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 مقررات عمومی - 1 بخش

 

 

 ۱بند 

 ھارویھھدف، سطوح ابتالء، 

 یمنیکھ ا یطیدر شرا ،(کروناویروس) و محافظت از سالمت شھروندان است SARS-CoV-2گیری ویروس ) ھدف این دستور، مقابلھ با ھمھ1(

نفر رخ دھد،  ۱۰۰ ۀروزه از حد آستانباال بھ ھمراه فراتر رفتن نرخ ابتالء ھفت یامنطقھ وعیکھ ش یدر موارد ھمچنان محقق نشده باشد. یجمع

 .ردیگ شیرا در پ یشتریحق برخوردار است کھ اقدامات ب نیاز ا یالتیدولت ا

 :اندتعریف شده) سطوح ابتالء زیر ۲(

 نفر باشد؛ ۱۰روزه حداکثر در صورتی برقرار است کھ، در یک شھر یا ناحیھ، نرخ ابتالء ھفت ۱سطح ابتالء  .۱

 نفر باشد؛ ۳۵و حداکثر  ۱۰روزه باالتر از نرخ ابتالء ھفت در صورتی برقرار است کھ، در یک شھر یا ناحیھ، ۲سطح ابتالء  .۲

 نفر باشد؛ ۵۰و حداکثر  ۳۵روزه باالتر از در صورتی برقرار است کھ، در یک شھر یا ناحیھ، نرخ ابتالء ھفت ۳سطح ابتالء  .۳

 باشد؛ ۵۰ر از روزه باالتدر صورتی برقرار است کھ، در یک شھر یا ناحیھ، نرخ ابتالء ھفت ۴سطح ابتالء  .۴

شده از سوی مرکز بھداشت کشور برای یک شھر یا ناحیھ، بھ مدت پنج روز متوالی، روزۀ اعالم) بھ محض افزایش یا کاھش نرخ ابتالء ھفت۳(

 شوند.االجرا میصالح منطقھ فوراً باید آن را بھ اطالع عموم برساند. سطوح ابتالء در روز پس از اعالم محلی الزمادارۀ بھداشت ذی

 

 ۲بند 

 قوانین عمومی بھداشت و فاصلۀ اجتماعی

 .شودیم ھیتوصعموماً بستھ  یفضاھا یۀافراد، حفظ بھداشت، و تھو گریاز د یمتر ۵/۱ یحداقل ۀحفظ فاصل ) 1(

 تیکھ رعا نیافراد حفظ شود، مگر ا گریمتر از د ۵/۱ یحداقل ۀفاصل دیھا آزاد است، باکھ ورود عموم بھ آن ییو نھادھا یعموم یدر فضاھا) 2(

 یھاتیامر در مورد مالقات چند نفر، با حفظ محدود نیا باشد. یضرور یخاص لیعدول از آن بھ دال ایباشد  یرمنطقیغ یدر موارد یحداقل ۀفاصل

 .کندیصدق نم ۲ بخششده در و برای دیگر استثنائات تنظیم، ۷مطابق بند  یتماس عموم

 ۳بند 
                                                            

 ۲۰۲۱ یجوال ۲۳ خیمربوط بھ کرونا از تار یھااصالح دستورالعمل ۀنیدر زم یالتیاالجرا شدن دستور دولت اپس از الزم یررسمیو غ شدهکپارچھی ۀنسخ.  1
 ).http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung: ینشان نیاز ا یاعالم و قابل دسترس نیقوان 4مطابق بند  ی(اعالم اضطرار



 پوشیدن ماسکالزام بھ 

 است. یالزام یماسک طب دنیپوش) ۱(

 است: ریاز قرار ز ۱ ۀماسک مطابق ماد دنیاستثنائات الزام بھ پوش) ۲(

 ھای خصوصی،. در محیط1

 ،ستیافراد، بھ طور قابل اعتماد، ممکن ن گریمتر از د ۵/۱ یحداقل ۀشود کھ حفظ فاصل یتلق نیکھ چن نیباز، مگر ا یھاطیدر مح. ۲

 برای کودکان با سن حداکثر شش سال تمام،. ۳

 

را ندارند؛ البتھ اثبات دالیل پزشکی  طبیماسک پوشیدن . برای افرادی کھ بتوانند ثابت کنند کھ، بھ دالیل بھداشتی یا دیگر دالیل موجھ، توانایی ۴

  معموالً باید با ارائھ گواھی پزشکی صورت بگیرد،

کم حفاظت دست ایناممکن باشد  ای یرمنطقیقابل انکار، غ ریمحکم و غ لیبنا بھ دال ،یماسک در موارد خاص دنیکھ پوش یمادام. ۵

 ، یاباشد سریافراد م گرید یمشابھ برا

 .۲بخش شده در . برای دیگر استثنائات تنظیم۶

 

 ژوئن ۲۸فدرال،  یۀنشر ی(بخش ادار ۲۰۲۱ ژوئن ۲۵مصوب  ۱۹ دیکو-سارس یو بھداشت کار یمنیمصوبات ا ،ی) در محل کار و اماکِن تجار۳(

 .مانندنخورده باقی میدستاند، ذکر شدهمربوطھ در نسخۀ  بھ ترتیبی کھ، ) ۱ ۀ، نسخ۲۰۲۱

 ۴بند 

 گواھیشده، شده، بھبودیافتھ، و تستافراد واکسینھ

دستورالعمل  ۳، شمارۀ ۲واکسیناسیونی است کھ برای وی صادر شده و مطابق بند  گواھیشده فردی بدون عالئم است کھ دارای ) یک فرد واکسینھ۱(
 ) است.۱، نسخۀ ۲۰۲۱مھ  ۸بخش اداری نشریۀ فدرال،  - SchAusnahmV( ۲۰۲۱مھ  ۸مصوب  ۱۹-معافیت از اقدامات ایمنی علیھ کوید

از  ۵، شمارۀ ۲مطابق بند آن گواھی و است برای وی صادر شده  بھبودی است کھ گواھی) یک فرد بھبودیافتھ فردی بدون عالئم است کھ دارای ۲(
SchAusnahmV .است 

 شده فردی بدون عالئم است کھ:) فرد تست۳(

 ھنوز شش سال کامل نداشتھ نباشد یا .۱

 دارای گواھی تستی با جواب منفی صادرشده برای وی است. .۲

 کھ:  SchAusnahmV، ۷، شمارۀ ۲) گواھی تست مدرکی است مطابق بند ۴(

 شود،شود کھ بررسی وجود مدرک تست زیر نظر آن انجام میدر محلی صادر می .۱

در چارچوب تست کاری مطابق ایمنی و سالمت محیط کار و بھ دست کارکنانی صادر شده باشد کھ از آموزش و دانش و تجربۀ الزم  .۲
 برخوردارند.

(بخش اداری نشریۀ  ۲۰۲۱مارس  ۸مصوبۀ تست ویروس کرونا، مصوب  ۱، مادۀ ۶طبق تعریف بند  —دھندۀ خدمات توسط یا زیر نظر ارائھ .۳
 .شده باشدصادر  —) ۱، نسخۀ ۲۰۲۱مارس  ۹فدرال 

ساعت از آن  ۶۰وی مدرسھ، کھ نھایتاً آموزان، ارائۀ تست منفی تأئیدشده از سساعت از تست مورد نظر گذشتھ باشد. برای دانش ۲۴نھایتاً باید 
 کند.ھا نیز صدق میکند؛ این قاعده برای مھد کودکگذشتھ باشد، یا گواھی تست متناظر تأئیدشده توسط مدرسھ، کفایت می



دھندۀ زامی باشد، ارائھ) مادامی کھ بھ موجب مقررات این دستورالعمل یا بھ موجب این دستورالعمل ارائۀ گواھی واکسیناسیون، بھبود، یا تست ال۵(

 خدمات، برگزارکننده، یا اپراتور ملزم بھ بررسی گواھی مربوطھ است.

 

 ۵بند 

 بھداشتی پروتکل

بھداشتی بر مبنای مفاد این دستور یا بر اساس این دستور ضروری باشد، افراد مسئول باید الزامات مقابلھ با عفونت  پروتکل) تا جایی کھ رعایت 1(

 ، مخصوصاً:بھداشتی باید مشخص کند کھ الزامات بھداشتی چگونھ باید اجرا شودپروتکل را طبق شرایط خاص ھر وضعیت، در نظر بگیرند. 

