
 

 

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

 مارس ۲۷از 

 

(، آخرین 1045صفحه  BGBI. I) 2000جوالی  20مورخ  (IfSGقانون مقابله با عفونت )مادۀ  ۳۶و  31تا  28و بخشهای  32بر اساس بخش 

 شود:(، دستور زیر صادر می2397صفحه  BGBI .Iقانون ) ۴aبه وسیله ماده  ۲۰۲۰دسامبر  ۲۱نوبت اصالح 

 

 مقررات عمومی - 1قسمت 

 

 الزامات عمومی و: اهداف1بخش 

 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

 مین گردد.درمانی تض

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 قانون فاصله عمومی

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

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

یا تضمین محافظت کافی در برابر آلودگی با رعایت اقدامات  ،، به ویژه به منظور انجام کار، ارائۀ خدمات، یا پیش بردن کسب و کاردالیل ویژه

 .باشندمید از این قاعده معاف مجاز هستن ،1بند  9طبق بخش  ،هایی کهپیشگیرانه، معقول نباشد. گردهمایی

 کاربرد ندارد. ۱، شمارۀ 1بند  16( قانون فاصله در مورد مدارس، مراکز مراقبت روزانه یا دیگر مراکز ذکرشده در بخش 3)

 

 3بخش 

 دهان و بینی حفاظت از

که  یایماسک تنفس ای کندیرا برآورده م سهیقابل مقا یاستاندارد ای DIN EN 14683:2019-10که الزامات استاندارد  یای( ماسک پزشک۱)

 شود. دهیپوش دیبا کندیرا برآورده م سهیقابل مقا یاستاندارد ای FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95الزامات استاندارد 

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

 های قطار و محوطه فرودگاه،های مسافری و در ایستگاهدر سکوهای قطار و اتوبوس، در محوطه انتظار اسکله کشتی

 ،به تناسب قابل اعمالند ۲ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۹خانوار سوار بر آن باشند؛ بند  کیاز  شیاز ب یکه افراد یمادام ؛یموتور یۀنقل لیدر وسا .2

 ،۶ ۀ، شمار۱ ۀ، ماد۱۴شده در بند  فیتعر یدر نهادها. ۳



 

 

 پزشک، مطب دیگر متخصصان پزشکی انسان و کاروران غیرپزشکی و نیز مراکز ارائه خدمات درمانی عمومی،. در مطب پزشک، مطب دندان۴

از  68تا  66در بازارهای مشمول بخشهای ها و فروشیها و خردهفروشی. در داخل و خارج محوطه انتظار و دسترسی مراکز خرید، عمده۵

 های اختصاصی این مراکز،( و نیز پارکینگGewOمقررات تجارت )

های رانندگی که های آموزشگاهارائهو سایر  عملینظری و های آزمونهنگام و خلبانی و سواری قایقرانندگی، نظری و عملی آموزش در . ۶

 گیرند.یا قانون راهنمایی و رانندگی نشأت مینامۀ رانندگی مستقیماً از مقررات ارائۀ گواهی

 از قانون جاده؛ cحرف  4شماره  2بند  3. در محوطه عابران پیاده مشمول بخش ۷

 های فعالیت،. در محیط کار و مکان8

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

 اند،شده فیتعر ۲و  ۱ ۀ، ماد۱۲که مطابق بند  ییدادهایدر رو. ۱۰

 ۀمورد اعتماد، مراقبت بعد از ظهر منعطف، و مراقبت بعد از مدرس ییمدارس ابتدا یخدمات مراقبت نیو همچن یو خصوص ی. در مدارس عموم۱۱

(Hortدرون مدرسه؛ ا )گذاردینم ریاند تأثشده فی، تعر۱ ۀ، شمار۱ ۀ، ماد۱۶که مطابق بند  یمدارس یامر بر مقررات کرونا نی. 

مراقبت بعد از مدرسه  ،ییابتدا یتیحما یهااز خردساالن، کالس یمراقبت خصوص یدر نهادها نیها و همچندر مهد کودک .۱۲

(Hortو مدارس پ ،)یاجتماع نیکتاب هشتم قوان ۱ ۀماد ۴۳که مطابق بند  یدبستانشی — ( رفاه کودکان و نوجوانانSGB VIII )

 ،به مجوز دارند ازین

 ،های تقویتیدر کالس .۱۳

 اند.شده نییتردد عموم تع ایاند و به منظور عموم قبل ذکر نشده یهاکه در شماره یابسته یفضاها گریدر د .۱۴

 نیستدر موارد زیر اجباری حفاظتی ( پوشیدن ماسک 2)

 . برای کودکان زیر شش سال،1

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

 پزشکی معموالً باید با ارائه گواهی پزشکی صورت بگیرد،

وآمد متری با دیگران وجود داشته باشد؛ هنگام رفت 1.5که امکان حفظ فاصله شرطینگام کار کردن، به. در محیط کار و مراکز تولیدی یا ه3

 شود،این قانون اعمال نمی 9 ۀشمار 1 مادۀگروهی یا در موارد مشمول 

های دیگر چنین چیزی را فعالیت، اگر درمان، خدمت، مداوا یا ۱۴و  ۹، 8، ۴، 3های ، شماره1های مشمول بند ها، مراکز و مکان. در مطب4

 ایجاب کند،

 . هنگام غذا خوردن،5

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

و  ۱۱ۀ شمار 1 مادۀهای ورزشی در مراکز ورزشی مشمول در فعالیت و همچنین ۱۴و  ۷های شماره 1مادۀ مشمول  های ورزشیفعالیتدر  .7

 ها،دبیرستان

دست نخورده  ۱۷۶مادامی که فرد بازدیدکننده نباشد؛ بند  ،۵مادۀ  10 بند، در رویدادهای مشمول ۱۴و  ۸های شماره 1 مادۀ. در مراکز مشمول 8

 ماند.باقی می

 دیگران وجود داشته باشد،متری از  1.5که امکان حفظ درست فاصله حداقل شرطی، به۱۴و  ۷های شماره 1های مشمول بند . در مراکز و مکان9



 

 

ها و که در سن مدرسه هستند مراقبت شود، در مهد کودک یها صرفاً از کودکانکه در آن ی(، مادامHortدر مراکز مراقبت بعد از مدرسه ). 10

که با کودکان در  یکارکنان، تنها مادام گریکادر آموزش و د یبرا نیو همچن روندیمراکز م نیکه به ا یکودکان یبرا یدبستانشیمدارس پ

 د،تماس باشن

 

 یا هامطابق قانون دانشگاه یهاو دانشگاه یعاد یهارستانیدب ،یقیموس یهادر هنرستان یقیموس ای شینما یهنگام اجرا. ۱۱

 لیدر چارچوب تحص یقیموس نیهنگام تمر. ۱۲

 

 

 : الزامات ویژه۲بخش 

 

 4 بند

 الزامات بهداشتی

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

 افراد مسئول باید حداقل الزامات زیر را برآورده کنند:

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

 های تهویه،. تهویه منظم و کافی فضاهای داخلی مورد استفاده افراد، و نیز نگهداری منظم سامانه2

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

 شود، پس از هر نوبت استفاده،می. تمیز یا ضدعفونی کردن اشیایی که معموالً وارد دهان 4

 . تمیز کردن مرتب سرویس بهداشتی و توالت،5

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

 کنندۀ دست،ضدعفونی

 ه،. تعویض دستمال توالت پس از هر نوبت استفاد7

بینی،  رعایت الزامات -دهانمحافظ های دسترسی و فعالیت، الزامی کردن استفاده از پوشش رسانی بهنگام و شفاف درباره ممنوعیت. اطالع8

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

 بهداشتی.سرویس 

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

 ماهیت پیشنهاد، ضروری یا معقول نباشد.

 4a بند

 های فوریتست

ژن ویروس کرونا منفی وجود داشته باشد، باید یک تست آنتی ۱۹-مادامی که مطابق این دستورالعمل یا مقررات آن، الزام به ارائۀ تست فوری کوید

 انجام شود که در آن: 



 

 

 دیده نمونه را بگیرد و ارزیابی کند یا. یک شخِص ثالث آموزش۱

 دیده انجام شود و ارزیابی نتایج نیز توسط همان شخص ثالث انجام شود.ظارت شخِص ثالثی آموزشگیری به دست خود فرد و تحت هدایت یا ننمونه .۲

 

 5بخش 

 مفاهیم بهداشتی

عفونت را  ( تا جایی که رعایت مفاهیم بهداشتی بر مبنای مفاد این دستور یا بر اساس این دستور ضروری باشد، افراد مسئول باید الزامات مقابله با1)

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

 شود.

ات ( بنا به درخواست نهاد ذیصالح، افراد مسئول باید مفهوم بهداشتی را معرفی و اطالعات مربوط به اجرای آن را ارائه نمایند. دیگر الزام2)

 ماند.همچنان معتبر می( IfSG)های بهداشتی طبق قانون مقابله با عفونت تدوین برنامه مربوط به

 

 6بخش 

 پردازش داده

راجعان، ویژه مضروری باشد، افراد حاضر، بهماده با اشاره به این ( تا جایی که پردازش داده بر اساس مفاد این دستور یا بر مبنای این دستور 1)

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

ها از قبل موجود آوری خواهد شد. اگر این دادهمع، جIfSGاز  25و  16هدف ارائه اطالعات به اداره بهداشت یا اداره پلیس محلی، طبق بخشهای 

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

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

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

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

 ست.

