کودکان زير شش سال و.1

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

متری با ديگران الزامی است. پيش از ورود به اتاق 1.5داليل معقول يا ديگر داليل مستند قادر به پوشيدن ماسک نيستند. رعايت فاصله حداقل 

گيری، ھمه افراد بايد دستهای خود را ضدعفونی کنند.رای

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

آوری کند، جمعھا راتواند اين دادهارائه 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 8توانند از ، 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.



استگيری برای افراد زير ممنوع) دسترسی به ساختمان رای5(

روز نگذشته باشد،10اند يا تماس دارند، اگر از آخرين تماس . که با فرد مبتال به کروناويروس تماس داشته1

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

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

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

ايالت يا به ديگر منطقه انتخاباتی يا نامه انتخابات از آيين3aبند 41گيری به منطقه انتخاباتی ديگر مشمول بخش ) 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 (DINرای الزامات استانداردھای توانند در يک خودرو جابجا شوند. اين افراد بايد از پوشش تنفسی داچندين نفر از خانوارھای مختلف می

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

قاعده معاف ھستند. ھمين » قانون مقابله با عفونت«ھای مبتنی بر دھندگان برای شرکت در انتخابات يا رای دادن، از شمول محدوديت) رای7(

شود.گيری اعمال میھای گزينش و دستياران فعال در روند انتخابات يا رایھای انتخابات و ھياتدرباره اعضای کميته

11بخش 

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.

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

، تعيين کنند.4بهداشتی، طبق مفاد بخش 

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

12بخش 

رويدادھای جوامع مذھبی، عقيدتی و ايدئولوژيک و رويدادھای مربوط به سوگواری

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

5را رعايت کنند و پيشاپيش اصول بهداشتی را طبق بخش 4بود. برگزارکنندگان رويدادھای مذھبی بايد الزامات بهداشتی مندرج در بخش خواھد 

شود.در مورد رويدادھای جوامع ايدئولوژيک اعمال می3تا 1وجود دارد. جمالت 7اعالم نمايند. اينجا ممنوعيت دسترسی و مشارکت طبق بخش 

سوزی و سوگواری مجاز است. برگزارکنندگان اين رويدادھا بايد الزامات ، برگزاری مراسم دفن، مرده10و 9نوان استثنا برای بخشهای ) به ع2(

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

ويژه تواند مقررات بيشتری در زمينه مقابله با آلودگی تنظيم کند و بهی می، وزارت آموزش و امور فرھنگIfSGاز 2جمله 32) طبق بخش 3(

تعيين کند.2و 1ھايی برای تعداد افراد در نظر بگيرد و مقررات اجرايی ديگری برای رويدادھای مشمول بندھای محدوديت



خاصوکارھای: ممنوعيت فعاليت و الزامات مقابله کلی با عفونت در مراکز و کسب5بخش 

13بخش 

ھای مراکزممنوعيت فعاليت و محدوديت

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

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

استثنای مدارس موسيقی، مدارس ھنری، ھا و سينماھا، بهھای نمايش، تاالرھای اپرا و کنسرت، موزهويژه سالنبهموسسات ھنری و فرھنگی، .2

ھا،ھا و کتابخانهمدارس ھنری جوانان، مراکز پخش فيلم برای افراد نشسته در خودرو و بايگانی

وکارھای ضروری يا استثنای کسبکننده اقامتگاه شبانه پولی، بهھای تامين سکونتگاه و ديگر مراکز تامينھای گردشگری، شرکتاتوبوس.3

ھای شبانه رسمی يا در شرايط دشوار و خاص،اقامتگاه

ھای تجاری،ھا و نشستنمايشگاه.4

موزه ھایآھنراهھای محصور در فضای باز، شناسی و نيز ديگر مراکز تفريحی، شامل محوطهپارکهای تفريحی، باغهای جانورشناسی و گياه.5

و خودروھای کابلی گردشگری،

اسکی و تاسيسات مشابه و ھای يوگا، تلهھای ورزشی، شامل استوديوھای آمادگی جسمانی، سالنمراکز ورزشی عمومی و خصوصی و زمين.6

ره يا با اعضای ھمان خانوار و با اھداف نف-ھای تفريحی و انفرادی آماتور، دواستثنای کاربرد آنها فقط برای ورزشھای فوتبال، بهنيز زمين

ای،ھای سطح باال يا حرفهھای آموزشگاھی، مطالعات دانشگاھی، ورزشھای توانبخشی، ورزشرسمی، برای ورزش

شده،ھای شنا با دسترسی کنترلگرم، استخرھای تفريحی و ديگر استخرھا و نيز درياچهھای آباستخرھا، استخرھای سرپوشيده، چشمه.7