 آمد و شد افراد، انیمقررات جرمتر و  ۵/۱ یحداقل ۀحفظ فاصل. ۱

 بستھ، یفضاھا یمرتب و کاف یۀتھو .۲

 و اءینظافت منظم سطوح و اش. ۳

 .یالزامات بھداشت ۀاطالعات قابل فھم و ارائھ شده در زمان مناسب دربار. ۴

 اجرای آن را ارائھ نمایند.) بنا بھ درخواست نھاد ذیصالح، افراد مسئول باید مفھوم بھداشتی را معرفی و اطالعات مربوط بھ 2(

 

 6 بند

 پردازش داده

ویژه مراجعان، ضروری باشد، افراد حاضر، بھماده با اشاره بھ این ) تا جایی کھ پردازش داده بر اساس مفاد این دستور یا بر مبنای این دستور 1(

ر را ارائھ کنند و، در صورت وجود، شماره تلفن منحصراً با توانند نام و نام خانوادگی، نشانی، تاریخ و مدت حضوکنندگان، میکاربران یا شرکت

ھا از قبل موجود آوری خواھد شد. اگر این داده، جمعIfSGاز  25و  16ھدف ارائھ اطالعات بھ اداره بھداشت یا اداره پلیس محلی، طبق بخشھای 

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

کنند، از ورود خودداری می 1جملھ  1ھا باید افرادی را کھ بھ صورت کلی یا جزیی از ارائھ اطالعات تماس طبق بند ) افراد مسئول پردازش داده2(

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

کنند، ارائھ اطالعات دقیق الزامی ھا ارائھ میبھ مسئوالن پردازش داده 1جملھ  1افراد حاضر اطالعات تماس خود را طبق بند  ) در مواردی کھ3(

 ست.

اشخاص مسئول پردازش  یھا براتا داده شودیسر تا سر انجام م یرمزنگار یھایفناور نیروزتربھ قیاز طر زیاطالعات ن ۀریو ذخ یآور) جمع۴(

ھا، از طریق انتقال امن، در ھا توسط افراد مسئول پردازش دادهاما بھ صورتی کھ اطمینان حاصل شود کھ وقتی این دادهھا قابل خواندن نباشد. داده

ای باشد کھ شده باید بھ گونھر رمزگذاریاختیار ادارۀ بھداشت مسئول قرار داده شد، برای ادارۀ بھداشت قابل خواندن باشد. این قالب بھ صورت سر تا س

با این قید قابل اعمال  ۲ھا از این طریق انجام شود، مادۀ ھا را بھ ادارۀ بھداشت برای مدت چھار ھفتھ ممکن سازد. مادامی کھ پردازش دادهانتقال داده

کھ حضور ھر فرد از ھا صرفاً ضمانت کنند راد ملزم بھ پردازش دادهباشد، اف ۱ھای ذکرشده در بند ای الزم بھ ورود انواع دادهاست کھ اگر در برنامھ

آوری اطالعات تماس افراد مورد نظر بھ بینی شده باشد، باید امکان جمعپیش ۱طریق برنامھ ثبت و ذخیره شود. اگر پردازش داده مطابق جملۀ 

 صورت آنالوگ، بھ عنوان روشی جایگزین، مھیا شود.

 

 : الزامات ویژه۲بخش 

 



 ۷بند 

 ھای تماس عمومیمحدودیت

 مجاز است: ر،یدر موارد ز ،یخصوص یھامالقات) ۱(

 نفر، ۲۵با حضور حداکثر  ۱در سطح ابتالء . ۱

کودکان آن خانوارھا و حداکثر پنج  نفر؛ ۱۵با حضور حداکثر  گر،ی، تنھا اعضاء خانوار و سھ خانوار د۳و  ۲در سطوح ابتالء . ۲

ً یکھ نھا گریکودک د  .ندیآیسال تمام سن دارند جزِء شمارش بھ حساب نم ۱۴ تا

 

ً یکودکان آن خانوارھا کھ نھا با حضور حداکثر پنج نفر؛ گر،یخانوار د کی، تنھا با حضور اعضاء خانوار و ۴در سطح ابتالء . ۳ سال تمام سن  ۱۴ تا

 .شوندیدارند جزء شمارش محسوب نم

 

کھ بھ آن خانوار تعلق ندارد  گریفرد د کیخانوار مجاز است کھ با  نیاز آن است، ا شتریب ایبھ تعداد حداکثر افراد مجاز  یاگر تعداد اعضاء خانوار

 مالقات کند.

 .شوندیخانوار محسوب م کی زین کنندینم یکھ با ھم زندگ ییھا) زوج۲(

 .ندیآیدر شمارش افراد و خانوارھا بھ شمار نم افتھیو بھبود شدهنھیتماس، افراد واکس یھاتی) در اعمال محدود۳(

 .شوندیتماس اعمال نم یھاتیقابل انکار، محدود ریاھداف دشوار و غ گرید یبرا ای یاجتماع یھا) در صورت بروز مشقت۴(

 

 ۸بند 

 رویدادھا

، تورھای شھری، رویدادھای شمارتفریحی انگشتبا چند غرفۀ ھای شھری، ) رویدادھایی ھمچون تئاتر، اپرا و کنسرت، اکران فیلم، فستیوال۱(
 :و انجمنی ھای شرکتیرسان، و جشنآگاھی

  ۱در سطح ابتالء  .۱

 نفر فضای بستھ مجاز است یا ۵۰۰نفر در فضای باز و حداکثر  ۱۵۰۰با حضور حداکثر  آ)

در صورتی کھ شرکت در رویداد تنھا با ارائۀ  مجاز است، امانفر  ۲۵۰۰۰نھایتاً و با حضور درصد ظرفیت مجاز ۵۰با تکمیل حداکثر  ب)
 گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود مجاز باشد،

  ۲در سطح ابتالء  .۲

 نفر فضای بستھ مجاز است یا ۲۵۰نفر در فضای باز و حداکثر  ۷۵۰با حضور حداکثر  آ)

، اما در صورتی کھ شرکت در رویداد تنھا مجاز استنفر  ۲۵۰۰۰و با حضور حداکثر درصد ظرفیت مجاز  ۵۰با تکمیل حداکثر  ب)
 با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود مجاز باشد،



نفر در فضای بستھ مجاز است، در صورتی کھ شرکت در  ۲۰۰نفر در فضای باز و حداکثر  ۵۰۰، تنھا با حضور حداکثر ۳در سطح ابتالء  .۳
 یا بھبود مجاز باشد، رویداد صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون،

نفر در فضای بستھ مجاز است، در صورتی کھ شرکت در  ۱۰۰نفر در فضای باز و حداکثر  ۲۵۰، تنھا با حضور حداکثر ۴در سطح ابتالء  .۴
 رویداد صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود مجاز باشد.

کننده در فضای باز، شرکت ۲۰۰، در صورت حضور بیش از ۴تا  ۲سطوح ابتالء  نفر و در ۳۰۰، در صورت حضور بیش از ۱در سطح ابتالء 
الزام بھ  .کندیفاصلھ دارند صدق نم گریکدیمتر از  ۵/۱کھ حداقل  ینشستن ثابت یھاامر در مورد محل نیا کند.پوشیدن ماسک طبی الزام پیدا می

 کند.صدق نمی ۲و  ۱، شمارات ۱از جملۀ  بحفظ فاصلھ در صورت برقراری حرف 

ھای تماس عمومی ھا بیشتر از تعدادی است کھ در محدودیتکننده در آن) رویدادھای خصوصی ھمچون جشن تولد و عروسی کھ تعداد افراد شرکت۲(
 مجاز شمرده شده است،

رائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، نفر مجاز است، در صورتی کھ شرکت در رویداد صرفاً با ا ۳۰۰، با حضور حداکثر ۳تا  ۱در سطح ابتالء  .۱
 یا بھبود مجاز باشد،

نفر مجاز است، در صورتی کھ شرکت در رویداد صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا  ۲۰۰، با حضور حداکثر ۲در سطح ابتالء  .۲
 بھبود مجاز باشد،

در رویداد صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود  نفر مجاز است، در صورتی کھ شرکت ۵۰، با حضور حداکثر ۳در سطح ابتالء  .۳
 مجاز باشد،

نفر مجاز است، در صورتی کھ شرکت در رویداد صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود  ۵۰، با حضور حداکثر ۴در سطح ابتالء  .۴
 مجاز باشد.

 حفظ فاصلۀ اجتماعی و پوشیدن ماسک طبی الزامی نیست.