اشخاص مسئول پردازش  یها براتا داده شودیسر تا سر انجام م یرمزنگار یهایفناور نیروزتربه قیاز طر زیاطالعات ن ۀریو ذخ یآور( جمع۴)

بهداشت  ۀادار اریها در اختها توسط افراد مسئول پردازش دادهداده نیا یحاصل شود که وقت نانیکه اطم یها قابل خواندن نباشد. اما به صورتداده

 بهداشت قابل خواندن باشد. ۀادار یامسئول قرار داده شد، بر

 

 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، ۱۴اند یا تماس دارند، اگر از آخرین تماس . آنهایی که با فرد مبتال به کروناویروس تماس داشته1

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

 ،ینی استفاده نکننددهان و بمحافظ ، از پوشش 1بند  3. بر خالف بخش 3



 

 

، که مطابق ۱۹-کوید عیتست سرمنفی بودن نتیجۀ به روز از  ی، مدرک۶، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۴یا بند  ۹ ۀشمار  ،۲، جملۀ ۲، مادۀ ۱۰ بر خالف بند .۴

 ارائه ندهد.تعریف شده است، ۴aبند 

دسترسی یا مشارکت به دالیل خاص ضروری باشد و احتمال ، اگر رعایت آن در موارد خاص نامعقول باشد، یا اگر 1( ممنوعیت مشمول بند 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  2( تا جایی که رعایت الزامات بهداشتی و ایمنی عالوه بر الزامات کلی بخشهای 1)

 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،الزامات ناشی از همه ویژه در مورد تغییرات فرآیندهای کاری وکارکنان باید از آموزش و اطالعات جامع، به .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،

 د،دهان و بینی باید در اختیار کارکنان قرار بگیر محافظکافی از ماسک تعداد . 4

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

ده با هایی که مستلزم تماس گسترباالتر 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 جمعاطالعات افراد را فقط برای تصمیم 5شماره  1تواند بر اساس بند ( کارفرما می2)

رسانی ندارند. به محض از کنان تعلق خود به گروه ذکرشده در آنجا را به کارفرما اعالم کنند؛ کارکنان الزامی برای این اطالعمصرف کند، اگر کار

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

 

 : تجمعات، رویدادها و جلسات۳بخش 

 

 9بند 

 های خصوصی و رویدادهای خصوصیتجمعات، گردهمایی

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

 . با حضور اعضای خانوار،1

خانوارهای مرتبط با سن ؛ کودکان ، به شرطی که تعداد از پنج نفر تجاوز نکنددیگر ایدهخانواو یک نفر از خانوادۀ خود . با حضور اعضای 2

 گریعضو د کیبا  تواندیسال داشته باشد م ۱۴ یاز پنج عضو باال شیب ایپنج  یااگر خانواده؛ شوندجزو این افراد محسوب نمی 14حداکثر 

 مالقات کند. گرید یااز خانواده

 



 

 

های کاری، خدماتی یا شامل تجمعاتی که برای حفظ فعالیت 1( بند 2).شوندمحسوب میمحسوب  دهخانوایک نیز  کنندینم یکه با هم زندگ ییهازوج

 شود.گیرد، نمیتجاری، حفظ نظم و ایمنی عمومی یا حفظ رفاه اجتماعی صورت می
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 رویدادهای دیگر

در نظر  5بر اساس بخش  را رعایت کنند و مفاهیم بهداشتی را پیشاپیش 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

 ( برگزاری رویدادها ممنوع است. استثنائات این امر بدین شرح است: ۲)

حقوقی، -ها و جوامع دارای جایگاه حقوقی و نیمهای ضروری نهادهای قانونی، بر اساس قانون خصوصی و عمومی، شرکتجلسات کمیته .۱

 نباشند. ۵جلسات کاری و رویدادهای همکاران اجتماعی، مادامی که مشمول مادۀ 

 شوند، زندان زوج جزء شمارش محسوب نمیها بیش از ده نفر حضور نداشته باشند؛ فرهای مدنی که در آنازدواج .۲

سازی برای آزمون، به شرطی که مطابق بند های آمادهآموزش کاری مطابق قانون آموزش کار یا مقررات کارهای یَدی و همچنین آزمون و دوره .۳

۱۴b ها وضع نشده باشد.مقررات دیگری برای آن 

 اند،تعریف شده ۳، مادۀ ۱۳رویدادهای آکادمیک که مطابق بند   .4

، به ۴۲eتا  ۴۱و  ۳۵aتا  ۲۷، ۱۴، ۱۳، ۱۱رویدادهای مربوط به حیطۀ رفاه کودکان و نوجوانان که در قالب خدمات و اقدامات مطابق بندهای  .۵

 گیرند، ( انجام میSGB VIII، کتاب هشتم قوانین اجتماعی )۳a، مادۀ ۴۲aاستثناء بند 

وکار یا رفاه اجتماعی رویدادهایی که مطلقاً ضروری هستند و به تأخیر انداختن آنها ممکن نیست و با هدف حفظ فعالیت، خدمات یا امور کسب .۶

 شوند، برگزار می

ام در جامعه؛ این امر تنها در های زبان و ادغای، به همراه دورههای حرفههای بازار کار و دیگر آموزشاجرای اقدامات مربوط به سیاست .۷

 پذیر نباشد، صورتی مجاز است که اجرای آنالین این موارد امکان

بخشی به رانی، و خلبانی و آزمون عملی و نظری و همچنین برگزاری دورۀ آگاهیهای عملی و نظری رانندگی، کشتیبرگزاری آموزش .8

های ای؛ برگزاری کالسقانون ترافیک جاده ۴aهای توانش رانندگی مطابق بند و دورهای قانون ترافیک جاده ۲b( مطابق بند ASFرانندگان )

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

نفی بودن نتیجۀ تست روز از مکنندگان باید مدرکی بههای اولیه در صورت وجود پروتکل تست برای مربیان؛ شرکتهای کمکبرگزاری کالس .۹

 تعریف شده است، را ارائه دهند، و ۴aخود، که مطابق بند  ۱۹-فوری کوید

 آموزهای تقویت گروهی با ظرفیت حداکثر پنج دانشکالس .۱۰

رکنان و کنندگان، کابرای محاسبه تعداد شرکت. کننده مجاز استشرکت ۱۰۰حد دیگری مشخص نشده باشد، حضور حداکثر  ۲مادامی که در جملۀ 

 شوند.دیگر همکاران رویداد در نظر گرفته نمی

در مورد رویدادهای مربوط به حفظ ایمنی عمومی و نظم عمومی، اجرای عدالت یا تامین رفاه یا امکانات عمومی، و نیز  ۲و  ۱( بندهای ۵)

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 نمیرنامههای تصویب بدر روال



 

 

( رویدادهای مشمول این ماده باید دارای زمان و مکان محدود و با اهداف و نیت مشخص باشند و زیر نظر برگزارکننده، شخص، سازمان یا ۶)

 موسسه، با مشارکت هدفمند افراد برگزار شوند.
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 دهیانتخابات و رای

پرسی و دیگر جلسات کمیته تعیین و تایید نتیجه انتخابات در انتخابات ایالتی، انتخابات شهرداری و همه درباره انتخابات و 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

ساختمان که در مدت برگزاری انتخابات و روندهای تعیین و تایید نتایج انتخابات و دیگر جلسات کمیته انتخابات شهری های گزینش، 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

یا پوشش تنفسی با  یا استانداردهای قابل مقایسه است  DIN EN 14683 :2019-10 که مطابق استانداردهای( پوشیدن ماسک پزشکی 3)

یا استانداردهای مشابه در ساختمان انتخابات الزامی است. این  KN95 ،N95استاندارد ، FFP2 (DIN EN 149: 2001)رعایت الزامات 

 شودالزام شامل موارد زیر نمی

 برای کودکان زیر شش سال و .1

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

متری با دیگران الزامی است. پیش از ورود به اتاق  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:ری حضور دارند، اعمال میگی( مواد زیر درباره افرادی که بر مبنای اصل تبلیغات در ساختمان رای4)

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

 1بند  6ها را طبق بخش دهبسته به شهردار تحویل دهد؛ شهردار موظف است که دا-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  1.5مجاز است. رعایت فاصله حداقل  دقیقه 15گیری پستی به مدت حداکثر های رایگیری بمانند. ماندن در اتاقهای رایدقیقه در اتاق

 بین اعضای کمیته گزینش و دستیاران آنها ضروری است.

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

 روز نگذشته باشد، ۱۴اند یا تماس دارند، اگر از آخرین تماس . که با فرد مبتال به کروناویروس تماس داشته1

 های رایج ابتال به کروناویروس، یعنی تب، سرفه خشک، یا از دست رفتن یا ضعیف شدن حس بویایی یا چشایی باشند،نشانه. دارای 2

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

 ارائه نکنند یا به صورت ناقص ارائه کنند. ، اطالعات تماس خود را1شماره  4. برخالف بخش فرعی 4



 

 

نامه انتخابات ایالت یا به دیگر منطقه انتخاباتی یا از آیین 3aبند  41گیری به منطقه انتخاباتی دیگر مشمول بخش ( در صورت انتقال وسایل رای6)

برگه رای در آن منطقه انتخاباتی،  50جود کمتر از نامه انتخابات شهری به دلیل واز 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 چندین نفر از خانوارهای مختلف می

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

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

قانون بر مبنای  افرادی که،و همچنین  گیریهای گزینش و دستیاران فعال در روند انتخابات یا رایهای انتخابات و هیاتدرباره اعضای کمیته

 شود.اعمال میانتخاباتی حضور داشته باشند های مایلند در ساختمان برگزاری انتخاب یا کمیته انتخابات،
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 قانون اساسی 8تجمعات 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 بیشتری، مثالً برای رعایت اصول را رعایت کند. نهادهای ذیربط می 2گذاری مندرج در بخش ( رئیس جلسه باید قانون فاصله2)

 ، تعیین کنند.4بهداشتی، طبق مفاد بخش 

 مات، ممکن نباشد، جلسات ممکن است ممنوع گردد.ویژه از طریق اجرای الزاهای 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 می10و  9( به عنوان استثنا برای بخشهای 1)

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

 ییدادهایرو نیشرکت در چنوجود دارد.  7اینجا ممنوعیت دسترسی و مشارکت طبق بخش  ، پردازش داده را انجام دهند.۶، و مطابق بند اعالم نمایند

که  ۱ ۀمشمول جمل یدادهایرو وجود داشته باشد. یکاف یکنندگان مورد انتظار، جاکه، با توجه به تعداد شرکت یمجاز است، مادام ینام قبلبا ثبتتنها 

