
 

 

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

 مارس ۲۷از 

 (۲۰۲۱ لیآور ۱۹ خیمعتبر از تار ۀ)در نسخ

 

(، آخرین 1045صفحه  BGBI. I) 2000جوالی  20( مورخ 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

 1 بند

 اهداف

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

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

 درمانی تضمین گردد.

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)

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

 

 ۲بند 

 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 اینمتری از دیگران الزامی است، مگر 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

 .باشندمیمجاز هستند از این قاعده معاف  ،1بند  9طبق بخش  ،هایی کهپیشگیرانه، معقول نباشد. گردهمایی

 ، به استثناء مدارس، قابل اطالق نیست.۱، شمارۀ 1بند  16در مورد مراکز ذکرشده در بخش  گذاریقانون فاصلهاین ( 3)

 

 3 بند

                                                           
 ۲۰۲۱ لیآور ۱۷ خیمربوط به کرونا از تار یهااصالح دستورالعمل ۀنیدر زم یالتیاالجرا شدن دستور دولت اپس از الزم یررسمیو غ شدهکپارچهی ۀنسخ.  1

 (.http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung: ینشان نیاز ا یاعالم و قابل دسترس نیقوان ۴مطابق بند  ی)اعالم اضطرار



 

 

 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 

ویژه قطار، اتوبوس برقی، تاکسی، هواپیمای مسافربری، قایق، کشتی مسافری و خودروهای کابلی، عمومی، به ونقل. 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  66ها و در بازارهای مشمول بخشهای 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  ملیعنظری 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

 ای در حوزه تجارت و صنعت ارائه شود، و. 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

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

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

 در موارد زیر اجباری نیستحفاظتی ( 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 شرطیو مراکز تولیدی یا هنگام کار کردن، به . در محیط کار3

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

های دیگر چنین چیزی را ان، خدمت، مداوا یا فعالیت، اگر درم۱۴و  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

 متری از دیگران وجود داشته باشد، 1.5امکان حفظ درست فاصله حداقل  کهشرطی، 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  2( در مواردی که الزامات بهداشتی فراتر از الزامات عمومی بخشهای 1)

 افراد مسئول باید حداقل الزامات زیر را برآورده کنند:

 قابل رعایت باشد، 2که قانون فاصله طبق بخش طوریمد افراد و صفها، بهوآ. 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،اشیایی که معموالً وارد دهان می. تمیز یا ضدعفونی کردن 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

 ل توالت پس از هر نوبت استفاده،. تعویض دستما7



 

 

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

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

 سرویس بهداشتی.

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

 هبهبودیافتشده و و افراد واکسینه های فوریتست

ژن ویروس منفی وجود داشته باشد، باید یک تست آنتی ۱۹-مادامی که مطابق این دستورالعمل یا مقررات آن، الزام به ارائۀ تست فوری کوید( ۱)

 کرونا 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 به دست خود فرد و تحت هدایت یا نظارت شخِص ثالثی آموزش گیرینمونه .۲

 شود.

 شده کسانی هستند که با ارائۀ سند واکسیناسیون( مطابق تعریف این دستورالعمل یا مطابق مقررات صادرشده بر مبنای این دستورالعمل، افراد واکسینه۲)

شان گذشته روز از زمان تکمیل واکسیناسیون ۱۴بتوانند ثابت کنند که دست کم  —( IfSGقانون مقابله با عفونت ) ۱، مادۀ ۲۲شده در بند تعریف —

 ۱۹-کویدشده به واکسیناسیون با هر گونه واکسن است. مطابق این دستورالعمل یا مقررات صادرشده بر مبنای این دستورالعمل، واکسیناسیون تکمیل

ها هایی که به تزریق بیش از یک دوز از آنشده انجام شده باشد. در مورد واکسنتأییدشده از سوی اتحادیۀ اروپا اشاره دارد که مطابق ترتیب توصیه

شان مثبت بالً نتیجۀ تستشود، به شرطی که آن افراد قشده تلقی میاند تکمیلنیاز است، واکسیناسیون برای کسانی که حداقل یک دوز را دریافت کرده

، تأیید کند. عالوه بر آن، یک واکسیناسیون PCRشان را به ویروس کرونا، از طریق تست شده باشد و مدرکی را در اختیار داشته باشند که آلودگی

  ان یک استثناء به رسمیت بشناسد.شود، در صورتی که کمیتۀ دائمی واکسیناسیون روبرت کخ آن را به عنوشده تلقی میمطابق ترتیب پیشنهادی تکمیل

شان آیند که قبالً نتیجۀ تست( مطابق این دستورالعمل یا مقررات صادرشده بر مبنای این دستورالعمل، افرادی در زمرۀ افراد بهبودیافته به شمار می۳)

، تأیید کند و بر اساس آن PCRونا، از طریق تست شان را به ویروس کرمثبت شده باشد، به شرطی که مدرکی را در اختیار داشته باشند که آلودگی

 مدرک، دیگر ملزم به جدا نگه داشته شدن از دیگران نباشند. گواهی آلودگی به ویروس نهایتاً تا شش ماه معتبر است.

 

 5 بند

 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)

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

 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 مربوط به تدوین برنامه

 

 6 بند

 پردازش داده



 

 

ویژه مراجعان، ضروری باشد، افراد حاضر، بهماده با اشاره به این یی که پردازش داده بر اساس مفاد این دستور یا بر مبنای این دستور ( تا جا1)

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

ها از قبل موجود آوری خواهد شد. اگر این داده، جمعIfSGاز  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 زش داده( افراد مسئول پردا2)

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

کنند، ارائه اطالعات دقیق الزامی ها ارائه میازش دادهبه مسئوالن پرد 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)

ها، از طریق انتقال امن، در ها توسط افراد مسئول پردازش دادهاما به صورتی که اطمینان حاصل شود که وقتی این دادهها قابل خواندن نباشد. داده

ای باشد شده باید به گونهاختیار ادارۀ بهداشت مسئول قرار داده شد، برای ادارۀ بهداشت قابل خواندن باشد. این قالب به صورت سر تا سر رمزگذاری

با این قید قابل  ۲از این طریق انجام شود، مادۀ  هاها را به ادارۀ بهداشت برای مدت چهار هفته ممکن سازد. مادامی که پردازش دادهادهکه انتقال د

حضور ها صرفاً ضمانت کنند که باشد، افراد ملزم به پردازش داده ۱های ذکرشده در بند ای الزم به ورود انواع دادهاعمال است که اگر در برنامه

آوری اطالعات تماس افراد مورد بینی شده باشد، باید امکان جمعپیش ۱هر فرد از طریق برنامه ثبت و ذخیره شود. اگر پردازش داده مطابق جملۀ 

 نظر به صورت آنالوگ، به عنوان روشی جایگزین، مهیا شود.