 بھ قرار زیر است: ۲و  ۱ھای مطروحھ در مواد ) استثنائات محدودیت۳(

 ھای مشابھ،ھا، و انجمنجلسات افراد حقوقی، شرکت .۱

 شوند،وکار، امنیت و نظم عمومی، یا رفاه اجتماعی برگزار میرویدادھایی کھ با ھدف حفظ فعالیت، خدمات یا امور کسب .۲

 ،یاجتماع نیقانون کودکان و نوجوانان (کتاب قوان — یاجتماع نیکتاب قوان نیھشتم ۱۶خدمات و اقدامات مطابق بند  ۀمربوط بھ حوز یدادھایرو .۳
 یدادھایرو نیزودھنگام، ھمچن یھامربوط بھ کرونا، آموزش خانواده و کمک یھازودھنگام مطابق دستورالعمل یھاکمک ۀ)، حوز۸جلد 

، بھ استثناء بند ۴۲eتا  41و  ۳۵aتا  27، ۱۴، ۱۳، ۱۱ یرفاه کودکان و نوجوانان کھ در قالب خدمات و اقدامات مطابق بندھا ۀطیح ھمربوط ب
۴۲a۳ ۀ، مادaیاجتماع نی، کتاب ھشتم قوان )SGB VIIIو رندیگی) انجام م 

 

کنندگان، ھنگام شمارش حداکثر افراد مجاز، مشارکت گریکارمندان و د .شوندیبرگزار م یقابل انکار ریمشابِھ محکم و غ لیکھ بھ دال یدادھایرو. ۴
 .شوندیجزء شمارش محسوب نم

کنندگان، ھنگام شمارش مشارکت گریکارمندان و د ھا را انجام دھد.کند و پردازش داده نیرا تدو یپروتکل بھداشت کی دیبا دادیرو ۀ) برگزارکنند۴(
 .شوندیحداکثر افراد مجاز، جزء شمارش محسوب نم

 یدادھایرو نیو ھمچن ،یاجرائ ،یمقننھ، دستگاه قضائ ۀقو یھاارگان گریھا و دمربوط بھ ارگان یھا و نھادھاارگان یھاو نشست دادھای) رو۵(
شنھادات یپ نییتع یبرا یانتخابات پارلمان و انتخابات محل یالزم برا یتیحما یامضاءھا یآورو جمع یانتخابات یو کارزارھا یداتوریمربوط بھ کاند

ھا، درخواست عموم، رفراندوم، درخواست شھروندان، و ثبت دادخواست یبرا نیو ھمچن یفرد انیمتقاض دھندگان،یرأ یھااحزاب، انجمن یانتخابات
 یماسک طب دنیملزم بھ پوش دادھایرو نیکنندگان بھ اتنھا مراجعھ ، مجاز ھستند.۴، و ۲، ۱مواد  یھاتیبدون اعمال محدود ،یشھروند یشوراھا
 ھستند.

  



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

 ار شوند.موسسھ، با مشارکت ھدفمند افراد برگز

 

 ۹بند 

 قانون اساسی 8تجمعات مشمول اصل 

، برگزاری جلسات مربوط بھ اجرای حق اساسی آزادی تجمعات، ھای تماس عمومی و مقررات مربوط بھ رویدادھامحدودیت) بھ عنوان استثنای 1(

 قانون اساسی، مجاز است. 8بر اساس اصل 

توانند الزامات بیشتری، مثالً برای رعایت را رعایت کند. نھادھای ذیربط می ۲، مادۀ 2بند گذاری مندرج در ) رئیس جلسھ باید قانون فاصلھ2(

 اصول بھداشتی تعیین کنند.

 ویژه از طریق اجرای الزامات، ممکن نباشد، جلسات ممکن است ممنوع گردد.ھای دیگر، بھ) اگر مقابلھ با آلودگی بھ روش3(

 

 ۱۰ بند 

 عقیدتی و ایدئولوژیک و رویدادھای مربوط بھ سوگواریرویدادھای جوامع مذھبی، 

، رویدادھایی کھ در کلیسا و جوامع مذھبی و عقیدتی با ھدف عبادت مذھبی ھای تماس و مقررات مربوط بھ رویدادھامحدودیت) بھ عنوان استثنا 1(

ھا کند و پردازش داده نیرا تدو یپروتکل بھداشت کی دیبا دادیرو ۀبرگزارکنند .مجاز ھستندجوامع ایدئولوژیک متناظر رویدادھای و  شودبرگزار می

 را انجام دھد.

 ۀبرگزارکنندسوزی و سوگواری مجاز است. ، برگزاری مراسم دفن، مرده ھای تماس و مقررات مربوط بھ رویدادھامحدودیت) بھ عنوان استثنا 2(

 ھا را انجام دھد.کند و پردازش داده نیرا تدو یپروتکل بھداشت کی دیبا دادیرو

 

 ۱۱بند 

 نھادھا و حمل و نقل گریو د ،یحیتفر ،یفرھنگ ینھادھا

 تردد عموم: یمشابھ برا یھا، و نھادھاکتابخانھ ھا،یگانیبا ادبود،ی یھا، بناھا, موزهھاشگاهیھمچون نما یفرھنگ ینھادھا تی) فعال۱(

 مجاز است، ۳و  ۲ یھامشروحھ در شماره یھاتی، بدون محدود۲و  ۱در سطوح ابتالء . ۱

 نفر بھ ازاء ھر ده متر مربع مجاز است، کیصرفاً با حضور  ۳در سطح ابتالء . ۲

 ۀصرفاً با ارائ دادیکھ شرکت در رو یمتر مربع مجاز است، در صورت ۲۰نفر در ھر  کیصرفاً با حضور  ۴در سطح ابتالء . ۳

 بھبود مجاز باشد. ای ون،یناسیتست، واکس یگواھ

 .ستین یبھبود الزام ای ون،یناسیمدرک تست، واکس ھایگانیھا و باھا بھ کتابخانھبازگرداندن رسانھ ایتحول گرفتن  یبرا

 تردد عموم: یمشابھ برا یھا نھادھاموزه تی) فعال۲(

  ۱در سطح ابتالء  .۱

 تنھا با حضور یک نفر بھ ازاء ھر سھ متر مربع مجاز است یا آ)



بدون محدودیت بھ ازاء مساحت مجاز است، در صورتی کھ شرکت ورود صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود مجاز  ب)
 باشد،

 ۲در سطح ابتالء  .۲

 تنھا با حضور یک نفر بھ ازاء ھر ھفت متر مربع مجاز است یا آ)

در صورتی کھ ورود صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود تنھا با حضور یک نفر بھ ازاء ھر سھ متر مربع مجاز است،  ب)
 مجاز باشد،

صرفاً با حضور یک نفر در ھر ده متر مربع مجاز است، در صورتی کھ ورود صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا  ۳در سطح ابتالء  .۳
 بھبود مجاز باشد،

متر مربع مجاز است، در صورتی کھ ورود صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون،  ۲۰نفر در ھر صرفاً با حضور یک  4در سطح ابتالء  .۴
 یا بھبود مجاز باشد.

شده، سوناھا ھای شنا در دریاچھ با ورود کنترلھای طناب و نھادھای مشابھ، استخرھا و محلھا، بوستان) فعالیت مراکز تفریحی ھمچون شھر بازی۳(
 مشابھ برای عموم:و نھادھای 

 مجاز است، ۳و  ۲ھای ھای مشروحھ در شماره، بدون محدودیت۲و  ۱در سطوح ابتالء  .۱

، صرفاً با حضور یک نفر در ھر ده متر مربع مجاز است، در صورتی کھ ورود صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، ۳در سطح ابتالء  .۲
 یا بھبود مجاز باشد،

ھای باز مجاز است، در صورتی کھ ورود صرفاً با ارائۀ گواھی متر مربع در محیط ۲۰، صرفاً با حضور یک نفر در ھر ۴ در سطح ابتالء .۳
 تست، واکسیناسیون، یا بھبود مجاز باشد.

ھای سطح باال و ورزشاستفاده از استخرھا و نھادھای مشابھ برای اھداف خدماتی، برای توانبخشی با ورزش، ورزش مدرسھ، انجام مطالعات، 

 ، مجاز است.۱ھای مشروح در جملۀ ھای شنای مقدماتی یا اھداف مشابھ، بدون محدودیتای و ھمچنین، دورهحرفھ

 ھای توریستی و نھادھای مشابھ:کابینفعالیت سفر با کشتی در رود و دریاچۀ حمل و نقل تفریحی، تردد قطار، اتوبوس، و تلھ) ۴(

 ،مجاز است ۴تا  ۲ ھایمشروحھ در شماره ھایبدون اعمال محدودیت ۱ سطح ابتالءدر  .۱

 ۲در سطح ابتالء . ۲

  یا درصد مسافران مجاز در حالت عادی مجاز است ۷۵آ) با حضور نھایتاً  

ون، یا در صورتی کھ ورود صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسی درصد مسافران مجاز در حالت عادی مجاز است،  ۱۰۰ب) با حضور  
 بھبود مجاز باشد،

درصد تعداد مسافر مجاز در حالت عادی مجاز است، در صورتی کھ ورود صرفاً با ارائۀ گواھی  ۷۵، صرفاً با شرکت نھایتاً ۳در سطح ابتالء  .3
 تست، واکسیناسیون، یا بھبود مجاز باشد،

در حالت عادی مجاز است، در صورتی کھ ورود صرفاً با ارائۀ گواھی  درصد تعداد مسافر مجاز ۵۰، صرفاً با شرکت نھایتاً ۴در سطح ابتالء  .4
 تست، واکسیناسیون، یا بھبود مجاز باشد،

 ۳، مادۀ ۲گری مطابق تعریف بند ھای مربوط بھ صنعت روسپیھا، و نھادھای مشابھ، ھمچنین دیگر فعالیتخانھھا، فاحشھخانھ) فعالیت روسپی۵(

 گری:از روسپی حمایتقانون 

 