ھای سطح باال يا ھای تحصيلی و ورزشآموزی، فعاليتھای دانشبخشی، ورزشھای تواناستصنای کاربرد برای اھداف رسمی، ورزشبه

ای،حرفه

گيری، سوناھا و مراکز مشابه،ھای آفتابسالن.8

از قانون 2بند 25و مراکز پذيرايی مشمول بخش ھا، شامل بارھای مصرف شيشه و دخانيات ھا و رستورانويژه ميخانهداری، بهصنعت ھتل.9

بر و تحويل در بر و خدمات بيروناز قانون تهيه غذا، فروش بيرون1بند 25استثنای مراکز تهيه غذا و ارائه خدمات مشمول ماده داری، بهھتل

از اين قاعده مستثنی است،3ھای شبانه مجاز مشمول شماره محل؛ تهيه غذا برای اقامتگاه

ھا و غذاھای منحصراً استثنای نوشيدنیقانون موسسات آموزش عالی، بهھا و مراکز آموزشی مشمول ترياھای دانشگاهھا و کافهفروشیاغذيه.10

شود،نيز اعمال می2جمله 2بند 16بر و فروش با سرويس تحويل؛ بخش بيرون

کوبی و سوراخ کردن بدن، و نيز مراکز مراقبت ھای آرايش، تزيين ناخن، ماساژ، خالدھنده خدمات مربوط به بدن، مانند سالنھای ارائهشرکت.11

ويژه فيزيوتراپی و کاردرمانی، گفتاردرمانی، پاپزشکی و استثنای درمانهای دارای ضرورت پزشکی، بهاز زيبايی پا و مراکز مشابه، به

د و مجاز به ارائه خدمات آرايشگری طبق مقررات صنفی ھستند و در دفتر ھا و آرايشگره از اين قاعده مستثنی ھستنپادرمانی؛ آرايشگاه

شوند،اصناف ثبت می

ھای نجات حيوانات،استثنای خانهھای سگ و مراکز مشابه مراقبت از حيوانات، بهھای زيبايی سگ، آرايشگاهسالن.12

سازمانی يا پذيرش به عنوان مدرسه ھنری،نظر از ساختار مدارس رقص، مدارس باله و موسسات مشابه، صرف.13

ھا و ديسکوھا وباشگاه.14



از قانون حمايت 3بند 2گری مشمول بخش ھای مرتبط با صنعت روسپیھا و مراکز مشابه و نيز ديگر مکانخانهگری، فاحشهمراکز روسپی.15

ھا.از روسپی

شود، بايد از مقررات تجارت، در صورتی که خدمات آنها در فضای بسته ارائه 68تا 66وکارھای خرد و بازارھای مشمول بخشهای ) کسب2(

تعداد افراد حاضر ھمزمان را بر حسب اندازه محوطه فروش به شکل زير محدود کنند:

متر مربع، حداکثر يک مشتری،10. در مورد محوطه فروش کوچکتر از 1

متر مربع از 10ازای ھر فروشی مواد غذايی، حداکثر يک مشتری بهمربع و در خردهمتر 800. در مورد محوطه فروش کوچکتر از مجموعاً 2

محوطه فروش،

متر مربع حداکثر يک 800متر مربع در مساحت کل 801فروشی مواد غذايی با مساحت حداقل . در مورد محوطه فروش خارج از بخش خرده3

مربع از 20ازای ھر متر مربع حداکثر يک مشتری به800ساحت بيش از متر مربع از محوطه فروش، و با م10ازای ھر مشتری به

محوطه فروش.

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

و ديگر ھای ديجيتالشود؛ 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، 1زش از راه دور مجاز است. به عنوان استثنا برای جمله ھای آموقالب

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

شود.در اين زمينه اعمال می3و 2جمالت 2بند 16دور به جای آنها ممکن نباشد. بخش 

14بخش 

وکارھای خاصاعتبار الزامات مقابله کلی با عفونت در مراکز و کسب

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

انجام دھند:6ھا را طبق بخش تدوين کنند و پردازش داده5بهداشتی خود را طبق بخش 

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

رس ھنری و مدارس ھنری جوانان،مدارس موسيقی، مدا.2

ھای مربوط به سرويس مجات و ديگر مدارس 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 آزمونايقھای رانندگی، قآموزشگاه.4

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

،11شماره 1بند 13گيری با مجوز اعطاشده طبق بخش ھای آفتابمراکز و سالن.6

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

مشابه،

،6استثنای الزامات بخش ، بهGewOاز 68تا 66ھا و بازارھای مشمول بخشهای فروشیخرده.8



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

ھا وانجمن.11

بندی.دفترھای شرط.12

ممنوع است. در ضمن، الزامات 7ا، دسترسی و مشارکت طبق بخش ھبرداری از اين مراکز يا ارائه اين خدمات، پيشنهادھا و فعاليتھنگام بهره