 

 7 بند

 دسترسی و ممنوعیت مشارکت

های مشخص بر اساس مفاد این دستور یا این دستور ممنوع است، این خاص یا مشارکت در فعالیت های( 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

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

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

منفی بودن به روز از  یمدرک ۵، شمارۀ ۲، جملۀ ۵، مادۀ ۲۰یا بند  ۶، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۴بند  ،۹ ۀشمار  ،۲، جملۀ ۲، مادۀ ۱۰ بر خالف بند .۴

 د.نارائه ندهتعریف شده است، ۴aکه مطابق بند  ، تأییدکنندۀ آلودگی سند واکسیناسیون، و یا مدرک ،۱۹-کوید عیتست سرنتیجۀ 

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

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

 

 8 بند

 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،ویژه در مورد تغییرات فرآیندهای کاری و الزامات ناشی از همهکارکنان باید از آموزش و اطالعات جامع، به .2

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

 شود،

 دهان و بینی باید در اختیار کارکنان قرار بگیرد، 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

هایی که مستلزم تماس گسترده با باالتر از دیگران باشد، نباید در فعالیت 19-ض شدید کوویدنباشد، یا کارکنانی که احتمال ابتالی آنها به عوار

 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 جمعبرای تصمیماطالعات افراد را فقط  5شماره  1تواند بر اساس بند ( کارفرما می2)

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

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

 

 : 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

؛ کودکان خانوارهای مرتبط با سن ، 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

 

 .شوندمحسوب میمحسوب  دهخانوایک نیز  کنندینم یکه با هم زندگ ییهازوج

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

 شود.نمی

 

 10 بند

 رویدادهای دیگر

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

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



 

 

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

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

 شوند، ها بیش از ده نفر حضور نداشته باشند؛ فرزندان زوج جزء شمارش محسوب نمیهای مدنی که در آنازدواج .۲

سازی برای آزمون، به شرطی که مطابق های آمادهقررات کارهای یَدی و همچنین آزمون و دورهآموزش کاری مطابق قانون آموزش کار یا م .۳

 ها وضع نشده باشد.مقررات دیگری برای آن ۱۴bبند 

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

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

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

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

 شوند، برگزار می

های زبان و ادغام در جامعه؛ این امر تنها در ای، 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 آگاهیرانندگی، کشتیهای عملی و نظری برگزاری آموزش .8

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

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

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

 هند، وتعریف شده است، را ارائه د ۴aکه مطابق بند  سند واکسیناسیون، یا مدرک تأییدکنندۀ آلودگی، خود، ۱۹-فوری کوید

 آموزهای تقویت گروهی با ظرفیت حداکثر پنج دانشکالس .۱۰

کنندگان، کارکنان و برای 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

 کننده مجازند:تعداد شرکت( این موارد بدون محدودیت ۳)

آوری امضاءهای حمایتی الزم برای انتخابات پارلمان و و جمع ۱۱رویدادهای مربوط به کاندیداتوری و کارزارهای انتخاباتی مطابق بند  .۱

ها، ، متقاضیان فردی و همچنین برای ثبت دادخواستدهندگانهای رأیانتخابات محلی برای تعیین پیشنهادات انتخاباتی احزاب، انجمن

 درخواست عموم، رفراندوم، درخواست شهروندان، و شوراهای شهروندی،

شرکت  تواندیبرگزارکننده م؛ های کشوریهای سنجش توانش منحصر به رشته در چارچوب فرآیندهای پذیرش و همچنین دیگر آزمونآزمون .۲

 یمدرک آلودگ ۀارائ ای ون،یناسیسند واکس ۀ، ارائ۱۹-دیکو یتست فور ۀجیبودن نت یروز از منفبه یدرکم ۀرا به ارائ یبه صورت حضور

 شده است، منوط کند و فیتعر ۴aکه در چارچوب بند  دشده،یتأئ

 ای مادامی که بدون تماشاگر برگزار گردند. رویدادهای ورزشی برتر و حرفه .۳

 .شوداعمال نمی، مجاز شمرده شده است ۱مادۀ  ۹شان، مطابق بند یی که برگزاریدر مورد رویدادها ۲و  ۱های ( ماده۴)

 

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)

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

 شود.ریزی اعمال نمیهای تصویب برنامهدر روال



 

 

، شخص، سازمان یا ( رویدادهای مشمول این ماده باید دارای زمان و مکان محدود و با اهداف و نیت مشخص باشند و زیر نظر برگزارکننده۶)

 موسسه، با مشارکت هدفمند افراد برگزار شوند.

 

 10a بخش

 دهیانتخابات و رای

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

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

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

 در دسترس عموم هستند.

های را تضمین کند. در مورد اعضای کمیته 8و  6، 3تا  1های شماره 1بند  4هردار باید حداقل رعایت الزامات بهداشتی مشمول بخش ( ش2)

 ، 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 داردهایکه مطابق استان( پوشیدن ماسک پزشکی 3)

یا استانداردهای مشابه در ساختمان انتخابات الزامی است. این  KN95 ،N95، استاندارد FFP2 (DIN EN 149: 2001)رعایت الزامات 

 شودالزام شامل موارد زیر نمی

 برای کودکان زیر شش سال و .1

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

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.یرا

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

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

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

 پردازش کند؛ 1جمله 

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

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

 بین اعضای کمیته گزینش و دستیاران آنها ضروری است.

 گیری برای افراد زیر ممنوع استی به ساختمان رای( دسترس5)

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

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

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

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



 

 

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

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

 FFP2 (DINابجا شوند. این افراد باید از پوشش تنفسی دارای الزامات استانداردهای توانند در یک خودرو جچندین نفر از خانوارهای مختلف می

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

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

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

 شود.اعمال میداشته باشند  انتخاباتی حضورهای 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 2مندرج در بخش  گذاری( رئیس جلسه باید قانون فاصله2)

 ، تعیین کنند.4بهداشتی، طبق مفاد بخش 

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

 

 12بخش 

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

شود، مجاز ، رویدادهایی که در کلیسا و جوامع مذهبی و عقیدتی با هدف عبادت مذهبی برگزار می10و  9( به عنوان استثنا برای بخشهای 1)

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

 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 قبلتنها با ثبت

ً 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

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

 وجود دارد. 7را رعایت کنند. اینجا ممنوعیت دسترسی و مشارکت طبق بخش  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؛ ماشینهای ها، 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 یهادر چارچوب پروتکل هارسانه لیشده و تحودادهسفارش

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

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

 های شبانه رسمی یا در شرایط دشوار و خاص،اقامتگاه

 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 ۱۳aشناسی مطابق بند 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 یرااستثناء استفاده ب

ً 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

 یهامجاز است که گروه عیباز وس یو آماتور انجام دهند؛ در فضاها یحیتفر یهاورزش توانندیچهارده سال و کمتر از چهارده سال م

ش، باشد؛ استفاده از رختکن، دو 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

 

 سوناها و مراکز مشابه، .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 فروش بیرونبه استثناء ، (GastG) از قانون تهیه غذا 1بند  25استثنای مراکز تهیه غذا و ارائه خدمات مشمول ماده بهداری، هتل

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

 د تعطیل باشند.بایها رستوران

ها و غذاهای منحصراً استثنای نوشیدنیها و مراکز آموزشی مشمول قانون موسسات آموزش عالی، بهتریاهای دانشگاهها و کافهفروشیاغذیه .۱۲

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

 



 

 