 عموماً مجاز است، در صورتی کھ ورود صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود مجاز باشد، ۱در سطح ابتالء  .۱



، صرفاً با حضور یک نفر در ھر ده متر مربع برای تردد عموم مجاز است و مادامی کھ فضایی کھ خدمات جنسی در ازاء ۲در سطح ابتالء  .۲
شود، توسط بیش از دو نفر بھ صورت ھمزمان استفاده نشود، در صورتی کھ ورود صرفاً با ارائۀ گواھی تست، میدریافت وجھ ارائھ 

 واکسیناسیون، یا بھبود مجاز باشد،

 ممنوع است. ۴و  ۳در سطوح ابتالء  .۳

 ھا، و نھادھای مشابھ: ھا، کالب) فعالیت دیسکوتک۶(

مجاز است، در صورتی کھ ورود صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود درصد ظرفیت  ۳۰با تکمیل نھایتاً ، ۱در سطح ابتالء  .۱
 مجاز باشد،

 ممنوع است. ۴تا  ۲در سطوح ابتالء  .۲

گرفتھ شده  ھا را انجام دھد. مساحت در نظرباید یک پروتکل بھداشتی را تدوین کند و پردازش داده ۶تا  ۱) گردانندۀ نھادھایی مشروح در مواد ۷(

ھا پردازش داده ھا،یگانیھا و باھا بھ کتابخانھبازگرداندن رسانھ ایتحول گرفتن  یبرا؛ برای تردد عموم معیار تعیین تعداد افراد مجاز است

 تعداد افراد مجاز است. نییتع اریتردد عموم مع یمساحت در نظر گرفتھ شده برا .ستین یالزام

 ۱۱aبند 

 )Volkfestھای مردمی (فستیوال

 ھای تفریحی ھای شھری دارای غرفھھای مردمی و فستیوال) فستیوال۱(

 مجاز است، ۳و  ۲ھای ھای مشروحھ در شماره، بدون محدودیت۲و  ۱در سطوح ابتالء  .۱

ھی تست، واکسیناسیون، ، صرفاً با حضور یک نفر در ھر ده متر مربع مجاز است، در صورتی کھ ورود صرفاً با ارائۀ گوا۳در سطح ابتالء  .۲
 یا بھبود مجاز باشد،

متر مربع مجاز است، در صورتی کھ ورود صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون،  ۲۰صرفاً با حضور یک نفر در ھر  ۴در سطح ابتالء  .۳
 یا بھبود مجاز باشد.

 ممنوع است. ۱) فعالیت چادرھا و تئاترھای فضای باز برای رویدادھای مادۀ ۲(

ھای ھا را پردازش کنند؛ گردانندگان باید مسئولیتذکر شده است باید یک پروتکل بھداشتی را تدوین کنند و داده ۱) گردانندگان نھادی کھ در مادۀ ۳(

ای تردد کنندگان مجاز است. مساحت در نظر گرفتھ شده برشدۀ شرکتکلی مربوط بھ ھماھنگی را بر عھده بگیرند. فعالیت صرفاً با ورود کنترل

 عموم معیار تعیین تعداد افراد مجاز است.

 ۱۲بند 

 ای، و دانشگاھیبرنامھ، حرفھھای فوقآموزش

ھای آموزش موسیقی، ھنر، و ھنر نوجوانان و ھای مراکز آموزش بزرگساالن، دورهساالن، مثل دورهبرنامھ و آموزش بزرگھای فوق) دوره۱(
 ھای مشابھ:دوره

 مجاز است، ۳و  ۲ھای ھای مشروحھ در شماره، بدون محدودیت۲و  ۱در سطوح ابتالء  .۱

کننده، مجاز است، در صورتی کھ شرکت در دوره صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا ، بدون محدودیت شرکت۳در سطح ابتالء  .۲
 بھبود مجاز باشد،

نفر در فضای بستھ مجاز است، در صورتی کھ شرکت در  ۲۰ز و حداکثر نفر در فضای با ۱۰۰، تنھا با حضور حداکثر ۴در سطح ابتالء  .۳
 رویداد صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود مجاز باشد.



 .کندیصدق نم شود،یم یمجاز تلق یتماس عموم یھاتی، در مورد مالقات چند نفر کھ طبق محدودالزام بھ داشتن گواھی 

سازی برای آزمون، پیشبرد ھای آمادهھا و دورهای مابق قانون آموزش کار یا کارھای یَدی، ھمچنین آزمونآموزش حرفھ ھای) رویدادھای دوره۲(
ھای ادغام در جامعھ و ھای آموزش زبان و دورهای، برگزاری دورهھای تکمیلی حرفھھای بازار کار و دیگر دورهاقدامات مربوط بھ سیاست
ھای عملی و نظری رانندگی، ھای آکادمیک، برگزاری آموزشھای مربوط بھ کرونا برای دورهق قیود دستورالعملرویدادھای آکادمیک مطاب

ای قانون ترافیک جاده ۲b) مطابق بند ASFبخشی بھ رانندگان (رانی، و خلبانی و آزمون عملی و نظری و ھمچنین برگزاری دورۀ آگاھیکشتی
)StVG۴مطابق بند ھای توانش رانندگی ) و دورهa ؛StVG مجازند. وقتی کھ حفظ ۱، جملۀ ۱ھای مطابق مادۀ ھای مشابھ بدون محدودیتو دوره ،

صرفاً پس از ارائۀ گواھی شرکت در آن آزمونی کھ برای ورود بھ و ھمچنین  متر از دیگر افراد، بھ طور قابل اعتماد، ممکن باشد ۵/۱فاصلۀ حداقلی 
 پوشیدن ماسک طبی الزامی نیست. ممکن است، بھبود ، واکسیناسیون، یاتست

ھای ھاِی فنی امور اجتماعی تحت مسئولیت وزارت امور اجتماعی، دورهھای مربوط بھ مشاغل سالمت و دانشکدهھای پرستاری، دانشکده) دانشکده۳(
ھای حوزۀ خدمات امدادی و بوط بھ فعالیتھای مرآموزشی و مراکز تعلیمات پیشرفتۀ پرستاری و مشاغل مربوط بھ سالمت و ھمچنین آموزشگاه

آموزان و کارکنانی کھ بھ صورت حضوری در این مراکز فعالیت دارند، ھر ھفتۀ مدارس تحت مسئولیت وزارت مناطق روستایی باید بھ دانش
ھا دھی انجام تستمستثنی ھستند. زمان و سامان اند از این قاعدهاند یا بھبود یافتھارائھ کنند. افرادی کھ واکسینھ شده ۱۹-تحصیلی، دو تست فوری کوید

شود اگر فرد مورد شده تلقی میبر عھدۀ مدیریت مدرسھ است. ورود صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود مجاز است. گواھی تست ارائھ
درسھ پیش از یا مستقیم پس از ورود بھ محیط مدرسھ انجام اش منفی شده باشد؛  این قاعده وقتی ھم کھ تست در منظر در تست شرکت کرده و نتیجھ

 نشود، بلکھ در زمانی پس از آن و در طول روز تحصیلی انجام شود قابل اطالق است. ارائۀ گواھی

 دھی،ھای ارزیابی عملکرد الزم برای نمرهترم و پایانی یا آزمونھای میانبرای شرکت در آزمون .۱

 بھ محیط مدرسھ، مادامی کھ این ورود برای شرکت در آموزش از راِه دور اکیداً ضروری باشد، یامدت برای ورود کوتاه  .۲

شان برای عملکرد مدرسھ ضروری است یا در صورتی کھ ورودشان خارج مدتدھند و حضور کوتاهبرای ورود کسانی کھ خدمات ارائھ می  .۳
 از زمان فعالیت مدرسھ باشد،

 

 کنندگان در امتحان در پیش گیرد.درسھ باید اقدامات درخوری را برای جداسازی افراد بدون مدرک از دیگر شرکتمدیریت م الزامی نیست.