ً ینها دیها صورت نگرفته باشد، بادر رابطه با آن یعموم یکه معاهدات یمورد انتظار دارند، مادام ۀاز ده شرکت کنند شیب قبل از  یدو روز کار تا

 شود.در مورد رویدادهای جوامع ایدئولوژیک اعمال می ۵تا  1جمالت  برسند. ربطیذ نیبه اطالع مسئول یبرگزار

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

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

 

 بسته ممنوع است. یدر فضاها یجمعدسته یِ مذهب یِ ، خواندِن سرودها۲و  ۱مشمول جمالت  یدادهایرو یدر برگزار (۳)

 

 وکارهای خاص: ممنوعیت فعالیت و الزامات مقابله با عفونت در مراکز و کسب۴بخش 
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 های مراکزممنوعیت فعالیت و محدودیت

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

مادامی که مطابق بند  بندی کوچک،استثنای مراکز شرطبندی، بههای شرطهای سرگرمی، کازینو و بنگاههای تفریحی، شامل گذرگاهمکان .1

۱۳a برگزار شوند. ۴، جملۀ ۳، مادۀ 

به استثناء و سینماها،  ها، بناهای یادبود، نمایشگاههاهای نمایش، تاالرهای اپرا و کنسرت، موزهویژه سالنموسسات هنری و فرهنگی، به .2

 مجاز است.، ۱، مادۀ ۱۳aها، و بناهای یادبود مطابق بند ها، نمایشگاهفعالیت موزه رو؛ های ماشینها، و نمایشسینماها، کنسرت

 یهارسانه افتیمقرره به منظور در نیها انحراف از ا، مجاز است؛ در مورد کتابخانه۱ ۀ، ماد۱۳aمطابق بند  تیها؛ فعالو کتابخانه هایگانی. با۳

 مربوطه مجاز است، یبهداشت یهاها در چارچوب پروتکلرسانه لیشده و تحودادهسفارش

 .ردی، انجام نگ۱ ۀ، ماد۹مطابق بند  سیکه تدر ینوجوانان، مادام یهنر یهاهنر، و آموزشگاه ،یقیموس یهاآموزشگاه. ۴

وکارهای ضروری یا استثنای کسبکننده اقامتگاه شبانه پولی، بههای تامین سکونتگاه و دیگر مراکز تامینهای گردشگری، شرکتاتوبوس .۵

 اص،های شبانه رسمی یا در شرایط دشوار و خاقامتگاه

 های تجاری،ها و نشستنمایشگاه .۶

های گشتشامل  های محصور در فضای باز،شناسی و نیز دیگر مراکز تفریحی، شامل محوطهپارکهای تفریحی، باغهای جانورشناسی و گیاه .۷

، مجاز ۱، مادۀ ۱۳aمطابق بند شناسی های جانورشناسی و گیاه؛ فعالیت باغموزه و خودروهای کابلی گردشگری هایآهنراه قایقی تفریحی،

 است.

فوتبال، به  یهانیزم ن،یو مراکز مشابه و همچن وگا،ی یهاتناسب اندام، باشگاه یهااز جمله باشگاه ،یو خصوص یعموم یمراکز ورزش .۸

و  ،یاسطح باال و حرفه یهاورزش ،تحصیلی یهاتیبا ورزش، ورزش مدرسه، فعال یتوانبخش یاما برا ،یمقاصد تجار یاستثناء استفاده برا

ً ینها ییهاباز گروه یمجاز است؛ در فضا ۱ ۀ، ماد۹بند  ودیو آماتور بدون تماس بدن، مطابق ق یحیتفر یهازشور یبرا نفره از کودکان  ۲۰ تا

 یهات که گروهمجاز اس عیباز وس یو آماتور انجام دهند؛ در فضاها یحیتفر یهاورزش توانندیچهارده سال و کمتر از چهارده سال م

باشد؛ استفاده از رختکن، دوش،  رممکنیها غگروه نیا نیکه تماس ب ی، ورزش کنند، البته در صورت۱ ۀ، ماد۹ود بند یمطابق ق ،یشتریب

 و آماتور ممنوع است، یحیتفر یهاورزش یبرا یعموم زاتیتجه ایمشترک  یهاسالن

شده، به با ورود کنترل اچهیشنا در در یهامحل ن،یاستخرها و همچن گریو د یحیتفر یآب گرم، استخرها یشنا، سربسته، استخرها یاستخرها. ۹

 یها، و ورزشهای تحصیلیفعالیتبا ورزش، ورزش مدرسه،  یمثل توانبخش شود،یها استفاده ماز آن یاهداف خدمات یکه برا یاستثناء زمان

 ،یارفهسطح باال و ح

 

 مراکز مشابه،سوناها و  .۱۰

از قانون  2بند  25و دخانیات و مراکز پذیرایی مشمول بخش  قلیانها، شامل بارهای مصرف ها و رستورانویژه میخانهداری، بهصنعت هتل .۱۱

بر و خدمات بیرونفروش به استثناء ، (GastG) از قانون تهیه غذا 1بند  25استثنای مراکز تهیه غذا و ارائه خدمات مشمول ماده داری، بههتل

های سرو غذا در مکان از این قاعده مستثنی است، 3های شبانه مجاز مشمول شماره بر و تحویل در محل؛ تهیه غذا برای اقامتگاهبیرون

 باید تعطیل باشند.ها رستوران

ها و غذاهای منحصراً استثنای نوشیدنیی، بهها و مراکز آموزشی مشمول قانون موسسات آموزش عالتریاهای دانشگاهها و کافهفروشیاغذیه .۱۲

 شود،نیز اعمال می 2جمله  2بند  16بخش  ها باید تعطیل باشند ؛های سرو غذا در رستورانمکانبر و فروش با سرویس تحویل؛بیرون

 



 

 

؛ فعالیت مطابق بند های نجات حیواناتخانهاستثنای و مراکز مشابه مراقبت از حیوانات، بهحیوانات های ، آرایشگاهحیواناتهای زیبایی سالن .۱۳

۱۳a مجاز است.۴، جملۀ ۳، مادۀ ، 

مگر این که استفاده از این  نظر از ساختار سازمانی یا پذیرش به عنوان مدرسه هنری،مدارس رقص، مدارس باله و موسسات مشابه، صرف .۱۴

 ، صورت گیرد.۱، مادۀ ۹بند ها بدون تماس و مطابق مکان

 ها و دیسکوها وباشگاه .۱۵

از قانون حمایت  3بند  2گری مشمول بخش های مرتبط با صنعت روسپیها و مراکز مشابه و نیز دیگر مکانخانهگری، فاحشهمراکز روسپی .۱۶

 ها.از روسپی

 

غذا و نوشیدنی در محل تعطیل ( به منظور صرف GastGفروشی )اغذیهقانون  ۱، مادۀ ۲۵ها مطابق بند سالن غذاخوری شرکتفعالیت ( 2)

های مناسب در محوطه شرکت صورت بگیرد، که مصرف آنها در اتاقشرطیعرضه غذا و نوشیدنی که بیرون بردن آنها مجاز است، به باشد.می

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

ده متر مربع به  متری بین همه مراجعان و فراهم بودن مساحت حداقل 1.5متصدیان باید اصول بهداشتی را رعایت کنند و پیوسته از وجود فاصله 

 ازاء هر مراجع در اتاق مهمان اطمینان حاصل نمایند.

 

های دیجیتال و دیگر شود؛ قالبس قانون موسسات آموزش عالی تعلیق میها و موسسات آموزش عالی بر اسا( مطالعات حضوری در دانشگاه3)

، 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 فناوریعکه برگزاری اینها اکیداً ضروری باشد و امکان استفاده از اطالشرطیبه

در این زمینه  3و  2جمالت  2بند  16. بخش شودرویدادهایی که برای دانشجویان ترم اول برگزار می، مخصوصاً دور به جای آنها ممکن نباشد

 شود.اعمال می

 

 ۱۳aبند 

 دهندۀ خدماتهای صنایع دستی و ارائهها و شرکتفروشی، بازارهای خردهها، فروشگاهفروشگاه

فروشی، و بازارها، به استثناء خدمات دریافت سفارش و خدمات تحویل بسته، از جمله همین خدمات های خردهها، فروشگاهفعالیت فروشگاه (１)

متر مربع  ۴۰یک مشتری به ازاء هر  های آنالین، تنها با دریافت وقت قبلی با زمانی مشخص مجاز است، به طوری که تنهابرای فروشگاه

ای محدود و دقیق برای هر گیرد باید بازۀ زمانیاز مساحت قسمت فروش حضور داشته باشد. در هر رزروی که از قبل صورت می

 ، نیز قابل اطالق است.۶ها، مطابق بند مشتری تعیین شود و تعهد به منظور پردازش داده

 هستند:مستثنا  ۱این موارد از مادۀ  (２)

 هایفروشینیریو ش هایینانوا ها،یقصاب م،یمستق ۀاز جمله عرض ،یدنیو نوش ییمواد غذا یهافروشگاه .１

 ،GewOاز  ۶۷های هفتگی مشمول بند فروشگاه .２

 مراکز توزیع غذا، .３

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

 های تخصصی کودک،سازها، فروشگاهمتخصصان سمعک، عینک

 پمپ بنزین، .５



 

 

 یۀنقل لیوسا انیاز مشتر یبانیو پشت یفروشتیبلو مراکز  اندازپسپست و خدمات ارسال بسته، بانک و صندوق  دفتر .６

 یعموم

 شوییمراکز لباس .７

 مراکز فروش روزنامه و مجله .８

 واناتیح یو محصوالت ضرور ییمواد غذا یهافروشگاه .９

 هافروشیعمده .１０

 زنیفایرائ یهاو فروشگاه یسازساختمان ،یمربوط به باغدار یهانهال، و فروشگاه یهاپرورشگاه ها،یفروشگل ها،یباغدار .１１

(Raiffeisen.) 