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

۱۳a مجاز است.۴، جملۀ ۳، مادۀ ، 

مگر این که استفاده از این  وان مدرسه هنری،نظر از ساختار سازمانی یا پذیرش به عنمدارس 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.روسپیاز 

 

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

مناسب در محوطه شرکت صورت بگیرد،  هایکه 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  بودن مساحت حداقلمتری بین همه مراجعان و فراهم  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؛ قالبها و موسسات آموزش عالی بر اساس قانون موسسات آموزش عالی تعلیق می( مطالعات حضوری در دانشگاه3)

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

های آموزش از های ارتباطی یا دیگر قالبرسانی الکترونیکی و فناوریکه برگزاری اینها اکیداً ضروری باشد و امکان استفاده از اطالعشرطیبه

 توانندیم یآکادم تیریمد ایدانشگاه  سیرئ. شودرویدادهایی که برای دانشجویان ترم اول برگزار می، مخصوصاً جای آنها ممکن نباشد دور به

 یمدرک آلودگ ۀارائ ای ون،یناسیسند واکس ۀ، ارائ۱۹-دیکو یتست فور ۀجیبودن نت یروز از منفبه یمدرک ۀرا به ارائ یشرکت به صورت حضور

 شود.در این زمینه اعمال می 3و  2جمالت  2بند  16بخش  شده است، منوط کنند. فیتعر ۴aکه در چارچوب بند  دشده،یتأئ

 

 ۱۳aبند 

 دهندۀ خدماتهای صنایع دستی و ارائهفروشی، بازارها و شرکتهای خردهها، فروشگاهفروشگاه

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

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

ای محدود و دقیق برای هر د بازۀ زمانیگیرد بایاز 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

 مستثنا هستند: 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، های وسایل پزشکی، تکنیسینهای 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 یهافروشگاهنهال، و  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

 ،حداکثر یک مشتری. در فضاهای فروشی که کوچکتر از ده متر مربع است، ۱

، 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،

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

 متر مربع مساحت محل فروش. 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، دستهم برای فروش ارائه میها مختلفی از اقالبندی( وقتی که دسته۳)

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

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

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

 ای مشخص تنظیم کنند.تی، عرضۀ کاالها را به نحوی بدون تماس و در محدودۀ بازۀ زمانیگردانندگان باید، به عنواِن بخشی از پروتکل بهداش

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

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

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

دهندگان خدمات تلفن، فقط فعالیت ارائه ۀبی ضروری، ممنوع است. در محوطاستثنای وسایل جانفروش کاالهای نامرتبط با آن صنعت یا خدمت، به

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

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

 14بخش 

 وکارهای خاصاعتبار الزامات مقابله کلی با عفونت در مراکز و کسب 

را رعایت کنند، پیشاپیش  4در بخش  های زیر باید الزامات بهداشتی ذکرشدهکننده موسسات، مراکز خدماتی و فعالیتبردار یا ادارهافراد بهره( ۱)

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

 های دانشجویی،ها و اتحادیهها، بایگانیها و مراکز آموزش عالی مشمول قانون موسسات آموزش عالی، کتابخانهدانشگاه .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

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



 

 

 های نظری و عملی،رانی و پرواز، شامل آزمونندگی، قایقهای رانآموزشگاه .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

 ون،یناسیسند واکس ۀارائ، ۱۹-دیکو یتست فور یمنف ۀجینت ۀارائکارکنان و از سوی رعایت پروتکل تست   خدمات وجود نداشته باشد، ۀارائ ای

 است. یالزام برای استفاده از خدمات شده است، فیتعر ۴aکه در چارچوب بند  دشده،یتأئ یمدرک آلودگ ۀارائ ای

و نیز مدارس رقص و مراکز  های یوگاهای 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  25پذیرایی مشمول بخش ؛ در مورد مراکز و خدمات 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 ین در مورد باید رعایت شود؛ ا 8ای مشمول بخش ضمن، الزامات ایمنی حرفه

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 فرآوریسالخی، قصابی، فرآوری گوشت، و فرآوری شکار و همچنین مشاغل دیگری که با گوشت هایشرکت  .۱

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

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 ۱بدهند. در مورد شمارۀ  ،۱، مادۀ ۴aمطابق با بند  ۱۹-فوری کویدباید پیش از شروع فعالیت کاری خود، تست 

نیز  تعریف شده است، ،۱، مادۀ ۴a، مطابق آنچه در کارمند مشغول به کارند ملزم به انجام یک تست هفتگی ۱۰۰هایی با بیش از که در شرکت

، سند هانتایج آزمایش تست معاف هستند. ۀاز الزام به ارائ اندافتهیبهبود  ایاند شده نهی، واکس۳و  ۲، مواد ۴aبند  فیکه، مطابق تعر یافراد هستند.

باید در صورت درخواست کارفرما به وی ارائه شود. کارفرما مسئول تأمین هزینۀ آزمایش است، مگر این  واکسیناسیون، یا گواهی آلودگی تأییدشده

 که این هزینه از طریق دیگری تضمین شود.

کنند و یک پروتکل بهداشتی را، مطابق قیود ذکر شده در  ، الزامات بهداشتی را رعایت۴باید، مطابق بند  ۱( کارفرمایان مشاغل ذکر شده در مادۀ ۲)

دهان و بینی نیستند.  محافظ، افراد در خارج از فضاهای بسته ملزم به پوشیدن ۲، شمارۀ ۱های ذکر شده در مادۀ ، تدوین کنند. در شرکت۵بند 

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

 .شودمطابق الزامات ادارۀ بهداشت اصالح باید فوراً ای را در پروتکل پیدا کرد، پروتکل اداره کاستی

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

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

 

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

 ۱که مطابق مادۀ را هایی آزمایشکه  یافراد در خصوص نیممنوع است و همچن 7 ماده طبقد. ورود و شرکت نشو یپردازش م کارکنان یها

 ممنوع است. و یا سند واکسینان یا گواهی آلودگی تأییدشده ندارند اندنداده انجام اندشده زیتجو

 لیذتعهدات  1ذکر شده در بند  موسسات خصوص در دیبا برداربهره، نید. عالوه بر انشو تیرعا دیبا 8 مادهمطابق با  یشغل یمنیالزامات ا( 5)

 را انجام دهد:

 نیکرونا، و همچن 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 داده  ییو چشا ییایتب، سرفه خشک، اختالل در حس بو یعنیکرونا،  روسیعفونت با و یعالئم معمولبا توجه به 

 شوند.