 ھا را انجام دھد.ای و آکادمیک باید یک پروتکل بھداشتی را تدوین کند و پردازش دادهھای حرفھبرنامھ، آموزشھای فوقدھندۀ دوره) ارائھ۴(

 

 ۱۳بند 

 ھا، خدمات اسکان، و نھادھای تفریحیرستورانھا و میخانھ

 ھا، نھادھای تفریحی و نھادھای مشابھ:ھا و رستوران) فعالیت میخانھ۱(

 مجاز است، ۳و  ۲ھای ھای مشروحھ در شماره، بدون محدودیت۲و  ۱در سطوح ابتالء  .۱

ھای بستھ و بدون محدودیت تعداد پذیری در محیطمحل مھمانمتر مربع از مساحت  ۵/۲، صرفاً با حضور یک نفر در ھر ۳در سطح ابتالء  .۲
 افراد در فضای باز مجاز است، در صورتی کھ ورود صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود مجاز باشد،

ستھ و بدون محدودیت تعداد ھای بپذیری در محیطمتر مربع از مساحت محل مھمان ۵/۲، صرفاً با حضور یک نفر در ھر ۴در سطح ابتالء  .۳
 افراد در فضای باز مجاز است، در صورتی کھ ورود صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود مجاز باشد،

 رون،یسرو در ب یو غذا برا یدنیگرفتن نوش لیمنحصراً تحو ای بررونیب یغذا یبرادر فضای باز مجاز است.  ۴تا  ۲سیگار کشیدن در سطوح ابتالء 
 .ستین یبھبود الزام ای ونیناسیواکس یداشتن گواھ

مادۀ  ۲۵ھا، مطابق بند ھای غذاخوری شرکتھا و ھمچنین سالنھا مطابق قانون دانشگاهتریای مدارس و دانشگاهھای غذاخوری، کافھ) فعالیت سالن۲(
 ) برای استفادۀ اعضاء آن نھادھا: GastGفروشی (از قانون اغذیھ ۱



 مجاز است،۲ھای مشروحھ در شمارۀ ، بدون محدودیت۳تا  ۱وح ابتالء در سط .۱

 لیتحو یقاعده برا نیا مجاز است، در صورتی کھ ورود صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود مجاز باشد. ۴در سطح ابتالء  .۲
 .ستیاطالق نابلق بررونیب یغذا یو برا رونیسرو در ب یو غذا منحصراً برا یدنیگرفتن نوش

 ھا و نھادھای مشابھ:) فعالیت اقامتگاه۳(

 مجاز است،۲ھای مشروحھ در شمارۀ ، بدون محدودیت۲و  ۱در سطوح ابتالء  .۱

مجاز است، در صورتی کھ ورود صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود مجاز باشد؛ در صورت عدم  ۴و  ۳در سطح ابتالء  .۲
 واکسیناسیون یا بھبود، ھر سھ روز یک بار باید یک گواھی تست جدید ارائھ شود. وجود گواھی

سرو  یپردازش داده برا ھا را انجام دھد.باید یک پروتکل بھداشتی را تدوین کند و پردازش داده ۳تا  ۱) گردانندۀ نھادھایی مشروح در مواد ۴(
 .ستین یالزام بررونیب یو فروش غذا بررونیب یو غذا یدنینوش

 

 14بند 

 ھای تجاری و خدماتیشرکت

 

 :کنندیم تیفعال یینھا ۀکنندفروش کاال بھ مصرف ۀنیکھ منحصراً در زم ییو بازارھا ، یفروشخرده یھاھا و فروشگاهفروشگاه تی) فعال۱(

 مجاز است،۲ ۀمشروحھ در شمار یھاتی، بدون محدود۲و  ۱در سطوح ابتالء . ۱

 بھ ازاء ھر ده متر مربع از مساحت محل فروش مجاز است. یمشتر کیصرفاً با حضور  ۴و  ۳در سطوح ابتالء . ۲

کھ صرفاً  ییبازارھا ی، برا۴و  ۳سطوح ابتالء  یمساحت مشروحھ برا یھاتیمحدود است. کنندهنییدر مورد مراکز فروش مساحت فروش کل تع
 .ستیاطالق نقابل کنندیم تیباز فعال یدر فضا

 

از خدمات  یمندبھره یوجود نداشتھ باشد، برا یمداوم ماسک طب دنیکھ ملزم بھ تماس بدن است، امکان پوش یخدمات ۀ) اگر در ارائ۲(

و  یگفتار درمان ،یکاردرمان ،یوتراپیزیامر در مورد ف نیا است. یالزام یمشتر یبھبود از سو ای ون،یناسیتست، واکس یگواھ ۀارا

 .کندیو خدمات مربوط بھ سالمت مشابھ صدق نم یطب کوریمراقبت از پا و پد

 

مختلف رفت و آمد  انیکھ در آن مشتر یخدمات-ی، شرکت تجار)۱(طبق تعریف مادۀ فروشگاه، بازار ،یفروشفروشگاه خرده کیکھ  یکس) ۳(
الزام بھ پردازش  ھا را انجام دھد.، پردازش داده۴کند و در سطح ابتالء  نیرا تدو یپروتکل بھداشت کی دیبا کند،یمشابھ را اداره م ینھاد ای کنند،یم

قابل کنند و برای بازارھایی کھ منحصراً در فضای باز فعالیت می کنندیجامعھ را برطرف م یھایاساس یازھایکھ ن ییوکارھاکسب یھا براداده
 .ستیاطالق ن

 

 ۱۵بند 

 ورزش و رویدادھای ورزشی

 ھای تفریحی و آماتور:ورزش) ۱(

 مجاز است، ۳و  ۲ھای ھای مشروحھ در شماره، بدون محدودیت۲و  ۱در سطوح ابتالء  .۱



 عموماً مجاز است، در صورتی کھ شرکت در دوره صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود مجاز باشد، ۳در سطح ابتالء  .۲

نفر مجاز است، در صورتی کھ  ۱۴نفر و در فضای بستھ، با حضور حداکثر  ۲۵باز، با حضور حداکثر  ، تنھا در فضای۴در سطح ابتالء  .۳
بھ  افتھیو بھبود شدهنھیتعداد افراد مجاز، افراد واکس نییدر تع شرکت در رویداد صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود مجاز باشد.

 .ندیآیشمار نم

 کند.شود، صدق نمیھای تماس عمومی مجاز تلقی می، در مورد مالقات چند نفر کھ طبق محدودیت۳و  ۲در شمارۀ ھای مذکور محدودیت

شوند، توانبخشی با ورزش، ورزش مدرسھ، پیشبرد ھایی کھ بھ منظور اھداف خدماتی انجام میبرای ورزش ۱ھای مذکور در مادۀ ) محدودیت۲(
 کند.ای صدق نمیرفھھای سطح باال و حتحصیالت، و ورزش

 ھای آماتور، و تفریحی:ای، ورزشھای سطح باال و حرفھ) رویدادھای رقابتی ھمچون ورزش۳(

  ۱در سطح ابتالء  .۱

 تماشاگر در فضای بستھ مجاز است یا ۵۰۰نفر تماشاگر در فضای باز و حداکثر  ۱۵۰۰با حضور حداکثر  آ)

مجاز است، در صورتی کھ شرکت در رویداد تنھا با تماشاگر ۲۵۰۰۰ا حضور حداکثر و یا بدرصد ظرفیت   ۵۰با تکمیل حداکثر  ب)
 ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود مجاز باشد،

  ۲در سطح ابتالء  .۲

 تماشاگر در فضای بستھ مجاز است یا ۲۵۰نفر تماشاگر در فضای باز و حداکثر  ۷۵۰با حضور حداکثر  آ)

مجاز است، در صورتی کھ شرکت در رویداد تنھا با تماشاگر  ۲۵۰۰۰حداکثر  حضور و یا بادرصد ظرفیت  ۵۰با تکمیل حداکثر  ب)
 ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود مجاز باشد،

کھ  تماشاگر در فضای بستھ مجاز است، در صورتی ۲۰۰تماشاگر در فضای باز و حداکثر  ۵۰۰، تنھا با حضور حداکثر ۳در سطح ابتالء  .۳
 شرکت در رویداد صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود مجاز باشد،

تماشاگر در فضای بستھ مجاز است، در صورتی کھ  ۱۰۰تماشاگر در فضای باز و حداکثر  ۲۵۰، تنھا با حضور حداکثر ۴در سطح ابتالء  .۴
 ھبود مجاز باشد.شرکت در رویداد صرفاً با ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا ب

تماشاگر در فضای باز، پوشیدن  ۲۰۰، در صورت حضور بیش از ۴تا  ۲نفر و در سطوح ابتالء  ۳۰۰، در صورت حضور بیش از ۱در سطح ابتالء 
الزام بھ حفظ فاصلھ  .کندیفاصلھ دارند صدق نم گریکدیمتر از  ۵/۱کھ حداقل  ینشستن ثابت یھاامر در مورد محل نیا کند.ماسک طبی الزام پیدا می

 کند.صدق نمی ۲و  ۱، شمارات ۱از جملۀ  بدر صورت برقراری حرف 

شوند. تعداد مجاز ورزشکاران در کنندگان و ھمچنین ورزشکاران، در شمارش تعداد تماشاگران مجاز محسوب نمی) کارمندان و دیگر مشارکت۴(
نفر در فضای باز و  ۱۰۰، بھ ۴ھای تفریحی و آماتور، در سطح ابتالء و برای ورزش ، بدون محدودیت۲رویدادھای رقابتی، در صورت اطالق مادۀ 

 ھا را انجام دھد.شود. برگزارکنندۀ رویدادھای رقابتی باید یک پروتکل بھداشتی را تدوین کند و پردازش دادهنفر در فضای بستھ محدود می ۱۴

 

 ۱۶بند 

 یدر صنعت کشاورز یکارگران فصل یریھا و بھ کارگاز ابتالء در کشتارگاه یریجلوگ یاقدامات خاص الزم برا

 