 شرح محدود شود: نیبد دیکه همزمان حضور دارند با یانیفروش، تعداد مشتر یبسته، بسته به وسعت فضا ی، در فضاها۱ ۀدر رابطه با جمل

 ،. در فضاهای فروشی که کوچکتر از ده متر مربع است، حداکثر یک مشتری۱

، حداکثر یک مشتری به ازاء هر ده متر مربع فضای ییمواد غذا یهایفروشخردهو در  متر مربع وسعت دارند ۸۰۰. در فضاهای فروشی که تا ۲

 فروش،

متر مربع وسعت دارد،  ۸۰۰متر مربع وسعت دارد، در سطحی که  ۸۰۰فروشی مواد غذایی که بیش از فروش خارج از خرده در فضاهای .۳

متر مربع وسعت دارند، حداکثر یک  ۸۰۰هایی که بیش از حداکثر یک مشتری به ازاء هر ده متر مربع مساحت محل فروش و در محیط

 ل فروش.متر مربع مساحت مح ۲۰مشتری به ازاء هر 

 کننده است.در مورد مراکز فروش مساحت فروش کل تعیین

مجاز نیست، به شرطی مجاز به  ۲شان طبق مادۀ هایی که فروشبندیشوند، دستهها مختلفی از اقالم برای فروش ارائه میبندی( وقتی که دسته۳)

پس این مراکز مجازند تمام اقالمی را که به صورت معمول برای درصد اقالم فروشی را در بر بگیرد.  ۶۰فروش هستند که اقالم مجاز حداقل 

اند عرضه کنند. در تمام موارد دیگر، عرضۀ اقالم مجاز صرفاً به شرطی مجاز است که از طریق جداسازی فضا از اقالم کردهفروش عرضه می

ماند.  در تنظیم خدمات دریافت سفارش، ورده باقی مینخدست ۱پذیر نیست. مادۀ ممنوعه، اطمینان حاصل شود که فروش اقالم ممنوع امکان

 ای مشخص تنظیم کنند.گردانندگان باید، به عنواِن بخشی از پروتکل بهداشتی، عرضۀ کاالها را به نحوی بدون تماس و در محدودۀ بازۀ زمانی

 هجوم تعداد زیادی از افراد شود.های فروشی نیستند که منجر به اندازی کمپین( مراکز فروش و بازارها مجاز به راه۴)

ها، مجازند آالت کشاورزی و دوچرخه، و مراکز فروش قطعات یدکی مرتبط به آنها و مراکز خدماتی، شامل تعمیرگاه خودرو، ماشینفروشگاه (۵)

فعالیت مراکز صنعتی و خدماتی،  ۀطبه فعالیت ادامه دهند، مگر این که مطابق دیگر مقررات یا بر مبنای این مقرره ممنوع شمرده شوند. در محو

دهندگان خدمات تلفن، فقط فعالیت ارائه ۀاستثنای وسایل جانبی ضروری، ممنوع است. در محوطفروش کاالهای نامرتبط با آن صنعت یا خدمت، به

اجرای قراردادهای خدماتی، ممنوع های معیوب مجاز است؛ فروش کاالها، از جمله اقالم مربوط به پذیرش و رفع عیب و تعمیر یا تعویض دستگاه

 است.

 .ماندیم ینخورده باقدست ۲و  ۱. مجوز فروش کاالها مطابق مواد کندیبه تناسب صدق م ۲ ۀ، جمل۲ ۀ، ماد۳و  ۲ ۀدر صورت اطالق جمل

 14بخش 

 وکارهای خاصاعتبار الزامات مقابله کلی با عفونت در مراکز و کسب 

را رعایت کنند، پیشاپیش  4های زیر باید الزامات بهداشتی ذکرشده در بخش کننده موسسات، مراکز خدماتی و فعالیتادارهبردار یا افراد بهره( ۱)

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

 های دانشجویی،ها و اتحادیهها، بایگانیی، کتابخانهها و مراکز آموزش عالی مشمول قانون موسسات آموزش عالدانشگاه .1

 ،نوجوانان یهنر یهاهنر، و آموزشگاه ،یقیموس یهاآموزشگاه .2



 

 

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

 ط به پرستاری و کادر درمانی تحت نظر وزارت امور اجتماعی،موسسات آموزشی و تحصیلی مربو

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

 ذکر شده باشد، ۱شمارۀ  1مادۀ  16 بندکه در ایندیگر موسسات آموزشی و خدمات آنها، از جمله برگزاری آزمون، مگر .5

 

و  نگیرسیکاشت ناخن، ماساژ، تتو، و پ ،ییبایز یهاسالن ها،شگاهیبا بدن دارد، مانند آرا کینزد یکه تماس دهندیارائه م یکه خدمات یمشاغل. ۶

 تیهنگام فعال رد ینیدهان و بمحافظ  یموقت ایکه امکان داشتن دائم  یو مراقبت از پا؛ مادام ،یگفتار درمان ،یو کار درمان یوتراپیزیف نیهمچن

برای  ۴aمطابق بند  ۱۹-دیکو یتست فور یمنف ۀجینت ۀارائکارکنان و از سوی رعایت پروتکل تست   خدمات وجود نداشته باشد، ۀارائ ای

 است. یالزام استفاده از خدمات

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

 مشابه،

تعیین  ۱، مادۀ ۱۳aمطابق بند  مگر این که ،6استثنای الزامات بخش ، بهGewOاز  68تا  66ها و بازارهای مشمول بخشهای فروشیخرده .8

 شده باشند.

 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

 ،هاانجمن .11

 ،بندیدفترهای شرط .12

 و ادبودهایو  یشناساهیگ یهاها و باغوحشباغرو، های ماشینسینماها، تئاترها، و کنسرت ها،شگاهیها، نماموزهمراکز هنری و فرهنگی شامل . ۱۳

 های سوالریوم.سالن .۱۴

ممنوع است. در  7، دسترسی و مشارکت طبق بخش ۱ی مطابق مادۀ هابرداری از این مراکز یا ارائه این خدمات، پیشنهادها و فعالیتهنگام بهره( ۲)

کاربرد ندارد. اگر رویداد مجاز مشمول  5و  2های شماره 1مادۀ باید رعایت شود؛ این در مورد  8ای مشمول بخش نی حرفهضمن، الزامات ایم

همچنین درباره  7شود. ممنوعیت دسترسی و مشارکت مشمول بخش نیز اعمال می ۲ و 1مواد در مرکز، پیشنهاد یا فعالیت برگزار شود،  10بخش 

 شود.اعمال می ۵و  1های شماره 1بند  3ها و مراکز ذکرشده در بخش ونقل، محیطوسایل حمل

 خدمات هستند. ۀمجاز به ارائ ی، تنها با رزرو وقت قبل۱۴و  ۶ ۀ، شمار۱ ۀمطابق ماد ی( نهادها۳)

 

 14aبند 

 یدر صنعت کشاورز یکارگران فصل یریها و به کار گکشتارگاه یبرااقدامات خاص الزم برای جلوگیری از ابتالء 

 ( کارمندانِ ۱)

نشده سر و کار دارند و از های فرآوریهای سالخی، قصابی، فرآوری گوشت، و فرآوری شکار و همچنین مشاغل دیگری که با گوشتشرکت  .۱

 کارمند دارند، مادامی که در محوطۀ سالخی و قصابی حضور داشته باشند و ۳۰کنند و بیش از را تولید میآن مواد غذایی دیگری 



 

 

کارگر  ۱۰خاص، که در بازۀ زمانی به کار گیری کارگران فصلی بیش از گیاهان دهندۀ های پرورشهای کشاورزی، شامل شرکتشرکت  .۲

 فصلی دارند،

، کارمندان حوزۀ سالخی و قصابی که در ۱بدهند. در مورد شمارۀ  ۴aمطابق با بند  ۱۹-فوری کویدد، تست باید پیش از شروع فعالیت کاری خو

ها باید در صورت درخواست کارفرما به کارمند مشغول به کارند ملزم به انجام یک تست هفتگی نیز هستند. نتایج آزمایش ۱۰۰هایی با بیش از شرکت

 مین هزینۀ آزمایش است، مگر این که این هزینه از طریق دیگری تضمین شود.وی ارائه شود. کارفرما مسئول تأ

، الزامات بهداشتی را رعایت کنند و یک پروتکل بهداشتی را، مطابق قیود ذکر شده در ۴باید، مطابق بند  ۱( کارفرمایان مشاغل ذکر شده در مادۀ ۲)

دهان و بینی نیستند.  محافظ، افراد در خارج از فضاهای بسته ملزم به پوشیدن ۲ۀ ، شمار۱های ذکر شده در مادۀ ، تدوین کنند. در شرکت۵بند 

، ملزم هستند که پروتکل بهداشتی خود را به ادارۀ بهداشت محلی ارسال کنند. اگر ۲، مادۀ ۵، علی رغم بند ۱کارفرمایان نهادهای ذکر شده در مادۀ 

 .شودمطابق الزامات ادارۀ بهداشت اصالح ید فوراً باای را در پروتکل پیدا کرد، پروتکل اداره کاستی

، قائل ۱تواند استثنائاتی را برای الزام به تست برای کارمندان یک محدودۀ کاری، مطابق مادۀ ( به درخواست کارفرما، ادارۀ بهداشت محلی می۳)

 را ارائه دهد که بتواند این استثناء را توجیه کند.در صورتی که کارفرما بتواند در چارچوب یک پروتکل بهداشتی خاص دالیلی  البتهشود، 

 

ً ، 1 بند، 2 شماره. در مورد استکنندگان شرکت  دیو بازد کارکنانمربوط به  یهاداده به پردازشموظف  ،۶، مطابق بند برداربهره( 4)  صرفا

که مطابق مادۀ را هایی آزمایشکه  یافراد خصوصدر  نیممنوع است و همچن 7 ماده طبقد. ورود و شرکت نشو یپردازش م کارکنان یداده ها

 ممنوع است. اندنداده  انجام اندشده زیتجو ۱

 لیذتعهدات  1ذکر شده در بند  موسسات خصوص در دیبا برداربهره، نید. عالوه بر انشو تیرعا دیبا 8 مادهمطابق با  یشغل یمنی( الزامات ا5)

 را انجام دهد:

کرونا، و  یریهمه گ لیدل به مقرراتشده در روند کار و  جادیا راتییبا توجه به تغ ژهی، به وشوند یم متوجهکه  یبه زبان دی. کارکنان با1

به طور جامع آموزش  ییو چشا ییایتب، سرفه خشک، اختالل در حس بو یعنیکرونا،  روسیعفونت با و یعالئم معمولبا توجه به  نیهمچن

 داده شوند.