 دیتحوالت جد، پس از آن حداقل سه ماهه و در صورت 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 

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

 ۱۴bبند 

 از خردساالن یو مراقبت خصوص ،هامهد کودک، فعالیت مدارس

در  یخدمات مراقبت ۀو ارائ ،یدبستانشی(، مدارس پGrundschulförderklassen) ییابتدا یتیحما یهاکالس ،یآموزش در مدارس عموم( ۱) 

مورد اعتماد، مراقبت  ییدر مدارس ابتدا یخدمات مراقبت ۀارائ نیها و همچنمتناظر با آن یخصوص یمورد اعتماد، و نهادها ییمدارس ابتدا

همچنین برگزاری  .ردیگیصورت م ۱۴تا  ۲مذکور در مواد  ودیطابق ق( درون مدرسه مHort) ۀو مراقبت بعد از مدرس طف،بعد از ظهر منع

 یشرکا تیفعال ممنوع است. هابرنامه و رویدادهای مربوط به مدرسه در مدارس عمومی و نهادهای خصوصی متناظر با آنرویدادهای فوق

  شود. یمجاز مدرسه تلق یهاتیاز فعال یبخش شانتیمجاز است که فعال ییخارج از مدرسه در داخل مدرسه تنها تا جا

های مجاز شمرده شوند. استثاء آن کالس ۱۴تا  3ها مطابق مواد بدنی عملی به صورت حضوری ممنوع است، حتی اگر آن کالس( تربیت2)

ه ورزش را به عنوان آموزانی کهای عملکرد عملی دانششوند، 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 ینی دهان و بمحافظ رسانی با سازی یا کمکها ممکن نیست ممنوع هستند. اما ایمنگذاری در آنکه حفظ این حداقل فاصله

 است.

 

و آموزش از راه دور انجام شود،  یبه صورت حضور یها و به طور تناوبآزمون یدر دسترس برا یهابا در نظر گرفتن زمان دی( آموزش با۳)

 این قاعده بر موارد زیر اطالق ندارد: باشد. یضرور یحداقل ۀکار به منظور حفظ فاصل نیکه ا یمادام

قانون کودکان و نوجوانان برای افراد صغیر به رسمیت شناخته  ۲۸ووتمبرگی که مطابق بند -( بادنSchulen am Heimروزی )مدارس شبانه . ۱



 

 

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 اولیتای استثنائی با اولویت پیشبرد ذهنی، بدنی، و حرکتی و مراکز آموزشی و مشاورهمراکز آموزشی و مشاوره  .۲

 دهند،ها را ارائه میاین دوره

 دبستانی. مدارس پیش۳

قاعده این  .ای تحت مدیریت وزارِت فرهنگرس فنی و حرفههای آموزشی متناظر در مداو دوره ۳، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۴نهادهای مربوط به بند   . ۴

ممکن نباشد و امکان  شیفت گردشیکند، آن هم منحصراً در صورتی که آموزش به صورت هایی که نهایی نیستند صدق میکالسدر مورد تنها 

 به تعویق انداختن آن وجود نداشته باشد.

 در این زمینه اطالق ندارد. در مورد دامنه و مدت ۱، مادۀ ۲پیوسته به صورت حضوری است. بند  ۴تا  ۱ هایمذکور در شماره نهادهایفعالیت 

های میانی و پایان ترم، بنا به تصمیم مدیریت مدرسه، این امکان های حضوری تصمیم با مدیریت مدرسه است. دو هفته قبل از آزمونزمان کالس

 ، پیوسته به صورت آموزش از راِه دور برگزار شوند.۳تا  ۱ثنائی از جمالت ها، به عنوان استوجود دارد که کالس

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

( درون مدرسه، و مدرسۀ Hort) ارائۀ 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)

 امکان دسترسی به آموزش از راِه دور ندارند یا . ۱

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

شان برگزار خواهد شد. به همین ترتیب، این قاعده در برایاضافی های حضوری کالس، ۳الزامات مادۀ  فراتر ازبا توجه به منابع در دسترس، 

 شان به صورت آموزش از راِه دور میسر نیست صادق است. ای نیز که امکان ارائههای عملی مدارس فنی و حرفهمورد درس

خواهند به جای آموزان بالغ باید به مدرسه اطالع دهند که آیا مینونی یا دانشهای قاهای حضوری، سرپرستری کالس( در صورت برگزا۶)

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

موزان الزاماً به صورت حضوری در آزمون کتبی شرکت کنند. اگر در زمینۀ شرکت در آموزش از راِه دور به جای آتواند 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

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

 پذیر است.به ماسبق، امکان

 ( مادامی که کالس حضوری برگزار نشود، آموزش از راِه دور جای آن را خواهد گرفت. ۷)

مدارس مبتنی بر  ۷تا  ۵(، مقاطع Grundschulförderklassenی ابتدایی )های حمایتآموزانی که واجد شرایط آموزِش ابتدایی، کالس( دانش8)

ها را ای استثنائی هستند، اگر و تا جایی که امکان حضور در کالسدبستانی، و تمام مقاطع مراکز آموزشی و مشاورهمدارس ابتدایی، مدارس پیش

 آموزان حق شرکت در کالس را دارند:نششود. این داشان امکان مراقبت ضروری مهیا مینداشته باشند، برای

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

 باشد و به این خاطر قادر به مراقبت از کودک نیستند یا، ۲۰۲۱در سال  شانآزمون نهایی



 

 

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

ست کند. اگر سرپررا 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 تکنده، مثالً به خاطر رنج بردن از بیماریکنقانونی دیگر، به دالیل قانع

این  دهندۀ این خدمات قابل ارائه است.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 گروهتا کنون به آن مراجعه می آموزدانششود که خدمات 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

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

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

 ها تمیز شوند.ای غذاخوری باید بین شیفتشیفتی است، میزه

آموزان، کودکان، و دانش شود،یها ارائه مدر آن ۸ ۀکه مطابق ماد یاز جمله خدمات مراقبت ضرور ک،ی ۀمذکور در ماد یدر مورد نهادها( ۱۰)

  :ستندینهادها ن نیشرکت در ا ایرا داشته باشند مجاز به ورود  ریز طیکه شرا یمعلمان

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

 مسئول مدرسه تصمیم دیگری بگیرد، 

مت فرد، به عنوان منطقۀ پرخطر اند که از سوی مؤسسۀ روبرت کخ، در زمان اقاای 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

 PCRمربوط به کرونا، ملزمند که تست  یجداساز یهادستورالعمل ۳ ۀ، ماد۴aمطابق بند  شان،یتست فور ۀجیکه پس از مثبت شدن نت ییهاآن. ۳

 ایبدهند 

 دهند، مخصوصاً تب، سرفۀ خشک، اخالل در حس بویایی یا چشایی. که عالئم رایج ابتالء به کرونا را از خود نشان میهایی آن .۴

وجود نداشته باشد یا آن الزام دیگر  ، الزامی برای جداسازیقرنطینۀ پس از سفر در شرایط کروناو  اگر مطابق مقررات جداسازی در شرایط کرونا

 ممنوعیتی وجود نخواهد داشت. ۱جملۀ برقرار نباشد، برای دسترسی و شرکت مطابق 

آموزان و کارکنانی که به دبستانی و همچنین نهادهای خصوصی متناظر باید به دانشهای حمایتی ابتدایی، مدارس پیش( مدارس عمومی، کالس۱۱)

ارائه  —ذکر شده است  ۱، مادۀ ۴aچنانچه در بند  — ۱۹-اکز فعالیت دارند، هر هفتۀ تحصیلی، دو تست فوری کویدصورت حضوری در این مر

، ۳و  ۲، مادۀ ۴aکنند. اگر حداکثر سه روز متوالی در مدرسه حضور داشته باشند، باید حداقل یک تست ارائه شود. افرادی که، مطابق تعریف بند 