 ) کارمندانِ ۱(

نشده سر و کار دارند و از ھای فرآوریھای سالخی، قصابی، فرآوری گوشت، و فرآوری شکار و ھمچنین مشاغل دیگری کھ با گوشتشرکت  .۱
 کارمند دارند، مادامی کھ در محوطۀ سالخی و قصابی حضور داشتھ باشند و ۳۰کنند و بیش از آن مواد غذایی دیگری را تولید می



کارگر فصلی  دهخاص، کھ در بازۀ زمانی بھ کار گیری کارگران فصلی بیش از گیاھان دھندۀ ھای پرورششامل شرکتھای کشاورزی، شرکت  .۲
 دارند،

، کارمندان حوزۀ سالخی و قصابی کھ در ۱شمارۀ ، ۱جملۀ . در مورد ارائھ کنند ،بھبود ای ونیناسیواکس یگواھباید پیش از شروع فعالیت کاری خود، 
کھ،  یافراد نیز ھستند. تعریف شده است، ،۴، مادۀ ۴بند ، مطابق آنچھ در تستکارمند مشغول بھ کارند ملزم بھ انجام  ۱۰۰ش از ھایی با بیشرکت

 مدرک تست، واکسیناسیون، یا بھبود معاف ھستند. ۲و  ۱تست  ۀاز الزام بھ ارائ اندافتھیبھبود  ایاند شده نھی، واکس۲و  ۱، مواد ۴بند  فیمطابق تعر
باید در صورت درخواست کارفرما بھ وی ارائھ شود. کارفرما مسئول تأمین ھزینۀ آزمایش است، مگر این کھ این ھزینھ از طریق دیگری تضمین 

 .ستیبستھ قابل اعمال ن یدر خارج از فضاھا یماسک طب دنیالزام بھ پوش ،یکشاورز یھادر شرکت شود.

از بند  یبھ عنوان استثنائ .ھا را انجام دھدکند و پردازش داده نیرا تدو یپروتکل بھداشت کی دی، با۱ ۀ، جمل۱ ۀمشروح در ماد ینھادھا ۀگردانند) ۲(
مطابق باید فوراً ای را در پروتکل پیدا کرد، پروتکل اگر اداره کاستی ارسال شود. یبھداشت محل ۀبھ ادار دیبا یپروتکل بھداشت نی، ا۲ ۀ، ماد۵

 .شودت اصالح الزامات ادارۀ بھداش

، قائل ۱تواند استثنائاتی را برای الزام بھ تست برای کارمندان یک محدودۀ کاری، مطابق مادۀ ) بھ درخواست کارفرما، ادارۀ بھداشت محلی می۳(
 را توجیھ کند. در صورتی کھ کارفرما بتواند در چارچوب یک پروتکل بھداشتی خاص دالیلی را ارائھ دھد کھ بتواند این استثناء البتھشود، 

 

ً ، 1 بند، 2 شماره. در مورد استکنندگان شرکت  دیو بازد کارکنانمربوط بھ  یھاداده بھ پردازشموظف  برداربھره) 4(  کارکنان یداده ھا صرفا
 د. نشو یپردازش م

 

 

 قوانین پایانی - ۳ بخش

 ۱۷بند 

 ھای مدلاقدامات بیشتر، تصمیمات موردی، پروژه

 

 

 

شوند توانند بر اساس دالیل محکم، در موارد خاص، استثنائاتی را برای الزاماتی کھ بھ موجب این دستورالعمل تعیین می) مسئولین ذیصالح می1(
ی ھاحق صدور اقدامات بیشتر بھ منظور محافظت در برابر عفونت برای مسئولین ذیصالح از تأثیر این دستورالعمل یا دستورالعملمجاز بشمارند. 

 منتج از آن محفوظ است.

رسانی و نظارت ھایی را در چارچوب خدمتالعاده باال، دستورالعملتواند، در صورت بروز نرخ ابتالء شدید و فوق) وزارت امور اجتماعی می۲(
 ای (استراتژی منطقۀ خطر)، برای مسئولین ذیصالح صادر کند.کارشناسی برای تکمیل اقدامات منطقھ

 باشد.اند ممنوع میھای عمومی کھ از طریق مسئولین ذیصالح مشخص شده، در مکان۴و  ۳الکل در سطوح ابتالء  ) سرو و مصرف۳(

 یابیمدل طبق ارز یھاکھ پروژه یمادام ھای مدلی را مجاز بشمارند.توانند، با موافقت وزارت امور اجتماعی، پروژه) مسئولین ذیصالح می۴(
 کند. دیمشابھ را، در صورت درخواست، تأئ یھاپروژه گرید تواندیم ید، وزارت امور اجتماعشون دیتأئ یوزارت امور اجتماع

 



 

 ۱۸ بند

 ھاھا، و فعالیتھا، دورهمجوز صدور دستورالعمل برای نھادھا، شرکت

 

 :برای صدور دستورالعمل قی، مجاز است کھ از طرIfSGاز  ۲ ۀ، جمل۳۲وزارت فرھنگ، مطابق بند ) 1(

ھای معتبر و مراقبت منعطف عصرگاھی، مراکز مراقبت پس از مدرسھ، مدارس زیر نظر خود، مراکز مراقبت از کودک در دبستان فعالیت. ۱

 ھا ودبستانیھای تقویتی دبستان، مھدھای کودک و پیشمراکز مراقبت روزانھ، کالس

 ۱۰رویدادھای مطابق بند  .۲

 تیحداکثر تعداد افراد، ممنوع ،یمخصوصاً الزامات بھداشت ،یمقررات اجرائ گریالزامات، و د ط،یابھ کرونا، شر یبھ منظور حفاظت در برابر آلودگ

 کند. نییرا تع یگرید تیو الزامات بازگشت بھ فعال یضرور یھامراقبت تیفعال ۀنحو ت،یفعال

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

 صادر کند

 ھا،ھا و بایگانیھا و مراکز آموزش عالی مشمول قانون موسسات آموزش عالی، کتابخانھدانشگاه .1

 ھای دانشجویی واتحادیھ .2

 نباشد، و نیز سینماھا 5و بند  1موسسات ھنری و فرھنگی، اگر مشمول شماره  .3

در مورد دانشگاه پلیس  1شماره  1ویژه الزامات بھداشتی، را تعریف کنید. جملھ کروناویروس، شرایط و الزامات، بھ برای مقابلھ با عفونت

Baden-Württemberg از جملھ ھیات علمی دانشگاه پلیس ،Baden-Württemberg  و دانشگاه حقوقSchwetzingen اعمال ،

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

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

بھ منظور حفاظت و  ھا و روال استخدام فراھم کنداری آزمونسازی و برگزمستثنی کند و امکان آموزش، تحصیل و تحصیالت تکمیلی را برای آماده

 .را تعیین کند یالزامات بھداشتمخصوصاً الزامات،  و  طیبھ کرونا، شرا یدر برابر آلودگ

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

 ھای روزانھ،بخشی، مراکز دیالیز و درمانگاهو توان ھا، مراکز پیشگیریبیمارستان .1
 مراکز ویژه افراد نیازمند مراقبت و حمایت یا دچار معلولیت، .2
 خانمان،مراکز ویژه افراد بی .3
ه طبق قانون دھندھای زندگی حمایتی سرپایی کھ مرجع ارائھھا و نیز انجمنخانمانرسانی بھ بیطرحھای زندگی حمایتی سرپایی ویژه کمک .4

 مسکن، مشارکت و مراقبت مسئولیت فعالیت آنھا را بر عھده دارد،
 خدمات مراقبتی و حمایتی در محیط مراقبت موقت و بلندمدت، .5
ترویج تحصیل در خانواده کتاب ھشتم قوانین اجتماعی،  ۱۳و  ۱۱مطابق بندھای  خدمات کار کودک و نوجوان و مددکاری اجتماعی جوانان، .6

 ھای زودھنگام،و کمک کتاب ھشتم قوانین اجتماعی ۱۶بند  مطابق
 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
 ھای سرویس نجاتمدارس ویژه فعالیت .9

 ویژه الزامات بھداشتی، را تعریف کنید.عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، بھبرای مقابلھ با 



ھای زیر صادر و با ھدف مقابلھ با عفونت کروناویروس دستور الزم را در زمینھ IfSGاز  2جملھ  32 بندتواند طبق می دادگستری) وزارت 4(

 :کند

 ویژه الزامات بھداشتی،یھ ایالتی ویژه پناھندگان، بھ. شرایط و الزامات مربوط بھ فعالیت مراکز پذیرش اول1

 شوند،وارد بھ مرکز پذیرش اولیھ ایالتی یا افرادی کھ پس از غیبت طوالنی وارد مرکز می. جداسازی افراد تازه2

 و نظارت بر این افراد.