در 10کاربرد ندارد. اگر رويداد مجاز مشمول بخش 5و 2ھای شماره1بايد رعايت شود؛ اين در مورد جمله 8ای مشمول بخش ايمنی حرفه

ھمچنين درباره وسايل 7ترسی و مشارکت مشمول بخش شود. ممنوعيت دسنيز اعمال می3تا 1مرکز، پيشنهاد يا فعاليت برگزار شود، جمالت 

شود.اعمال می4و 1ھای شماره1بند 3ھا و مراکز ذکرشده در بخش ونقل، محيطحمل

مقررات ويژه-2قسمت 

15بخش 

اصل

که مقررات متفاوتی در آنجا شرطیبهاولويت دارد، 1بر ھمه مواد قسمت 3بند 12و بخش 18تا 16) دستورھای صادرشده بر اساس بخشهای 1(

برقرار باشد.

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

مستثنی است.کند، از اين قاعده شود؛ مقرراتی که اقدامات تکميلی مقابله با عفونت را حمايت مینمی

16بخش 

مجوز صدور دستور

تواند از فعاليت مدارس زير نظر خود، مراکز مراقبت از کودک در ، وزارت آموزش و امور فرھنگی میIfSGاز 2جمله 32) طبق بخش 1(

تقويتی دبستان، مهدھای کودک و ھای ھای معتبر و مراقبت منعطف عصرگاھی، مراکز مراقبت پس از مدرسه، مراکز مراقبت روزانه، کالسدبستان

ويژه الزامات بهداشتی، را با ھدف مقابله با عفونت کروناويروس تعريف کند.ھا حمايت کند و شرايط و الزامات الزم، بهدبستانیپيش

فعاليت مراکز زير تواند دستور قانونی را برای ، 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-Württembergد دانشگاه پليس توانشود. 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 آزمونای آمادهمستثنی کند و امکان آموزش، تحصيل و تحصيالت تکميلی را بر

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

مراقبت و حمايت يا دچار معلوليت،مراکز ويژه افراد نيازمند .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

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

ت مراقبتی و حمايتی در محيط مراقبت موقت و بلندمدت،خدما.5

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

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 نجاتدارس ويژه فعاليتم.9

ويژه الزامات بهداشتی، را تعريف کنيد.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 32تواند طبق بخش ) وزارت کشور می4(

ويژه الزامات بهداشتی، وو الزامات مربوط به فعاليت مراکز پذيرش اوليه ايالتی ويژه پناھندگان، به. شرايط1

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 سالنمراکز ورزشی عمومی و حصوصی و زمين.1

نيز مدارس رقص و مراکز مشابه،

شده و نيزخرھا شامل سونا و آبگيرھای استحمام با دسترسی کنترلاست.2

تحت نظارت بخش مسئول 5شماره 1جمله 14مدارس موسيقی، مدارس ھنری و مدارس ھنری جوانان و نيز خدمات متناظر مشمول بخش .3

مرتبط در وزارت فرھنگ

زامات بهداشتی، را تعريف کنيد.ويژه البرای 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

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

نامه ھای رانندگی که مستقيماً مشمول دستور گواھیمسئوالن آزمون خودرو، قايق و ھواپيما و نيز ديگر خدمات آموزشگاهکارشناسان رسمی و 

شوند،ای میونقل جادهرانندگی يا قانون حمل

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



بر فعاليت مراکز زير IfSGاز 2جمله 32توانند با صدور دستور مشترک طبق بخش اقتصادی و وزارت امور اجتماعی می) وزارتامور 7(

نظارت کنند

فروشی،. مراکز خرده1

. صنعت اسکان،2

،GastGاز 2و بند 1ماده 1بند 25داری شامل مراکز پذيرايی مشمول بخش . صنعت ھتل3

و جلسات تجاری،ھا ھا، نشستنمايشگاه.4

. صنايع دستی،5

کوبی و سوراخ کردن بدن، مراکز پزشکی و غيرپزشکی مراقبت پا،ھای آرايشگری، ماساژ، زيبايی، برنزه کردن، تزيين ناخن، خالسالن.6

ھای تفريحی،مکان.7

ھستند، وGewOاز 1بند 55شوند و مشمول بخش پارکهای تفريحی، شامل آنهايی که در قالب صنعت گردشگری اداره می.8

GewOاز68تا 66بازارھای مشمول بخشهای .9

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

ويژه تواند شرايط و الزامات، به، و با ھماھنگی وزارتخانه مسئول مرتبط، میIfSGاز 2جمله 32ی، بر اساس بخش ) وزارت امور اجتماع8(