 ها بر عهدۀ مدیریت مدرسه است.دهی تستاند از این قاعده مستثنی هستند. زمان و سامانیافتهاند یا بهبود واکسینه شده

دهند و یا سند واکسیناسیون یا مدرکی مبنی بر آلودگی تأییدشده مطابق بند ( افرادی که مدرکی را مبنی بر منفی بودن تست کرونایشان ارائه نمی۱۲)

۴a ۸شده در این نهادها، مطابق مادۀ و همچنین خدمات مراقبت ضروری ارائه ۱ت در نهادهای مذکور در مادۀ کنند اجازۀ ورود و شرکارائه نمی ،

 را ندارند. در این گونه موارد باید امکان آموزش از راِه دور فراهم شود. مدرک انجام تست از طرق زیر قابل حصول است: 

هم که تست در مدرسه پیش از یا مستقیم پس از ورود به محیط مدرسه انجام نشود، بلکه  . این قاعده وقتی۱۱گیری مطابق مادۀ شرکت در تست .۱

 در زمانی پس از آن و در طول روز تحصیلی انجام شود قابل اطالق است، یا

 مدرکی دال بر حصول نتیجۀ منفی از تست که از طرق زیر انجام شده باشد: .۲

a۴مطابق بند  ۱۹-( گواهی تست فوری کویدaیا ۱ادۀ ، م 

bای که از سوی وزارت فرهنگ برای بر روی فرم نمونه ۱۹-( گواهی فردی سرپرست قانونی پس از انجام اصولی تست فوری کوید

ای استثنائی متمرکز بر رشد ذهنی، رشد بدنی و حرکتی، مراکز آموزشی و آموزان مقطع ابتدایی، مراکز آموزشی و مشاورهدانش

های دهند و همچنین برای کودکانی که به کالسهای آموزشی را ارائه میهای دیگر که این دورهرکز بر حیطهای استثنائی با تممشاوره

 روند.دبستانی میحمایتی ابتدایی و مدارس پیش

موعدی که از سوی انجام دهند. معلمان و دیگر افراد در  ۱۱گیری مطابق مادۀ آموزان نهایتاً در روز ارائۀ تستارسال این مدرک را باید دانش



 

 

ساعت گذشته باشد. امکان گواهی فردی  ۴۸مدیریت مدرسه تعیین شده است باید گواهی را ارائه دهند و از زمان انجام تست نباید بیش از 

کنند و همچنین برای ،در این نهادها کار می ۱۵و  ۱۱، به تناسب برای کارکنانی که، مطابق مواد b، حرف ۲، شمارۀ ۳مطابق جملۀ 

 اند وجود دارد.آموزانی که به سن قانونی رسیدهانشد

 شود: در این موارد اعمال نمی ۱۲( ممنوعیت ورود و شرکت مطابق مادۀ ۱۳)

 برای شرکت در .1

a) ترم و پایانی یا های میانآزمون 

b) های عملکرد اکیداً حداقل تعداِد ارزیابی سازیِ دهی ضروری هستند، مادامی که برای برآوردههای عملکرد تحصیلی که برای نمرهارزیابی

 ضروری باشند، 

، مدرک ۲، جملۀ ۱۲آموزانی که مطابق مادۀ متر پیوسته رعایت شود و همچنین به شرط جداسازی از دانش ۱/۵در صورتی که فاصلۀ حداقلی 

 اند. ارائه کرده

ها تعریف شده است، بر روی آن ۱، مادۀ ۴a، آن گونه که در بند ۱۹-که به موجب معلولیت امکان انجام تست فوری کوید آموزانیبرای دانش .۲

 ممکن نباشد، مادامی که معلولیت موجود و عدم امکان انجام تست از طریق گواهی پزشکی اثبات شود.

 ، ۲، مادۀ ۴aشده مطابق بند برای افراد واکسینه  .۳

 ، ۳، مادۀ ۴aفراد بهبودیافته، مطابق بند برای ا  .۴

مدت به محیط مدرسه، مادامی که این ورود برای اعمال حق حضانت فردی یا برای شرکت در آموزش از راِه دور اکیداً برای ورود کوتاه  .۵

 ضروری باشد،

کند یا مادامی که این ورود خارج از ت ارائه میمدتی که برای عملکرد مدرسه ضروری باشد، مثالً ورود کسی که خدمابرای ورود کوتاه  .۶

 زمان فعالیت باشد، مثالً ورود کارکنان بخش نظافت.

ساکن بیش  ۱۰۰،۰۰۰روزه به کرونا، به مدت سه روز متوالی، به ازاء ( اگر ادارۀ بهداشت یک منطقۀ شهری یا روستایی ببیند که آلودگی هفت۱۴)

و فرصت  ۲، جملۀ ۳الی منطقه برساند، آموزِش حضوری، به استثناء آموزش در نهادهای مذکور در مادۀ نفر است و آن را به اطالع اه ۲۰۰از 

 ، ممنوع خواهد شد. این ممنوعیت بر موارد زیر اطالق ندارد: ۵آموزش حضوری مطابق مادۀ 

( و مدرسۀ Realschuleو  Werkrealschule(، مقطع متوسطه )Hauptschuleمدرسۀ اصلی ) ۱۰و  ۹آموزان پایۀ آموزِش حضوری دانش . ۱

 آزمون نهایی دارند، ۲۰۲۰/۲۱(، که در سال تحصیلی Gemeinschaftsschuleجامع )

ای و مدرسۀ جامع (، دبیرستان فنی و حرفهGymnasiumدبیرستان عمومی ) ۲و  ۱آموزان مقاطع آموزِش حضوری دانش  .۲

(Gemeinschaftsschule،) 

و  ۱های های ذکر شده در شمارههای متناظر با دورهای استثنائی که در یکی از کالسوزان مراکز آموزشی و مشاورهآمآموزِش حضوری دانش .۳

 کنند،شرکت می ۲

های ای استثنائی با دیگر اولیتای استثنائی، مراکز آموزشی و مشاورهآموزان کالس نهم مراکز آموزشی و مشاورهآموزِش حضوری دانش .۴

های پیوستۀ بعدی آموزان را برای دورههای آموزشی فراگیر با اهداف مختلف که دانشدر دوره ۱۰و  ۹های آموزشی، و مقاطع رهحمایتی و دو

 کنند،آماده می

ای دارند که به اعطای صالحیت کاری یا آزمون نهایی ۲۰۲۰/۲۱ای که در سال تحصیلی آموزان مدارس فنی و حرفهآموزِش حضوری دانش . ۵

 شود،ی عمومی منتهی میمدرک

 ها اکیداً ضروری باشند،سازِی حداقل تعداِد آزمونهای کتبی و عملی، مادامی که برای برآوردهانجام آزمون .۶

 ترم و پایانی.های میانبرگزاری آزمون  .۷



 

 

از روز بعد از اعالم دیگر قابل اعمال نیست، در صورتی که ادارۀ بهداشت یک منطقۀ شهری یا  ۱ به تناسب قابل اطالق است. جملۀ ۸مادۀ 

نفر است و آن را به اطالع اهالی  ۲۰۰ساکن بیش از  ۱۰۰،۰۰۰روزه به کرونا، به مدت پنج روز متوالی، به ازاء روستایی ببیند که آلودگی هفت