 :لیت مراکز زیر نظارت کنندبر فعا IfSGاز  2جملھ  32توانند طبق بخش ) وزارت فرھنگ و وزارت امور اجتماعی می5(

ھای یوگا و برگزاری مسابقات ورزشی و نیز استودیوھای آمادگی جسمانی و سالن ،ھای بازیمراکز ورزشی عمومی و حصوصی و زمین .1

 و مراکز مشابھ، و بالھ مدارس رقص

 شده و نیزاستخرھا شامل سونا و آبگیرھای استحمام با دسترسی کنترل .2

 و نھادھای مشابھمدارس موسیقی، مدارس ھنری و مدارس ھنری جوانان  .3

 ویژه الزامات بھداشتی، را تعریف کنید.برای مقابلھ با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، بھ

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

 کنند

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

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

نامھ ھای رانندگی کھ مستقیماً مشمول دستور گواھین آزمون خودرو، قایق و ھواپیما و نیز دیگر خدمات آموزشگاهکارشناسان رسمی و مسئوال

 شوند،ای میونقل جادهرانندگی یا قانون حمل

 ویژه الزامات بھداشتی، را تعریف کنید.برای مقابلھ با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، بھ

بر فعالیت مراکز زیر  IfSGاز  2جملھ  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 ھتل3

 ھا و جلسات تجاری،ھا، نشسته. نمایشگا4

 . صنایع دستی،5

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

 ھای تفریحی،. مکان7

 ھستند، و )GewO( مقررات تجاری از 1بند  55مشمول بخش  شوند و. پارکھای تفریحی، شامل آنھایی کھ در قالب صنعت گردشگری اداره می8

 GewOاز 68تا  66. بازارھای مشمول بخشھای 9

 ویژه الزامات بھداشتی، را تعریف کنید.برای مقابلھ با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، بھ



ویژه تواند شرایط و الزامات، بھخانھ مسئول مرتبط، می، و با ھماھنگی وزارتIfSGاز  2جملھ  32) وزارت امور اجتماعی، بر اساس بخش 8(

شوند، با ھای دیگری کھ مشمول این ماده نمیالزامات بھداشتی، را با ھدف مقابلھ با عفونت کروناویروس در مراکز، موسسات، خدمات و فعالیت

 صدور دستور تعیین کند.

 

 ۱۹ بند

 مجوز صدور دستور درباره الزامات جداسازی

مقرراتی برای الزامات جداسازی و الزامات مرتبط دیگر و اقدامات مقابلھ با کروناویروس  2 جملھ 32بند تواند بر اساس وزارت امور اجتماعی می

 ویژهتدوین کند، بھ

ھای مسری و افراد بھبودیافتھ، با رعایت الزامات مرتبط و طبق بخش . جداسازی افراد بیمار، افراد مشکوک بھ بیماری، افراد مشکوک بھ بیماری۱

 ،IfSGاز  2جملھ  1بند  30

شان مثبت شده است، جواب تست یکھ مطابق تست فور یالزام افراد نیکھ تست کروناشان مثبت شده است و ھمچن یالزام اعضاِء خانوار افراد .۲

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

 

 20بند 

 ھای شخصیپردازش دادهبرای  مجوز صدور دستورالعمل

ھای شخصی بین نھادھای بھداشتی، ادارات جزییات پردازش داده IfSGاز  2جملھ  32توانند طبق بخش وزارت امور اجتماعی و وزارت کشور می

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

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

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

 و دستورھای قانونی صادرشده بر اساس آن قانون مقابلھ با عفونت. برای تعقیب قضایی تخلفات کیفری و تخلفات اداری طبق 3

 ھا.ھا و زندانبخش قرنطینھ در بازداشتگاه . برای بررسی صالحیت بازداشت یا حبس و ضرورت تعیین4

 

 ۲۱بند  

 تخلفات اداری

 انگاریشود کھ فرد آگاھانھ یا از روی سھلدر صورتی محرز می IfSGاز  24شماره  1a مادۀ 73 بندتخلف اداری مشمول 

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

 ،ماسک طبی نپوشدنپوشد ماسک پزشکی  2 ۀ، جمل۳ ۀ، ماد15بند  یا ۲، جملۀ ۱، مادۀ ۸بند  ،۱مادۀ ، ۳بر خالف بند . 2

، بند ۱، جملۀ ۲، مادۀ ۸، بند ۴یا  ۳، شمارۀ ب، حرف ۲، شمارۀ ب، حرف ۱، شمارۀ ۱، مادۀ ۸در ارتباط با بند  ۵، مادۀ ۴بر خالف بند  .۳
، ۳یا  ۲، شمارۀ ۱، جملۀ ۳، مادۀ ۱۱، بند ۴یا  ۳، حرف ب، شمارۀ ۲، حرف ب، شمارۀ ۱، شمارۀ ۲، مادۀ ۱۱، بند ۳، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۱
 ۲، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۱a، بند ۱، شمارۀ ۶، مادۀ ۱۱، بند ۲یا  ۱، شمارۀ ۵، مادۀ ۱۱بند  ،۴یا  ۳، حرف ب، شمارۀ ۲شمارۀ  ،۴، مادۀ ۱۱بند 
، بند ۲، شمارۀ ۳، مادۀ ۱۳، بند ۲، شمارۀ ۲، مادۀ ۱۳، بند ۳یا  ۲، شمارۀ ۱، جملۀ ۱، مادۀ ۱۳، بند ۳یا  ۲، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۲، بند ۳یا 

شمارۀ  پ،، حرف ۲، شمارۀ ب، حرف ۱، شمارۀ ۱، جملۀ ۳ ، مادۀ۱۵، بند ۳یا  ۲، شمارۀ ۱، جملۀ ۱ ، مادۀ۱۵، بند ۱جملۀ ، نیم۲، مادۀ ۱۴
 بھ بررسی گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود را رعایت نکند، ، الزام۴، جملۀ ۱مادۀ  ۱۶یا بند  ۴یا  ۳



، در پی درخواست نھادھای ذیصالح،  پروتکل بھداشتی ارائھ ندھد یا اطالعاتی را پیرامون بھ کارگیری آن ارئھ ۲، مادۀ ۵بر خالف بند  .۴
 ندھد،

شان، بھ صورت کلی یا جزئی، امتناع آوری اطالعاِت تماسجمع ، افرادی کھ از شرکت یا استفادۀ افرادی کھ از۲، مادۀ ۶بر خالف بند  .۵
 ورزند در یک نھاد یا رویداد، امتناع نورزند،می

 ، بھ عنوان یک فرد حاضر اطالعات تماس غلط ارائھ کند،۳، مادۀ ۶بر خالف بند  .۶

 ، در یک جلسۀ خصوصی شرکت کند،۱، جملۀ ۱، مادۀ ۷بر خالف بند  .۷

ای بیشتر از ظرفیت کننده، رویدادی را با تعداد شرکت۱، جملۀ ۳، مادۀ ۱۵یا بند  ۱، جملۀ ۲، مادۀ ۸، بند ۱، جملۀ ۱مادۀ  ،۸بر خالف بند  .۸
 مجاز برگزار کند،

، ۱، جملۀ ۱ ، مادۀ۱۵، بند ۱، جملۀ ۲، مادۀ ۸، بند ۴ یا ۳ ب شمارۀ، حرف ۲، شمارۀ ب، حرف ۱، شمارۀ ۱، جملۀ ۱، مادۀ ۸بر خالف بند  .۹
، بدون ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا ۴یا  ۳، شمارۀ ب، حرف ۲، شمارۀ ب، حرف ۱، شمارۀ ۱، جملۀ ۳ ، مادۀ۱۵، بند ۳یا  ۲شمارۀ 

 بھبود، در یک رویداد شرکت کند،

، ۳، جملۀ ۴، مادۀ ۱۵یا بند  ۱جملۀ ، ۳، مادۀ ۱۱a، بند ۲، جملۀ ۲، مادۀ ۱۰، بند ۲، جملۀ ۱، مادۀ ۱۰، بند ۱، جملۀ ۴، مادۀ ۸بر خالف بند  .۱۰
 ھا برگزار کند،را بدون تدوین پروتکل بھداشتی یا انجام پردازش داده یا فستیوال مردمیرویداد

 ، قاعدۀ حفظ فاصلھ را رعایت نکند،۱، جملۀ ۲، مادۀ ۹بر خالف بند  .۱۱

، ۳یا  ۲، شمارۀ ۱، جملۀ ۳، مادۀ ۱۱، بند ۴، یا ۳، ۲رف آ، شمارۀ ، ح۱، شمارۀ ۲، مادۀ ۱۱، بند ۳یا  ۲، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۱بر خالف بند  .۱۲
، شمارۀ ۱مادۀ ، ۱۱aبند ، ۲یا  ۱، شمارۀ ۶، مادۀ ۱۱بند  ،۳یا  ۲، شمارۀ ۵، مادۀ ۱۱، بند ۴یا  ۳آ؛ شمارۀ  ، حرف۲، شمارۀ ۴، مادۀ ۱۱بند 