، پس از آن حداقل سه ماهه و در صورت تحوالت تیفعال نیقبل از شروع اول دیبا 1شماره  2ها مطابق با جمله  آموزشاطالعات و  ارائه. 2

 شوند. یمستندسازشده و  انجام یشفاه و یکتب، به صورت فوراً  دیجد

 از آنها. حیو آموزش استفاده صح یشخص محافظت زاتیبه تجه کارکنان هیکل زی. تجه3

 ۱۴bبند 

 فعالیت مدارس

 اند:( این موارد ممنوع۱)

برنامه و رویدادهای مربوط به مدرسه در مدارس عمومی و نهادهای خصوصی متناظر با آموزش حضوری و همچنین برگزاری رویدادهای فوق . ۱

 ها،آن

 ( درون مدرسه.Hortارائۀ خدمات مراقبتی در مدارس ابتدایی مورد اعتماد، مراقبت بعد از ظهر منعطف، و مراقبت بعد از مدرسۀ ) . ۲

تا  ۲های مدرسه باشد که مطابق مواد شان بخشی از فعالیتفعالیت شرکای خارج از مدرسه در داخل مدرسه تنها در صورتی مجاز است که فعالیت

ی را برای موارد ذکر توانند در برگزاری مواد امتحانی پایانی، استثنائاتشوند. وزارت فرهنگ و وزارت امور اجتماعی مینیز مجاز شمرده می ۱۱

 قائل شوند. ۱شده در جملۀ 

های مجاز شمرده شوند. استثاء آن کالس ۱۱تا  3ها مطابق مواد بدنی عملی به صورت حضوری ممنوع است، حتی اگر آن کالس( تربیت2)

آموزانی که ورزش را به عنوان ی دانشهای عملکرد عملشوند، از جمله ارزیابیبدنی حضوری است که جهت آمادگی برای آزمون برگزار میتربیت

هایی متر در طول کل دوره رعایت شود. فعالیت ۵/۱گذاری ها مشروط بر این است که فاصلهاند. البته برگزاری آنرشتۀ امتحانی خود انتخاب کرده

 مجاز ۱، مادۀ ۳مطابق بند دهان و بینی محافظ ا رسانی بسازی یا کمکها ممکن نیست ممنوع هستند. اما ایمنگذاری در آنکه حفظ این حداقل فاصله

 است.

 شود: این موارد را شامل نمی ۱های مادۀ ( ممنوعیت۳)



 

 

 آموزِش حضوری  .۱

a ) ای استثنائیدر مدارس ابتدایی و سطوح مقدماتی مراکز آموزشی و مشاوره 

b ای استثنائی.متناظر در مراکز آموزشی و مشاوره که بر مبنای مدارس ابتدایی هستند و همچنین مقاطع ۶و  ۵( مقاطع تحصیلی 

c ) ۱۰و  ۹آموزان پایۀ دانش ( مدرسۀ اصلیHauptschule( مقطع متوسطه ،)Werkrealschule  وRealschule و مدرسۀ جامع )

(Gemeinschaftsschule که در سال تحصیلی ،)آزمون نهایی دارند، 2020/21 

d)  2و  1آموزان مقاطع دانش ( دبیرستان عمومیGymnasiumدبیرستان فنی و حرفه ،)( ای و مدرسۀ جامعGemeinschaftsschule،) 

e) های ذکر شده در حروف های متناظر با دورهای استثنائی که در یکی از کالسآموزان مراکز آموزشی و مشاورهدانشc  وd کنند،شرکت می 

f) های های حمایتی و دورهای استثنائی با دیگر اولیتای استثنائی، مراکز آموزشی و مشاورهکالس نهم مراکز آموزشی و مشاورهآموزان دانش

 کنند،های پیوستۀ بعدی آماده میآموزان را برای دورههای آموزشی فراگیر با اهداف مختلف که دانشدر دوره 10و  9آموزشی، و مقاطع 

g ) ای دارند که به اعطای صالحیت کاری یا مدرکی عمومی آزمون نهایی 2020/21ای که در سال تحصیلی رس فنی و حرفهآموزان مدادانش

 شود،منتهی می

 های عملکرد کتبی و عملی،برگزاری ارزیابی . ۲

ی افراد صغیر به رسمیت شناخته قانون کودکان و نوجوانان برا ۲۸ووتمبرگی که مطابق بند -( بادنSchulen am Heimروزی )مدارس شبانه . ۳

روزی که کل سال باز ای استثنائی شبانهآموزان کل سال به آن مدرسه بروند و همچنین مراکز آموزشی و مشاورهاند، مادامی که دانششده

 هستند،

های دیگر که ای استثنائی با اولیترهای استثنائی با اولویت پیشبرد ذهنی، بدنی، و حرکتی و مراکز آموزشی و مشاومراکز آموزشی و مشاوره  .۴

 دهند،ها را ارائه میاین دوره

ای تحت مدیریت وزارِت فرهنگ؛ این مورد های آموزشی متناظر در مدارس فنی و حرفهو دوره ۳، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۴نهادهای مربوط به بند   . ۵

در صورتی که آموزش به صورت آنالین ممکن نباشد و امکان به تعویق کند، آن هم منحصراً هایی که نهایی نیستند صدق میتنها برای کالس

 انداختن آن وجود نداشته باشد.

 دبستانی( و مدارس پیشGrundschulförderklassenهای حمایتی ابتدایی )کالس  . ۶

های فنی ( دورهAbschlussklassenهای مقاطع دیپلِم )و کالس gتا  cذکر شده در حروف  1، شمارۀ ۱آموزان مطابق جملۀ های درسی دانشکالس

شوند. ، به طور تناوبی به صورت حضوری و آموزش از راه دور برگزار می۵، شمارۀ ۱ای تحت نظارت وزارت فرهنگ، مطابق جملۀ و حرفه

آموزان و ، با تضمین حفظ فاصلۀ حداقلی بین دانش۴، شمارۀ ۱و جملۀ  b، حرف ۱، شمارۀ ۱آموزان مطابق جملۀ های درسی دانشبرگزاری کالس

 های حضوری تصمیم با مدیریت مدرسه است. تناوب میان کالس حضوری و آموزش از راِه دور مجاز است. در مورد دامنه و مدت زمان کالس

 های حضوری شرکت دارند، این موارد برای آنان مجاز است: آموزان در کالس( مادامی که دانش۴)

( درون مدرسه، و مدرسۀ Hortارائۀ خدمات مراقبتی در مدارس ابتدایی مورد اعتماد، مراقبت بعد از ظهر منعطف، و مراقبت بعد از مدرسۀ ) . ۱

 روزانه و همچنین،

 قدم زدن و گردش در طبیعت در قالب کالس . ۲

. 

 آموزانی که( برای دانش۵)

 اامکان دسترسی به آموزش از راِه دور ندارند ی . ۱



 

 

 ( و تأیید مدیریت، نیازهای خاصی دارند،Klassenkonferenzها )به دالیل دیگری، به تشخیص کنفرانس کالس . ۲

های عملی مدارس فنی و شان برگزار خواهد شد. به همین ترتیب، این قاعده در مورد درسهای حضوری برایبا توجه به منابع در دسترس، کالس

 ان به صورت آموزش از راِه دور میسر نیست صادق است. شای نیز که امکان ارائهحرفه

خواهند به جای آموزان بالغ باید به مدرسه اطالع دهند که آیا میهای قانونی یا دانشهای حضوری، سرپرست( در صورت برگزاری کالس۶)

ها باشد، معلم غیرحضوری برگزار شدن کالسهای حضوری شرکت کنند یا نه. وقتی که تصمیم مبنی بر آموزش از راِه دور اجباری، در کالس

آموزان الزاماً به صورت حضوری در آزمون کتبی شرکت کنند. اگر در زمینۀ شرکت در آموزش از راِه دور به جای تواند تعیین کند که دانشمی

های حضوری شرکت کند. تا پایان کند که در کالسآموز را ملزم میها دانشآموزش حضوری تصمیمی اعالم نشود، مقررات حضور در کالس

سال یا سال تحصیلی و همچنین در صورت تغییری قابل مالحظه در شرایط )مثالً، شرایط پاندمی(، تغییر تصمیم به شرکت در کالس، بدون عطف نیم

 پذیر است.به ماسبق، امکان

 رفت. ( مادامی که کالس حضوری برگزار نشود، آموزش از راِه دور جای آن را خواهد گ۷)

ای استثنائی معاف از مدارس مبتنی بر مدارس ابتدایی و تمام مقاطع مراکز آموزشی و مشاوره ۷تا  ۵آموزان مقاطع ( مراقبت ضروری از دانش8)

 ممنوعیت هستند، مادامی که همچنان امکان حضور نداشته باشند. این کودکان حق شرکت در کالس را دارند:

 مراقبت ضروری به منظوِر تضمین سالمت کودک الزامی است،کودکانی که حضورشان در   . ۱

روند، در صورتی که شان مشغول به کارند و یا در حال تکمیل تحصیالت خود هستند و یا به مدرسه/دانشگاه میکودکانی که سرپرست قانونی .۲

 ا،باشد و به این خاطر قادر به مراقبت از کودک نیستند ی ۲۰۲۱شان در سال آزمون نهایی

 کودکانی که در پی مشکالتی جدی دیگری به مراقبت ضروری احتیاج دارند.  .۳

کند. اگر سرپرست را دارا هستند صدق می ۲، شمارۀ ۲های جملۀ سرپرستی نیز که دیگر پیش شرطهای تکدر مورد خانواده ۲، شمارۀ ۲جملۀ 