 شوند.به تناسب اعمال می ۸و مادۀ  ۳و  ۱، جمالت ۵، مادۀ ۲۰منطقه برساند. بند 

دبستانی، و همچنین های حمایتی ابتدایی، مدارس پیشها، خدمات مراقبت خصوصی از خردساالن ملزم به کسب مجوز، کالس( برای مهد کودک۱۵)

، به استثناء ۱۴درون مدرسه، مادۀ  (Hortهای مدارس ابتدایی مورد اعتماد، مراقبت بعد از ظهر منعطف، و همچنین مراقبت بعد از مدرسۀ )دوره

 شود.، به تناسب اعمال می۲جملۀ 

 

 ۱۴cبند 

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

ساعت از آن گذشته  ۴۸، که نهایتاً ۱، مادۀ ۴a، مطابق بند ۱۹-نتیجۀ منفی تست فوری کوید کنندگان به بیمارستان، تنها با ارائۀ( ورود مالقات۱)

یا استانداردی قابل مقایسه را برآورده سازد،  FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95باشد و با پوشیدن ماسک تنفسی که الزامات استاندارد 

( ورود دیگر افراد به بیمارستان، تنها با ارائۀ نتیجۀ منفی ۱کنندگان مهیا کنند. )ت را برای مالقاتها موظفند که امکان انجام تسمجاز است. بیمارستان

 FFP2 (DINساعت از آن گذشته باشد یا با پوشیدن ماسک تنفسی که الزامات استاندارد  48که نهایتاً ، ۱مادۀ ، ۴a، مطابق بند ۱۹-تست فوری کوید

EN 149:2001), KN95, N95 شمارۀ به تناسب قابل اعمال است. برای ۲، مادۀ ۳انداردی قابل مقایسه را برآورده سازد، مجاز است. بند یا است ،

یا استانداردی مشابه را  DIN EN 14683:2019-10ها( پوشیدن ماسک پزشکی که الزامات استاندارد ساله ۱۴سال )شامل  ۱۴برای کودکان شش تا 

اجتماعی یا جسمی بیمار ضرورت -ها به محل برای حفظ فعالیت مرکز یا برای سالمت روانییگری که ورود آنکند کافی است. افراد دبرآورده می

ها ممکن نیست، ساعت از آن گذشته باشد، بنا به دالیلی که تعویق آن ۴۸که نهایتاً  ۱۹-مطلق دارد، مادامی که ارائۀ نتیجۀ منفی تست فوری کوید

نشانی، امداد و معاف هستند. همچنین، پرسنل خدمات اضطراری آتش ،۱، مادۀ ۴aمطابق بند  ۱۹-ام تست فوری کویدها ممکن نباشد، از انجبرای آن

 معافند. ۱، مادۀ ۴a، مطابق بند ۱۹-نجات، پلیس، و مدیریت بحران که ورودشان برای انجام مأموریت ضروری است از انجام تست فوری کوید

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

 FFP2ساعت از آن گذشته باشد و با پوشیدن ماسک تنفسی مجاز است. ماسک تنفسی باید الزامات استاندارد  ۴۸که نهایتاً  ،۱مادۀ  ،۴aمطابق بند 

(DIN EN 149:2001), KN95, N95  به تناسب قابل اطالق است.این مراکز موظفند که  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 امکان انجام تست را برای مالقات

برای افراد نیازمند به مراقبت و پشتیبانی و همچنین کارکنان خدمات مراقبت سرپایی، مادامی که با افراد ها و مراکز بستری ( 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.ابل مقایسه را برآورده مییا استانداردی ق 

فوری ( کارکنان مراکز بستری برای افراد نیازمند به مراقبت و پشتیبانی باید، به منظور بررسی آلودگی به ویروس کرونا، سه بار در هفته تست ۴)

اند، اند یا بهبود یافته، واکسینه شده۳و  ۲مواد ، ۴aتعداد دفعات تست برای کسانی که، مطابق تعریف بند  بدهند. ۱، مادۀ ۴aمطابق بند  ۱۹-کوید

کارکنان خدمات مراقبت سرپایی باید، به منظور بررسی آلودگی به ویروس کرونا، دو بار در هفته تست فوری  تواند به یک بار در هفته تقلیل یابد.می

آلودگی تأییدشده به ، سند واکسیناسیون، یا گواهی نتیجۀ تست شوند.یبه تناسب اعمال م ۲جملۀ نیمو  ۱جملۀ  بدهند. ،۱، مادۀ ۴aمطابق بند  ۱۹-کوید

های الزم را سازماندهی کنند. در باید در صورت درخواست به مدیریت مرکز ارائه شود. مراکز یا خدمات مراقبت سرپایی موظفند که تست کرونا

 تواند استثنائاتی را مجاز بداند.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 

کار اقدامات  نیمجاز است که ا یتنها در صورت ،۷و  ۶، مواد ۲۰، و بند ۱۴b ، 14c ی، بندها۲و  ۱، مواد ۱۳، بند ۲ ۀ، ماد۱۰، بند ۹، ۳ یبندها

 کند. ایمه یحفاظت در برابر آلودگ یرا برا شتریب

 

 16بخش 

 مجوز صدور دستور

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

های معتبر و مراقبت منعطف عصرگاهی، مراکز مراقبت پس از مدرسه، دبستانفعالیت مدارس زیر نظر خود، مراکز مراقبت از کودک در . 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  1لزامات بهداشتی، را تعریف کنید. جمله ویژه ابرای مقابله با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، به

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

، Baden-Württembergپلیس  ، از جمله بخش آموزش دانشگاهBaden-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 ( وزارت امور اجتماعی می3)

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

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

 خانمان،بیمراکز ویژه افراد  .3

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

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

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



 

 

ترویج تحصیل در خانواده کتاب هشتم قوانین اجتماعی،  ۱۳و  ۱۱مطابق بندهای  خدمات کار کودک و نوجوان و مددکاری اجتماعی جوانان، .6

 های زودهنگام،و کمک کتاب هشتم قوانین اجتماعی ۱۶مطابق بند 

 بخش مرتبط،مدارس پرستاری، مدارس ویژه کادر درمان، مدارس فنی ویژه امور اجتماعی زیر نظر  .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.برای مقابله با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، به

 های زیر صادر کندمقابله با عفونت کروناویروس دستور الزم را در زمینه و با هدف IfSGاز  2جمله  32 بندتواند طبق ( وزارت کشور می4)

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

 شوند،رد مرکز میوارد به مرکز پذیرش اولیه ایالتی یا افرادی که پس از غیبت طوالنی وا. 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)

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

 نیز مدارس رقص و مراکز مشابه،

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

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

 گمرتبط در وزارت فرهن

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

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

 کنند

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

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

نامه های رانندگی که مستقیماً مشمول دستور گواهییز دیگر خدمات آموزشگاهکارشناسان رسمی و مسئوالن آزمون خودرو، قایق و هواپیما و ن

 شوند،ای میونقل جادهرانندگی یا قانون حمل

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

بر فعالیت مراکز زیر  IfSGاز  2جمله  32با صدور دستور مشترک طبق بخش توانند ( 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،ای آرایشگری، ماساژ، زیبایی، برنزه کردن، تزیین ناخن، خاله. سالن6



 

 

 های تفریحی،. مکان7

 هستند، و GewOاز  1بند  55شوند و مشمول بخش . پارکهای تفریحی، شامل آنهایی که در قالب صنعت گردشگری اداره می8

 GewOاز 68تا  66ل بخشهای . بازارهای مشمو9

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

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

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

 صدور دستور تعیین کند.