مساحت و ظرفیت مجاز یا و یا فستیوالی مردمی را با تجاوز از یگر فعالیت نھادی فرھنگی، تفریحی یا نھادی د، ۲، مادۀ ۱۱aیا بند  ۳یا  ۲
 از سر گیرد،بھ رغم ممنوعیت، 

، ۱، جملۀ ۳، مادۀ ۱۱، بند ۴یا  ۳، حرف ب، شمارۀ ۲، حرف ب، شمارۀ ۱، شمارۀ ۲، مادۀ ۱۱، بند ۳ یا ۲ ، شمارۀ۱، مادۀ ۱۱بر خالف بند  .۱۳
، ۱۱aیا بند   ۱، شمارۀ ۶، مادۀ ۱۱بند  ،۲یا  ۱، شمارۀ ۵، مادۀ ۱۱بند  ،۴یا  ۳حرف ب، شمارۀ ، ۲شمارۀ  ،۴، مادۀ ۱۱، بند ۳یا  ۲شمارۀ 

بدون ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود، بھ یک نھاد فرھنگی، تفریحی یا نھادی دیگر یا نھادھای مربوط بھ ، ۳یا  ۲، شمارۀ ۱مادۀ 
 حمل و نقل ورود کند،

ھا، فعالیت یک نھاد فرھنگی، تفریحی یا نھادی دیگر را، بدون تدوین پروتکل بھداشتی یا انجام پردازش داده ۱، جملۀ ۷ادۀ ، م۱۱بر خالف بند  .۱۴
 از سر گیرد،

 ساالن را با تجاوز از تعداد افراد مجاز ارائھ کند،ھای آموزش بزرگبرنامھ یا دورهھای فوق، کالس۳، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۲بر خالف بند   .۱۵

 برنامھ شرکت کند،، بدون ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود، در یک دورۀ فوق۳یا  ۲، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۲بر خالف بند  .۱۶

، فعالیت یک نھاد مربوط بھ سرو غذا یا الکل، یک مکان تفریحی، یا نھادی مشابھ را با ۳یا  ۲، شمارۀ ۱، جملۀ ۱، مادۀ ۱۳بر خالف بند  .۱۷
 ، اجازۀ سیگار کشیدن در فضاھای بستھ را بدھد،۲، جملۀ ۱، مادۀ ۱۳مساحت مجاز پیش ببرد یا بر خالف بند تجاوز از 

، بدون ارائۀ گواھی تست، ۲، شمارۀ ۳، مادۀ ۱۳یا بند  ۲، شمارۀ ۲، مادۀ ۱۳، بند ۳یا  ۲، شمارۀ ۱، جملۀ ۱، مادۀ ۱۳بر خالف بند  .۱۸
تریا، سالن غذاخوری شرکتی، مربوط بھ سرو غذا یا الکل، مرکز تفریحی، یک سالن غذاخوری، کافھ واکسیناسیون، یا بھبود، وارد یک نھاد

 دھی، یا نھادی مشابھ شود،نھاد اسکان

تریا، سالن غذاخوری شرکت، ، فعالیت یک نھاد مربوط بھ سرو غذا یا الکل، مرکز تفریحی، سالن غذاخوری، کافھ۴، مادۀ ۱۳بر خالف بند  .۱۹
 ھا، از سر گیرد،دھی یا نھادی مشابھ را، بدون تدوین پروتکل بھداشتی یا انجام پردازش دادهسکاننھاد ا

فروشی، یک فروشگاه، یا نھادی مشابھ را، با تجاوز از مساحت ، فعالیت یک فروشگاه خرده۲، شمارۀ ۱، جملۀ ۱، مادۀ ۱۴بر خالف بند  .۲۰
 مجاز، در پیش گیرد،

 ، خدماتی را بدون ارائۀ گواھی تست، واکسیناسیون، یا بھبود دریافت کند،۱جملۀ ، نیم۲دۀ ، ما۱۴بر خالف بند  .۲۱

خدماتی کھ در آن مشتریان رفت و آمد -فروشی، فروشگاه، شرکت تجاری، فعالیت یک فروشگاه خرده۱، جملۀ ۳، مادۀ ۱۴بر خالف بند  .۲۲
 ھا، در پیش گیرد،ی یا انجام پردازش دادهکنند، یا نھادی مشابھ را، بدون تدوین پروتکل بھداشتمی



 ای یا تفریحی را، با تجاوز از تعداد افراد مجاز، برگزار کند.، ورزش غیرحرفھ۳، شمارۀ ۱، جملۀ ۱، مادۀ ۱۵بر خالف بند  .۲۳

 ای یا تفریحی، شرکت کند،، بدون گواھی واکسیناسیون یا بھبود، در ورزش غیرحرفھ۳یا  ۲، شمارۀ ۱، جملۀ ۱، مادۀ ۱۵بر خالف بند  .۲۴

 ، بھ عنوان برگزارکننده، تأمین مالی یا ساماندھی تست را تقبل نکند،۵، جملۀ ۱، مادۀ ۱۶بر خالف بند  .۲۵

یا ، ھیچ پروتکل بھداشتی تدوین نکند، پروتکل بھداشتی را ارسال نکند، را ارسال نکند، فوراً با آن تطابق پیدا نکند، ۲، مادۀ ۱۶بر خالف بند  .۲۶
 ،ھا را انجام ندھدپردازش داده

 ، الکل مصرف یا سرو کند.۳، مادۀ ۱۷. بر خالف بند ۲۷

 ۲۲بند 

 ، انقضااالجرا شدنالزم

(ژورنال  ۲۰۲۱ مھ ۱۳مورخ  یمربوط بھ کرونا یھاو ھمزمان دستورالعمل شودیاالجرا م، الزم۲۰۲۱ژوئن  ۲۸در روز دستورالعمل،  نی) ا۱(

قوانین  ۱، جملۀ ۴(اعالم اضطراری مطابق بند  ۲۰۲۱ژوئن  ۱۸ دستورالعمل مورخ ۱ ۀبار توسط ماد نیکھ آخر —) ۴۳۱ ۀ.، صفحGBl ایعموم 

  در دسترس است) ngverordnu-wuerttemberg.de/corona-https://www.badenاعالم کھ از طریق اینترنت، تحت نشانی 

شده بر اساس اصالحات اعمال .شودیاالجرا مدر روز اعالم الزم ۳ ۀ، ماد۲۴، بند ۱ ۀاز جمل یبھ عنوان استثنائ  .شودیم یمنقض ،تغییر یافتھ بود

دستور (مجموعھ  1بھ وسیلھ ماده  2020نوامبر  17)، آخرین نوبت اصالح 483(مجموعھ قوانین. صفحھ  2020ژوئن  23دستور کرونا مورخ 

کھ اخیرا از  )1067(مجموعھ قوانین، صفحھ  2020نوامبر  30یا اصالحات اعمال شده بر اساس دستور کرونا بھ تاریخ ) 1052قوانین. صفحھ 

 ۲۰۲۱مارس  ۷در پی دستورالعمل کرونای یا تغییر یافتھ است ) ۲۴۹(مجموعۀ قوانین، صفحۀ  2021فوریھ  26دستور مورخ  1طریق ماده 

 یا ،تغییر یافتھ است) ۲۹۸(مجموعھ قوانین، صفحۀ  ۲۰۲۱  مارس ۱۹دستورالعمل  ۱کھ آخرین بار بھ موجب مادۀ  )۲۷۳مجموعھ قوانین، صفحۀ (

، ۱)، کھ آخرین بار از طریق مادۀ ۳۴۳(مجموعھ قوانین، صفحۀ  ۲۰۲۱مارس  ۲۷ھای کرونای مورخ ی کھ بھ موجب دستورالعملھایدستورالعمل

 ۲۰۲۱مھ  ۱۳ی مورخ ھای کرونادستورالعملبھ موجب یا ) تغییر یافتھ است، ۴۱۷(مجموعھ قوانین، صفحۀ  ۲۰۲۱مھ  ۱دستورالعمل مورخ 

 ۱، جملۀ ۴اضطراری مطابق بند (اعالم  ۲۰۲۱ژوئن  ۱۸دستورالعمل مورخ  ۱)، کھ آخرین بار از طریق مادۀ ۴۳۱(مجموعھ قوانین، صفحۀ 

در دسترس است) تغییر  https://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnungقوانین اعالم کھ از طریق اینترنت، تحت نشانی 

 د.نمانمعتبر می ۲، جملۀ ۲مطابق مادۀ ئشان انقضاتا زمان اند شدهمصوب ھ است، یافت

 ،2020ژوئن  23مصوب  ھایدستورالعمل ،این دستور بر اساس شود. ھمچنین، ھمھ دستورھایی کھ باطل می آگوست ۲۳پایان ) این دستور در 2(

باطل خواھد  ۲۰۲۱مھ  ۱۳ دستورالعمل یا ،۲۰۲۱ مارس ۲۷، دستورالعمل ۲۰۲۱مارس  ۷ھای دستورالعمل ،2020نوامبر  30 ھایدستورالعمل

 .شوندکھ پیش از آن لغو  این شد، مگر
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