ها نیز همچون سرپرستای سخت، قادر به مراقبت از کودک نیست، با تکبیماریکننده، مثالً به خاطر رنج بردن از قانونی دیگر، به دالیل قانع

دهندۀ این خدمات قابل ارائه است. این شود. قاعدتاً خدمات مراقبت ضروری در محدودۀ ساعات کاری نهاد ارائههای قانونی برخورد میسرپرست

شوند که تا اندازۀ هایی ارائه میکرده است و در قالب گروهبه آن مراجعه می شود که کودک تا کنونخدمات توسط کارکنان همان نهادی ارائه می

 شود که دلیلی قابل قبول برای آن ارائه شود. ممکن کوچک و ثابت هستند. استثنائات این امر تنها در صورتی مجاز شمرده می

در مدرسه مشغول به کار هستند، در چارچوب آموزش  آموزان و کارکنانی که در پی آن( غذاخوری مدرسه و صرف وعدۀ همزمان دانش۹)

متری بین افراد، برپا خواهد بود. اگر مدرسه به صورت  ۱/۵هایی تا حد ممکن ثابت و با حفظ فاصلۀ حداقل حضوری و مراقبت ضروری، در گروه

 ها تمیز شوند.شیفتی است، میزهای غذاخوری باید بین شیفت

 باشند: ی و شرکت در مدرسه معاف می( این کودکان از مراقبت ضرور۱۰)

روز نگذشته باشد، مگر در صورتی که  ۱۴اند هنوز اند و از آخرین تماسی که با آن فرد داشتههایی که با فردی آلوده به کرونا تماس داشتهآن  .۱

 مسئولین مدرسه تصمیم دیگری بگیرند، 

اند که از سوی مؤسسۀ روبرت کخ، در زمان اقامت فرد، به عنوان منطقۀ پرخطر ای حضور داشتههایی که طی ده روز اخیر در منطقهآن  .2

شناخته شده باشد؛ همچنین اگر این منطقه ظرف ده روز پس از زمان بازگشت هم به عنوان منطقۀ پرخطر شناخته شود، این قاعده صدق 

 کند، یامی

 دهند، مخصوصاً تب، سرفۀ خشک، اخالل در حس بویایی یا چشایی. انی که عالئم رایج ابتالء به کرونا را از خود نشان میکودک  .۳

کت اگر مطابق مقررات جداسازی در شرایط کرونا، الزامی برای جداسازی وجود نداشته باشد یا آن الزام دیگر برقرار نباشد، برای دسترسی و شر

 ، ذکر شد دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.۱، شمارۀ ۱۰ردی که در مادۀ در موا ۷مطابق بند 

 



 

 

 ۱۴cبند 

 ها، نهادهای مخصوص افرادی نیازمند به مراقبت و پشتیبانی و خدمات مراقبت سرپاییهای مربوط به بیمارستانمحدودیت

ساعت از آن گذشته باشد و با  ۴۸، که نهایتاً ۴a، مطابق بند ۱۹-ویدکنندگان به بیمارستان، تنها با ارائۀ نتیجۀ منفی تست فوری ک( ورود مالقات۱)

یا استانداردی قابل مقایسه را برآورده سازد، مجاز است.  FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95پوشیدن ماسک تنفسی که الزامات استاندارد 

( ورود دیگر افراد به بیمارستان، تنها با ارائۀ نتیجۀ منفی تست فوری ۱کنند. )کنندگان مهیا ها موظفند که امکان انجام تست را برای مالقاتبیمارستان

 ,FFP2 (DIN EN 149:2001)ساعت از آن گذشته باشد یا با پوشیدن ماسک تنفسی که الزامات استاندارد  48، که نهایتاً ۴a، مطابق بند ۱۹-کوید

KN95, N95 شمارۀ به تناسب قابل اعمال است. برای برای کودکان شش تا ۲، مادۀ ۳جاز است. بند یا استانداردی قابل مقایسه را برآورده سازد، م ،

کند کافی یا استانداردی مشابه را برآورده می DIN EN 14683:2019-10ها( پوشیدن ماسک پزشکی که الزامات استاندارد ساله ۱۴سال )شامل  ۱۴

اجتماعی یا جسمی بیمار ضرورت مطلق دارد، مادامی که -لیت مرکز یا برای سالمت روانیها به محل برای حفظ فعااست. افراد دیگری که ورود آن

ها ممکن نباشد، از ها ممکن نیست، برای آنساعت از آن گذشته باشد، بنا به دالیلی که تعویق آن ۴۸که نهایتاً  ۱۹-ارائۀ نتیجۀ منفی تست فوری کوید

نشانی، امداد و نجات، پلیس، و مدیریت بحران که هستند. همچنین، پرسنل خدمات اضطراری آتشمعاف  ۴aمطابق بند  ۱۹-انجام تست فوری کوید

 معافند. ۴a، مطابق بند ۱۹-ورودشان برای انجام مأموریت ضروری است از انجام تست فوری کوید

، ۱۹-انی تنها با ارائۀ نتیجۀ منفی تست فوری کویدکنندگان و سایر افراد به قسمت بستری برای افراد نیازمند به مراقبت و پشتیب( ورود مالقات۲)

 FFP2 (DIN ENساعت از آن گذشته باشد و با پوشیدن ماسک تنفسی مجاز است. ماسک تنفسی باید الزامات استاندارد  ۴۸، که نهایتاً ۴aمطابق بند 

149:2001), KN95, N95  ه تناسب قابل اطالق است.این مراکز موظفند که امکان انجام ب ۴، جملۀ ۱یا استانداردی قابل مقایسه را برآورده کند. مادۀ

  به تناسب قابل اطالق هستند. ۶و  ۵، جمالت ۱کنندگان و افراد دیگر مهیا کنند. مادۀ تست را برای مالقات

مراقبت سرپایی، مادامی که با افراد ها و مراکز بستری برای افراد نیازمند به مراقبت و پشتیبانی و همچنین کارکنان خدمات ( کارکنان بیمارستان۳)

 FFP2 (DIN ENای را که الزامات استاندارد مقیم و بیماران تماس دارند، باید در چارچوب مقررات ایمنی و سالمت محیط کار ماسک تنفسی

149:2001), KN95, N95 کند بپوشند.یا استانداردی قابل مقایسه را برآورده می 

ای افراد نیازمند به مراقبت و پشتیبانی باید، به منظور بررسی آلودگی به ویروس کرونا، سه بار در هفته تست فوری ( کارکنان مراکز بستری بر۴)

 ۱۹-بدهند. کارکنان خدمات مراقبت سرپایی باید، به منظور بررسی آلودگی به ویروس کرونا، دو بار در هفته تست فوری کوید ۴aمطابق بند  ۱۹-کوید

های الزم . نتیجۀ تست باید در صورت درخواست به مدیریت مرکز ارائه شود. مراکز یا خدمات مراقبت سرپایی موظفند که تستبدهند ۴aمطابق بند 

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

 

 

 

 

 مقررات ویژه - 2قسمت 

 

 

 15 بند

 اصل

 یعدم اجرا که مقررات متفاوتی در آنجا برقرار باشد.شرطیاولویت دارد، به 1تا  بر همه مواد قسمت  16 بندهایدستورهای صادرشده بر اساس 

حفاظت  یرا برا شتریکار اقدامات ب نیمجاز است که ا یتنها در صورت 14cو  ۱۴b ی، و بندها۲و  ۱، مواد ۱۳، بند ۲ ۀ، ماد۱۰، بند ۹، ۳ یبندها

 کند. ایمه یدر برابر آلودگ
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 مجوز صدور دستور

 :برای این موارد تواندمی، وزارت آموزش و امور فرهنگی IfSGاز  2جمله  32( طبق بخش 1)

مدرسه، های معتبر و مراقبت منعطف عصرگاهی، مراکز مراقبت پس از فعالیت مدارس زیر نظر خود، مراکز مراقبت از کودک در دبستان. ۱

 ها حمایت کند ودبستانیهای تقویتی دبستان، مهدهای کودک و پیشمراکز مراقبت روزانه، کالس

 ۱۲رویدادهای مطابق بند  .۲

های مراقبت اضطراری ممنوعیت فعالیت، روشحداکثر تعداد افراد، ویژه الزامات بهداشتی، به، های اجرایینامهو دیگر آئینشرایط و الزامات الزم، 

 را با هدف مقابله با عفونت کروناویروس تعریف کند.و ملزومات بازگشت به فعالیت 

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

در مورد دانشگاه پلیس  1شماره  1عریف کنید. جمله ویژه الزامات بهداشتی، را تبرای 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 آزمونمستثنی کند و امکان آموزش، تحصیل و تحصیالت تکمیلی را برای آماده

 بر فعالیت مراکز زیر نظارت کند IfSGاز  2جمله  32تواند طبق بخش عی می( وزارت امور اجتما3)

 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 بیمایتی سرپایی ویژه کمکطرحهای زندگی ح .4

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

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

 ددکاری اجتماعی جوانان،خدمات کار کودک و نوجوان و م .6

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

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

 های سرویس نجاتمدارس ویژه فعالیت .9

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

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

 الزامات بهداشتی،ویژه . 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 سالنورزشی عمومی و حصوصی و زمینمراکز  .1

 نیز مدارس رقص و مراکز مشابه،

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

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

 مرتبط در وزارت فرهنگ

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

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

 کنند

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

یالت رسمی و آموزش تکمیلی های نظری و عملی و محتوای آموزش عملی تحصسواری و پرواز، آزمون. آموزش نظری و عملی رانندگی، قایق2

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

 شوند،ای میونقل جادهرانندگی یا قانون حمل

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

بر فعالیت مراکز زیر  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، نشست. نمایشگاه4

 . صنایع دستی،5

 کوبی و سوراخ کردن بدن، مراکز پزشکی و غیرپزشکی مراقبت پا،های آرایشگری، ماساژ، زیبایی، برنزه کردن، تزیین ناخن، خال. سالن6

 های تفریحی،. مکان7

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

 GewOاز 68تا  66. بازارهای مشمول بخشهای 9

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

ویژه تواند شرایط و الزامات، بههماهنگی وزارتخانه مسئول مرتبط، می، و با IfSGاز  2جمله  32( وزارت امور اجتماعی، بر اساس بخش 8)