 

 17بخش 

 مجوز صدور دستور درباره الزامات جداسازی

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

IfSG، 

های مسری و افراد بهبودیافته، با رعایت الزامات مرتبط و طبق بخش بیمار، افراد مشکوک به بیماری، افراد مشکوک به بیماری. جداسازی افراد 2

 ،IfSGاز  2جمله  1بند  30

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

و نیز تعیین استثنا برای این قانون و شرایط مرتبط از جمله صدور  IfSGاز  6بند  36. الزام ارائه گواهی پزشکی پس از ورود طبق بخش ۷

 های تکمیلی.دستورالعمل

 

 پردازش داده، تخلفات اداری - 3قسمت 

 

 18بخش 

 های شخصیپردازش داده



 

 

شخصی بین نهادهای بهداشتی، ادارات  هایجزییات 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

 . برای محافظت از ماموران سرویس اجرای قانون و کارکنان ادارات پلیس محلی در برابر عفونت در حین اجرای وظیفه،1

 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 زندانگاه. برای بررسی صالحیت بازداشت یا حبس و ضرورت تعیین بخش قرنطینه در بازداشت4

 

 19بخش 

 تخلفات اداری

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

 (،۱شمارۀ ، ۱، مادۀ ۱۶شده در بند های تعریف)به استثناء مکان نکند تیمتر را رعا ۵/۱ 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

 

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

، شمارۀ ۲، جملۀ ۵، مادۀ ۲۰یا بند  ،۲، جملۀ ۴، مادۀ ۲۰یا بند  ۳، شمارۀ ۲، جملۀ ۳، مادۀ ۲۰و همچنین مرتبط با بند  ،1مادۀ  9بند . بر خالف ۴

 ،شرکت کندخصوصی  یا رویدادیخصوصی در تجمعات یا جلسات  ،۱

 ، رویداد برگزار کند،2جمله  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  ای ردیمرکز را از سر گ کی تی، فعال۶تا  ۴ یها، شماره۲ ۀ، جمل۵ ۀ، ماد۲۰بند ، یا ۶، مادۀ ۲۰بند  ای ۷ ای ۳ ،۲ یهاشماره

 کند،

 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 ۀ، ماد۱۴aبر خالف بند . ۱۴



 

 

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

 یبدون ماسک تنفس ای یمنف ۀجیبا نت ،۱مادۀ  ،۴a، مطابق بند ۱۹-دیکو ی، بدون داشتن تست فور۲ ۀماد ای ۱ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۱۴cبر خالف بند . ۱۶

 مرکز وارد شود، کیبه 

 کیبه  یو بدون ماسک تنفس یمنف ۀجیبا نت، ۱مادۀ ، ۴aمطابق بند ، ۱۹-دیکو ی، بدون داشتن تست فور۳ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۱۴cبر خالف بند . ۱۷

 مرکز وارد شود،

 ، یاخارج از خانه یا سایر اقامتگاه ها اقامت داشته است ۷، مادۀ ۲۰بند  . بر خالف۱۸

 مصرف کند. ایالکل سرو  یعموم ی، در فضا۹ ۀ، ماد۲۰بر خالف بند . ۱۹

 

 قوانین پایانی - 4قسمت 

 

 20 بند

 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)

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

 کند.

نرخ ابتالی هفت روزه 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 نرخ ابتال ، ادامه داشته استنفر از ساکنان به مدت پنج روز متوالی  100.000مورد برای هر   50به ویروس کرونا به میزان کمتر از 

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

 از این دستور اجرا می گردند: متناظرمقررات  ۳تا  1، شماره های ۸االجرا شدن مطابق مادۀ 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  .به طور کلی مجاز است 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 چهارچوب، گردداعمال نمی ۸االجرا شدن تغییرات مطابق مادۀ از زمان الزم ۲جملۀ 

نفر از  100.000مورد برای هر  50نرخ ابتالی هفت روزه به ویروس کرونا به میزان بیش از کند که  نییانجام شود، تع دیمنظم که با شیآزما کی

مطابق مادۀ فزایش موارد ابتال و همچنین زمان اجرایی شدن مقررات تغییر یافته ساکنان به مدت سه روز متوالی ادامه داشته است؛ اداره سالمت باید ا

 را فوراً به شیوه محلی مناسب اطالع دهد و به وزارت اجتماعی گزارش دهد. ۸

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

باید این کاهش نرخ ابتال  ،نفر از ساکنان به مدت پنج روز متوالی ادامه داشته است 100.000مورد برای هر  35به ویروس کرونا به میزان کمتر از 

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

برای تجمعات، گردهمایی های خصوصی و مراسم  1، جمله 1، بند 9بر خالف ماده  2، جمله 3، عالوه بر بند ۸تغییرات مطابق مادۀ االجرا شدن الزم

از  2سالگی در این خصوص محاسبه نمی شوند. جمله  14ی گردد؛ کودکان این خانوارها تا سن یک محدودیت حداکثر ده نفری از سه خانوار اعمال م

 کی اعمال نمی گردد، چنانچه اداره سالمت مسئول در یک ایالت یا منطقه شهری و در چهارچوبدیگر  ۸االجرا شدن تغییرات مطابق مادۀ زمان الزم

نفر از ساکنان  100.000مورد برای هر  35نرخ ابتالی هفت روزه به ویروس کرونا به میزان بیش از کند که  نییانجام شود، تع دیمنظم که با شیآزما



 

 

 به شیوه به مدت سه روز متوالی ادامه داشته است؛ اداره سالمت باید افزایش موارد ابتال و همچنین زمان اجرایی شدن مقررات تغییر یافته را فوراً 

 اجتماعی گزارش دهد.محلی مناسب اطالع دهد و به وزارت 

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)

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

از 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 ۸االجرا شدن مقررات تغییریافته مطابق مادۀ زمان الزم

های خصوصی، و رویدادهای خصوصی تنها زمانی مجازند که ها، مالقات، گردهمایی۲، شمارۀ ۱، جملۀ ۱، مادۀ ۹به عنوان استثنائی از بند   .۱

سال یا کمتر سن داشته باشد،  ۱۴ها نهایتاً اعضای یک خانوار و فردی دیگر از خانواری دیگر، ار جمله فرزندی از آن خانوادۀ دیگر که در آن

های خصوصی، و رویدادهای خصوصی که صرفاً به منظور اعمال حقوق حضانت و تماس صورت ها، مالقاتدر آن شرکت کنند. گردهمایی

 مانند.گیرند، بدون تغییر باقی میمی

شناسی های گیاهها و باغوحشها، باغها، نمایشگاهندی، موزهبفعالیت مراکز شرط ۷، و ۲، ۱های ، شماره۱، مادۀ ۱۳به عنوان استثنائی از بند  .۲

 و همچنین بناهای یادبود برای عموم، به طور کلی، ممنوع است.