12ھای ديگری که مشمول اين ماده و بخش الزامات بهداشتی، را با ھدف مقابله با عفونت کروناويروس در مراکز، موسسات، خدمات و فعاليت

تعيين کند.شوند، با صدور دستور نمی

17بخش 

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

ويژهديگر و اقدامات مقابله با کروناويروس تدوين کند، به

از 2جمله 1بند 30شوند، با رعايت الزامات مرتبط و طبق بخش که از کشوری غير از جمهوری فدرال آلمان وارد می. جداسازی افرادی1

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 1. الزام معرفی افراد به نهادھای مسئول طبق شماره 3

جداسازی،

وIfSGاز 29طبق بخش 1. نظارت بر افراد طبق شماره 4

-Badenشده برای افراد ساکن خارج از ھای تعيينامل ممنوعيتشIfSGاز 31طبق بخش 1ای افراد طبق شماره . ممنوعيت فعاليت حرفه5

Württemberg،

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



ھای تکميلی.و نيز تعيين استثنا برای اين قانون و شرايط مرتبط از جمله صدور دستورالعمل

پردازش داده، تخلفات اداری-3قسمت 

18بخش

ھای شخصیپردازش داده

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

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

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

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

عفونت و دستورھای قانونی صادرشده بر اساس آن. برای تعقيب قضايی تخلفات کيفری و تخلفات اداری طبق قانون مقابله با 3

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

19بخش 

تخلفات اداری

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

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

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

اندازی کند،، راه6بند 1dفروشی، بر خالف بخش ھای فروش ويژه را در مراکز و بازارھای خرده. کمپين3

مشروبات الکلی را در محيط عمومی بفروشد يا مصرف کند،1e. برخالف ماده 4

ژن منفی يا بدون محافظ تنفسی وارد يک مرکز شود،بدون تست آنتی1hماده 2يا بند 1بند 1. برخالف جمله 5

ژن منفی و محافظ تنفسی وارد يک مرکز شود،موعه کارکنان بدون تست آنتیبه عنوان فرد متفرقه خارج از مج1hماده 1بند 3. برخالف جمله 6

کند، استفاده نمايد،را برآورده نمی1i. از پوشش دھان و بينی که الزامات مرتبط مشمول بخش 7

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

، از پوشش دھان و بينی استفاده نکند،1بند 3بخش . بدون رعايت الزامات 9

درستی ارائه نکند،، اطالعاتی مانند نام، نام خانوادگی، نشانی، تاريخ حضور يا شماره تلفن را به5بند 6. بر خالف بخش 10

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

، رويداد برگزار کند،2جمله 2بند 12يا بخش 2جمله 1بند 12، بخش 1جمله 1بند 10خش . بر خالف ب12



5يا 2جمالت 14يا بخش 3جمله 2بند 12، بخش 3جمله 1بند 12، بخش 2جمله 1بند 10. ممنوعيت دسترسی يا مشارکت مشمول بخش 13

را نقض کند،

، رعايت نکند،3ماده 14يا بخش 3ماده 1بند 10ای را، بر خالف بخش. الزامات ايمنی حرفه14

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

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

فعاليت کند، يا2يا 1جمله 1بند 13. بر خالف بخش 17

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

قوانين پايانی-4قسمت 

20بخش 

اقدامات تکميلی، انحرافات

کند.) اين دستور حق نهادھای ذيصالح برای تصويب اقدامات تکميلی برای مقابله با عفونت را نقض نمی1(

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

کند.

ای، در صورت افزايش غيرعادی آمار تواند در چارچوب نظارت خدماتی و فنی و بر اساس اقدامات مکمل منطقه) وزارت امور اجتماعی می3(

اسپات).ھبرد ھاتآلودگی، دستورھای تکميلی را برای نهادھای ذيصالح صادر کند (را

21بخش 

اعتبار، انقضا

)، آخرين 483. صفحه GBI(2020ژوئن 23يابد. در اين صورت، دستور کرونا مورخ ) اين دستور در روز پس از صدور آن اعتبار می1(

شده بر اصالحات اعمال) ديگر اعتبار نخواھد داشت. 1052دستور (مجموعه قوانين. صفحه 1به وسيله ماده 2020نوامبر 17نوبت اصالح 

دستور 1به وسيله ماده 2020نوامبر 17)، آخرين نوبت اصالح 483(مجموعه قوانين. صفحه 2020ژوئن 23اساس دستور کرونا مورخ 

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

صادر 2020ژوئن 23شود. ھمچنين، ھمه دستورھايی که بر اساس اين دستور يا دستور مورخ ل میباط2021مارس 7) اين دستور در 2(

که پيش از آن لغو شده باشد.اينشود، باطل خواھد شد، مگرمی

2020نوامبر 30اشتوتگارت، 

:Baden-Württembergدولت ايالت 
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