شوند، با های دیگری که مشمول این ماده نمیالزامات بهداشتی، را با هدف مقابله با عفونت کروناویروس در مراکز، موسسات، خدمات و فعالیت

 صدور دستور تعیین کند.
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 جداسازیمجوز صدور دستور درباره الزامات 

مقرراتی برای الزامات جداسازی و الزامات مرتبط  IfSGاز  5 جمله 6 بند 36 مادهو  2 جمله 32 مادهتواند بر اساس وزارت امور اجتماعی می

 ویژهدیگر و اقدامات مقابله با کروناویروس تدوین کند، به

از  2جمله  1بند  30ند، با رعایت الزامات مرتبط و طبق بخش شو. 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 . جداسازی افراد بیمار، افراد مشکوک به بیماری، افراد مشکوک به بیماری2

 ،IfSGاز  2جمله  1بند  30

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

 جداسازی،

شان مثبت شده است، جواب تست یکه مطابق تست فور یالزام افراد نیکه تست کروناشان مثبت شده است و همچن یالزام اعضاِء خانوار افراد .4

 (،IfSG، قانون مقابله با عفونت )۱ ۀ، جمل۱ ۀماد ۲۸مطابق بند 

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

-Badenشده برای افراد ساکن خارج از های تعیینشامل ممنوعیت IfSGاز  31طبق بخش  1ای افراد طبق شماره . ممنوعیت فعالیت حرفه۶

Württemberg، 

 IfSGاز  6بند  36بق بخش . الزام ارائه گواهی پزشکی پس از ورود ط۷

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

 

 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 

 نکند، تیمتر را رعا ۱/۵ یحداقل ۀفاصل ۲ ۀ، ماد۲بر خالف بند . 1

داشته باشد  یاینیمحافظ دهان و ب اینپوشد  ینیمحافظ دهان و ب ۲ ۀ، جمل۶ ۀ، ماد۱۰aبند  ای ۱ ۀ، جمل۳ ۀ، ماد۱۰a، بند ۱ ۀ، ماد۳بر خالف بند . 2

 کند،یکه الزامات مناسب را برآورده نم

 

 ائه نکند،درستی ار، اطالعاتی مانند نام، نام خانوادگی، نشانی، تاریخ حضور یا شماره تلفن را به3بند  6. بر خالف بخش ۳

یا خصوصی در تجمعات یا جلسات  ،۲، جملۀ ۴، مادۀ ۲۰یا بند  ۳، شمارۀ ۲، جملۀ ۳، مادۀ ۲۰و همچنین مرتبط با بند  ،1مادۀ  9بند . بر خالف ۴

 ،شرکت کندخصوصی  یرویداد

 د،، رویداد برگزار کن2جمله  2بند  12یا بخش  2جمله  1بند  12، بخش 1جمله  1بند  10. بر خالف بخش ۵

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

 را نقض کند، ۳، جملۀ ۴، مادۀ ۱۴aیا بند  4یا  1جمالت ، 2، بند  14

 ، رعایت نکند،۱، جملۀ ۵، مادۀ ۱۴aیا بند  2 ۀجمل، ۲، مادۀ ۱۴بند یا  ،3ماده  1بند  10ای را، بر خالف بخش . الزامات ایمنی حرفه۷

 رویداد برگزار کند، ۳، شمارۀ ۳، مادۀ ۱۰یا بند  ۳یا  ۱، جمالت ۲، مادۀ ۱۰بند . بر خالف ۸

 ، رعایت نکند،1جمله  2بند  11را، بر خالف بخش  2. قانون فاصله مشمول بخش ۹

 نکند، تیها را رعا، الزام به پردازش داده۱ ۀ، جمل۴ ۀ، ماد۱۴aبند  ای ۲ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۱۳aبر خالف بند . ۱۰

، ۲ ۀ، جمل۵ ۀ، ماد۲۰بند  ای ۲ ۀ، جمل۳ ۀ، ماد۲۰در رابطه با بند  نی، همچن۵ ۀو ماد ۳تا  ۱، مواد ۱۳aبند  ای ۲ ای ۱ ۀ، ماد۱۳بر خالف بند . ۱۱

 خدمات را ارائه کند، ای ردیمرکز را از سر گ کی تی، فعال۶تا  ۴ یها، شماره۲ ۀ، جمل۵ ۀ، ماد۲۰بند  ای ۷ ای ۳تا  ۱ یهاشماره

 برگزار کند، ژهیفروش و یهانیدر مراکز فروش و بازارها کمپ ۴ ۀ، ماد۱۳aبر خالف بند . ۱۲

 ،اقدام به فعال کردن مراکز تجاری و خدماتی کند 3و  1،بندهای  14. بر خالف بخش ۱۳

 تست را انجام ندهد، یسامانده ای یمال نیتأم ۴ ۀ، جمل۱ ۀماد ،۱۴aبر خالف بند . ۱۴

 را ارسال نکند، ی، پروتکل بهداشت۳ ۀ، جمل۲ ۀ، ماد۱۴aبر خالف بند . ۱۵

 کیبه  یبدون ماسک تنفس ای یمنف ۀجی، با نت۴a، مطابق بند ۱۹-دیکو ی، بدون داشتن تست فور۲ ۀماد ای ۱ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۱۴cبر خالف بند . ۱۶

 مرکز وارد شود،

مرکز وارد  کیبه  یو بدون ماسک تنفس یمنف ۀجی، با نت۴a، مطابق بند ۱۹-دیکو ی، بدون داشتن تست فور۳ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۱۴cبر خالف بند . ۱۷

 شود،

 ، یاخارج از خانه یا سایر اقامتگاه ها اقامت داشته است ۶، مادۀ ۲۰بند  . بر خالف۱۸

 مصرف کند. ایالکل سرو  یعموم ی، در فضا۸ ۀ، ماد۲۰بر خالف بند . ۱۹

 

 قوانین پایانی - 4قسمت 
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 اقدامات تکمیلی، انحرافات

 کند.حق نهادهای ذیصالح برای تصویب اقدامات تکمیلی برای مقابله با عفونت را نقض نمیو دستورات حقوقی مبتنی بر آن ( این دستور 1)

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

 کند.

نرخ ابتالی هفت کند که  نییانجام شود، تع دیمنظم که با شیآزما کی در چهارچوب، منطقه شهری ای ایالت کیمسئول در  اداره سالمت( اگر 3)

باید این کاهش ، نفر از ساکنان به مدت پنج روز متوالی ادامه داشته است 100.000مورد برای هر   50روزه به ویروس کرونا به میزان کمتر از 

از تماعی گزارش دهد. را بالفاصله به شیوه محلی مناسب اطالع دهد و به وزارت اجاالجرا شدن مقررات تغییریافته و همچنین زمان الزمنرخ ابتال 

 از این دستور اجرا می گردند: متناظرمقررات  ۴۳تا  1، شماره های ۷االجرا شدن مطابق مادۀ زمان الزم

بند ( به صورت کلی مجاز است؛ GewOاز مقررات تجاری ) 68تا  66خرده فروشی ها، مغازه ها و بازارها در چهارچوب ماده های  فعالیت. 1

۱۳a ،۱۳بند اعمال نمی گردند؛  ۳و  ۲جمالت ، ۵مادۀ  و  ۳، ۱ موادa،  مانندتغییر باقی میبدون  ۴و مادۀ  ۳و  ۲، جملۀ ۲مادۀ، 

، ۱مادۀ ، ۱۳موزه ها، گالری ها، باغ های جانورشناسی و گیاه شناسی و همچنین بناهای یادبود بر خالف ماده ها، ها، بایگانیکتابخانه. فعالیت 2

 در این خصوص کاربردی ندارند،  ۲۱مادۀ ، ۱۳aبند  .طور کلی مجاز است به ۷، و ۳، ۲های شماره

، ۱، مادۀ ۹، بند ۸شمارۀ ، 1مادۀ ، ۱۳بند در فضای باز بر خالف  های ورزشیوهمچنین فعالیت . فعالیت مجموعه های ورزشی و مراکز ورزشی3

 نفر مجاز است، تا زمانی که نوع ورزش نیازمند تماس کم افراد با یکدیگر باشد؛ ده همچنین برای گروه های تا 

 

، چنانچه اداره سالمت مسئول در یک ایالت یا منطقه شهری و در گردداعمال نمی ۷االجرا شدن تغییرات مطابق مادۀ از زمان الزم ۲جملۀ 

مورد برای هر  50نرخ ابتالی هفت روزه به ویروس کرونا به میزان بیش از کند که  نییانجام شود، تع دیمنظم که با شیآزما کی چهارچوب

نفر از ساکنان به مدت سه روز متوالی ادامه داشته است؛ اداره سالمت باید افزایش موارد ابتال و همچنین زمان اجرایی شدن مقررات  100.000

 د و به وزارت اجتماعی گزارش دهد.را فوراً به شیوه محلی مناسب اطالع ده ۷مطابق مادۀ تغییر یافته 

نرخ ابتالی هفت کند که  نییانجام شود، تع دیمنظم که با شیآزما کی در چهارچوب، منطقه شهری ای ایالت کیمسئول در  اداره سالمتاگر ( 4)

باید این کاهش  ،دامه داشته استنفر از ساکنان به مدت پنج روز متوالی ا 100.000مورد برای هر  35روزه به ویروس کرونا به میزان کمتر از 

از را بالفاصله به شیوه محلی مناسب اطالع دهد و به وزارت اجتماعی گزارش دهد. االجرا شدن مقررات تغییریافته و همچنین زمان الزمنرخ ابتال 

برای تجمعات، گردهمایی های خصوصی و  1، جمله 1، بند 9بر خالف ماده  2، جمله 3، عالوه بر بند ۷تغییرات مطابق مادۀ االجرا شدن زمان الزم

سالگی در این خصوص محاسبه نمی شوند.  14مراسم یک محدودیت حداکثر ده نفری از سه خانوار اعمال می گردد؛ کودکان این خانوارها تا سن 

مسئول در یک ایالت یا منطقه شهری و در اعمال نمی گردد، چنانچه اداره سالمت دیگر  ۷االجرا شدن تغییرات مطابق مادۀ از زمان الزم 2جمله 

مورد برای هر  35نرخ ابتالی هفت روزه به ویروس کرونا به میزان بیش از کند که  نییانجام شود، تع دیمنظم که با شیآزما کی چهارچوب

همچنین زمان اجرایی شدن مقررات  نفر از ساکنان به مدت سه روز متوالی ادامه داشته است؛ اداره سالمت باید افزایش موارد ابتال و 100.000

 تغییر یافته را فوراً به شیوه محلی مناسب اطالع دهد و به وزارت اجتماعی گزارش دهد.