های فردی و تیمی در چارچوب مسابقه، ، فعالیت مراکز ورزشی تنها به منظور تمرین ورزش۸، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۳به عنوان استثنائی از بند   .۳

های فردی بدون تماس، که به تنهایی یا به صورت دو نفره یا با افرادی ای و همچنین برای انجام ورزشباال و حرفهگی ورزشکاران سطحتمرینات آماد

ی ، ورزش کنند، البته در صورت۱توانند، مطابق قیود شمارۀ هایی بیشتری میگیرند، مجاز است. در فضاهای باز، گروهاند انجام میکه از یک خانواده

 ها غیرممکن باشد.که تماس بین این گروه

ن فعالیت شرکت ها برای ارائه خدمات با فاصله نزدیک به افراد مانند استودیوهای آرایشی و زیبایی، ناخن، ماساژ، تاتو و پیرسینگ و همچنی. ۴

، یو کاردرمان یوتراپیزیفزشکی، به خصوص موسسات ارائه دهنده خدمات زیبایی پاها و سایر موسسات مشابه، با استثناء درمان های ضروری پ

 برای رفت و آمد عموم ممنوع است. و مراقبت از پا پادرمانی، یگفتاردرمان

، سند ۱۹-دیکو یتست فور ۀجیبودن نت یروز از منفبه یاستفاده از خدمات، مدرک یکه برا یعموم مجاز است، به شرط یبرا هاشگاهیآرا تیفعال. ۵

 شده است، ارائه شود. فیتعر ۴aکه در چارچوب بند  دشده،یتأئ یدال بر آلودگ یمدرک ای ون،یناسیواکس

 عموم ممنوع است، ۀاستفاد یبرا ومیسوالر یهاسالن تیفعال. ۶

مجاز  ن،ینوجوانان، تنها در چارچوب کالس آنال یهنر یهاهنر، و آموزشگاه ،یقیموس یهاآموزشگاه تی، فعال۴ ۀ، شمار۱ ۀ، ماد۱۳رغم بند  یعل. ۷

 است.

اعمال نمی گردند، چنانچه اداره سالمت مسئول در یک ایالت یا منطقه شهری و در  دیگر ۸االجرا شدن تغییرات مطابق مادۀ از زمان الزم، 2 ۀجمل

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

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

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

به استثناء  —فروشی، و بازارها های خرده، بازگشایی مراکز فروش، فروشگاه۱، مادۀ ۱۳a، به عنوان استثنائی از بند ۱، جملۀ ۵د مادۀ ( در مور۶)

، مادۀ ۱۳aهایی که در بند ممنوع است. این قاعده در مورد شرکت —های آنالین خدمات دریافت و تحویل سفارش، از جمله خدمات تحویل فروشگاه

، ۲، جملۀ ۲، مادۀ ۱۳aکند. به عنوان استثنائی از بند صدق نمی —های رائیفایزن ها و فروشگاهبه استثناء ابزارفروشی —اند ، ذکر شده۱ملۀ ، ج۲

متر مربع مساحت محل فروش وجود  ۲۰اولینمتر مربع نخست مساحت محل فروش، محدودیتی مبنی بر حداکثر یک مشتری به ازاء  ۸۰۰برای 

 حضور داشته باشد. اول متر مربع  ۴۰در تواندمیمتر مربع بیشتر باشد، نهایتاً یک مشتری  ۸۰۰ر مساحت محل فروش از دارد. اگ

روز بعد، تنها  ۵تا  ۲۱، اقامت در خارج از محل زندگی، از ساعت ۸االجرا شدن قواعد مطابق مادۀ ، از زمان الزم۱، جملۀ ۵( در مورد مادۀ ۷)

کند، مخصوصاً در پرهیز از خطری که جان، جوارح، یا مایملک فرد را تهدید می .۱یل زیر مجاز است:در صورت برقراری دال

 های اضطراری پزشکی.صورت بروز فوریتی پزشکی برای فرد یا حیوانات یا برای دریافت دیگر درمان

 ،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

های ها و گزارش اخبار از جانب نمایندهأموریتو نیز انجام وظائف و م امداد و نجات،و  حفاظت از فجایع، یآتش نشان یها اتیو عمل ناتیتمر

 ها،مطبوعات، رادیو، فیلم، و دیگر رسانه



 

 

 اعمال حقوق حضانت و حق تماس. 6

 افراد در حال احتضار، یو همراه ر،یبه مراقبت، کودکان صغ ازمندیاز افراد ن قیتعو رقابلیغ یهامراقبت. 7

 و واناتیمراقبت از ح. 8

 قابل انکار. ریدالئل محکم و غ گرید. 9

 

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

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

 گسترش ویروس کرونا دیگر وجود ندارد صدق می کند.

اهش نرخ ابتال هفت روزه، در روز پس از اطالع محلی و در موارد افزایش نرخ ابتال هفت اثرات حقوقی در موارد ک ۷تا  3( در موارد بندهای ۸)

 روزه، در روز کاری دوم پس از اطالع محلی اجرایی می گردد.

عموم باز هستند، ممنوع  یکه بر رو یدر اماکن ایاند مشخص شده صالحیذ نیمسئول قیکه از طر یعموم یهاسرو و مصرف الکل، در مکان( ۹)

 .باشدیم

 ،کانون( یعفونت )استراتژوقوع  زانیم یعاد ریغ شیدر صورت افزادر چهارچوب نظارت تخصصی و خدماتی، تواند  یم یاجتماع ( وزارت۱۰)

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

 

 21بخش .

 انقضااعتبار، 

)مجموعه قوانین.  2020ژوئن  23شده بر اساس دستور کرونا مورخ . اصالحات اعمالشوداالاجرا میالزم ۲۰۲۱ آوریل ۱۲از ( این دستور 1)

یا اصالحات اعمال شده بر اساس ( 1052دستور )مجموعه قوانین. صفحه  1به وسیله ماده  2020نوامبر  17(، آخرین نوبت اصالح 483صفحه 

)مجموعۀ  2021فوریه  26دستور مورخ  1( که اخیرا از طریق ماده 1067)مجموعه قوانین، صفحه  2020نوامبر  30دستور کرونا به تاریخ 

بار به موجب مادۀ  که آخرین (۲۷۳مجموعه قوانین، صفحۀ ) ۲۰۲۱مارس  ۷در پی دستورالعمل کرونای یا تغییر یافته است ( ۲۴۹قوانین، صفحۀ 

، ۲مطابق مادۀ ئشان انقضاهای مصوب تا زمان ، دستورالعملتغییر یافته است( ۲۴۹)مجموعه قوانین، صفحۀ  ۲۰۲۱  مارس ۱۹دستورالعمل  ۱

 ماند.معتبر می ۲جملۀ 

 30 ،2020ژوئن  23مصوب  اتاین دستور یا دستور بر اساس شود. همچنین، همه دستورهایی که باطل می 2021مه  ۱۶( این دستور در 2)

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