نرخ ابتالی هفت کند که  نییانجام شود، تع دیمنظم که با شیآزما کی ( چنانچه اداره سالمت مسئول در یک ایالت یا منطقه شهری و در چهارچوب5)

نفر از ساکنان به مدت سه روز متوالی ادامه داشته است؛ اداره سالمت باید  100.000مورد برای هر  100رونا به میزان بیش از روزه به ویروس ک

دهد.  افزایش موارد ابتال و همچنین زمان اجرایی شدن مقررات تغییر یافته را فوراً به شیوه محلی مناسب اطالع دهد و به وزارت اجتماعی گزارش

 از این دستور اجرا می گردند: متناظرمقررات  ۷تا  1، شماره های ۷االجرا شدن مقررات تغییریافته مطابق مادۀ زماز زمان ال

فعالیت موزه ها، گالری ها، باغ های جانورشناسی و گیاه شناسی و همچنین بناهای یادبود  ،۷و  ۲های ، شماره۱، مادۀ ۱۳بند بر خالف  .1

 ممنوع هستند، به طور کلی برای رفت و آمد عموم 

ممنوع است؛ این مورد در  آماتورو تفریحی مجموعه های ورزشی برای ورزش های فعالیت  ،۸شمارۀ ، 1مادۀ ، ۱۳مادۀ بر خالف  .2

 صدق نمی کند،  ،۱، مادۀ ۹بند خصوص مجموعه های ورزشی فضای باز و گسترده برای گروه های افراد در چهارچوب 

 با وقت قبلی ممنوع است،فروشی های خردهها، فروشگاهفروشگاهبازگشایی  ،۱ۀ ، ماد۱۳aبند بر خالف  .3

فعالیت شرکت ها برای ارائه خدمات با فاصله نزدیک به افراد مانند استودیوهای آرایشی و زیبایی، ناخن، ماساژ، تاتو و پیرسینگ و  .4

با استثناء درمان های ضروری پزشکی، به خصوص  همچنین موسسات ارائه دهنده خدمات زیبایی پاها و سایر موسسات مشابه،

 برای رفت و آمد عموم ممنوع است. و مراقبت از پا پادرمانی، ی، گفتاردرمانیو کاردرمان یوتراپیزیف



 

 

که  یقاعده مستثناست، به شرط نیاز ا هاشگاهیآرا قیاز طر شیرایخدمات اصالح و پ ۀعموم ممنوع است. ارائ یبرا هاشگاهیآرا تیفعال .5

 ،( ثبت شده باشندHandwerksrolle) یگردفتر صنعت

 عموم ممنوع است، ۀاستفاد یبرا ومیسوالر یهاسالن تیفعال .6

نوجوانان، تنها در چارچوب کالس  یهنر یهاهنر، و آموزشگاه ،یقیموس یهاآموزشگاه تی، فعال۴ ۀ، شمار۱ ۀ، ماد۱۳رغم بند  یعل .7

 مجاز است. ن،یآنال

اعمال نمی گردند، چنانچه اداره سالمت مسئول در یک ایالت یا منطقه شهری و در  دیگر ۷االجرا شدن تغییرات مطابق مادۀ الزماز زمان ، 2 ۀجمل

مورد برای هر  100نرخ ابتالی هفت روزه به ویروس کرونا به میزان کمتر از کند که  نییانجام شود، تع دیمنظم که با شیآزما کی چهارچوب

االجرا شدن مقررات و همچنین زمان الزمکنان به مدت پنج روز متوالی ادامه داشته است؛ اداره سالمت باید کاهش موارد ابتال نفر از سا 100.000

 را فوراً به شیوه محلی مناسب اطالع دهد و به وزارت اجتماعی گزارش دهد.تغییریافته 

ر نظر گرفتن تمامی اقدامات محافظتی تا کنون، یک خطر فزاینده برای مهار اداره مسئول تشخیص دهد که با د 1، جمله 5( چنانچه در مورد بند 6)

در زمان بین ، ۷االجرا شدن تغییرات مطابق مادۀ از زمان الزم ،موثر گسترش ویروس کرونا وجود دارد، اقامت خارج از خانه یا سایر اقامتگاه ها

 کان پذیر است:روز بعد فقط با ارائه دالیل موجه ذیل ام 5تا ساعت  21ساعت 

 . اجتناب از خطر عینی برای جان، زندگی و دارایی،1

 ،۵، بند 10. رفتن به مراسم در چهارچوب ماده 2

 ، 11. اجتماعات در چهارچوب ماده 3

 ،2و  1، بندهای 12. مراسم در چهارچوب ماده 4

مشارکت داوطلبان در  نیو همچن ی که حتما باید انجام شونددانشگاه ای خدماتی، شغلی کارآموزی، از جمله خدماتیو  شغلی یها تیانجام فعال. 5

 امداد و نجات،و  حفاظت از فجایع، یآتش نشان یها اتیو عمل ناتیتمر

 . مالقات همسران، شرکای زندگی و همچنین شرکای یک زندگی مشترک در خانه خود یا سایر اقامتگاه ها،6

 ،یو دامپزشک یمان، دری، پرستاریاستفاده از خدمات پزشک. 7

 مربوطه، یدر منطقه خصوص یاعمال حق حضانت و دسترس ژهیخردسال، به وافراد و  تیبه حما ازمندیو مراقبت از افراد ن یهمراه. 8

 ،در خطر مرگحاد  طیو مراقبت از افراد در حال مرگ و افراد در شرا یهمراه. 9

از  یریو جلوگ واناتیح یها یماریاز ب یریاقدامات جلوگ نیانداخت و همچن قیبه تعو واناتیمراقبت از ح یتوان آنها را برا یکه نم یاقدامات. 10

 ،واناتیرساندن به ح بیآس

 تراکت ها و و  بروشورها عیتوز ژهیبه و ،۱، شمارۀ ۳، مادۀ ۱۰بند ذکر شده در  رای گیریانتخابات و  یبرا یانتخابات غاتیاقدامات تبل. 11

 دارای اهمیت. . سایر دالیل مشابه و12

 

کاربرد مرتبط دارد.  3، جمله 5بند  گزارش داده شود. یبرسد و به وزارت امور اجتماع هیفوراً به اطالع کل ناح دیبا راتییاالجرا شدن تغزمان الزم

فزاینده برای مهار موثر این همچنین برای موردی که اداره مسئول تشخیص دهد، که با در نظر گرفتن تمامی اقدامات محافظتی تا کنون، یک خطر 

 گسترش ویروس کرونا دیگر وجود ندارد صدق می کند.

اثرات حقوقی در موارد کاهش نرخ ابتال هفت روزه، در روز پس از اطالع محلی و در موارد افزایش نرخ ابتال هفت  6تا  3( در موارد بندهای 7)

، ارزیابی مقادیر ابتال، اداره سالمت می تواند میزان پراکندگی وقوع عفونت راروزه، در روز کاری دوم پس از اطالع محلی اجرایی می گردد. در 

 به طریق مناسب مورد مالحظه قرار دهد. مطابق وزارت امور اجتماعی،

عموم باز هستند، ممنوع  یکه بر رو یدر اماکن ایاند مشخص شده صالحیذ نیمسئول قیکه از طر یعموم یهاسرو و مصرف الکل، در مکان( ۸)

 .باشدیم

 ،کانون( یعفونت )استراتژوقوع  زانیم یعاد ریغ شیدر صورت افزادر چهارچوب نظارت تخصصی و خدماتی، تواند  یم یاجتماع ( وزارت۹)

 صادر کند ادارت مسئول برای یمنطقه ا یلیاقدامات تکماتخاذ  یدستورالعمل ها را براسایر 

 



 

 

 21بخش .

 اعتبار، انقضا

شده بر . اصالحات اعمالشوداالجرا میالزمآن  اعالمدر روز پس از  که ۱۷بند شود، به استثناء االاجرا میالزم ۲۰۲۱مارس  ۲۹از ( این دستور 1)

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

( که 1067)مجموعه قوانین، صفحه  2020نوامبر  30یا اصالحات اعمال شده بر اساس دستور کرونا به تاریخ ( 1052)مجموعه قوانین. صفحه 

مارس  ۷در پی دستورالعمل کرونای یا تغییر یافته است ( ۲۴۹)مجموعۀ قوانین، صفحۀ  2021فوریه  26دستور مورخ  1اخیرا از طریق ماده 

قانون اعالم و با  4)اعالم اضطراری مطابق ماده  مارس ۱۹دستورالعمل  ۱که آخرین بار به موجب مادۀ  (۲۷۳مجموعه قوانین، صفحۀ ) ۲۰۲۱

-https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelleبه نشانی فراخوان در اینترنت  قابلیت

corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/) ۲مطابق مادۀ ئشان انقضاهای مصوب تا زمان ، دستورالعملتغییر یافته است ،

 ماند.معتبر می ۲جملۀ 

 30 ،2020ژوئن  23مصوب  اتاین دستور یا دستور بر اساس شود. همچنین، همه دستورهایی که باطل می 2021 آوریل ۱۸( این دستور در 2)

 .شوندکه پیش از آن لغو اینباطل خواهد شد، مگر ۲۰۲۱مارس  ۷یا  ،2020نوامبر 

 

  2021مارس  ۲۷ اشتوتگارت، 
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