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

1

از  ۲۵ژوﺋن ۲۰۲۱

)در ﻧﺳﺧﮥ ﻣﻌﺗﺑر از  ۲۶ﺟوﻻی (۲۰۲۱
ﺑر اﺳﺎس ﺑﺧش  32و ﺑﺧﺷﮭﺎی  28ﺗﺎ  31ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ) (IfSGﻣورخ  20ﺟوﻻی  BGBI. I) 2000ﺻﻔﺣﮫ  ،(1045آﺧرﯾن ﻧوﺑت
اﺻﻼح  ۲۸ﻣﮫ  ۲۰۲۱ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺎده  1ﻗﺎﻧون ) I .BGBIﺻﻔﺣﮫ  ،(۱۱۷۴دﺳﺗور زﯾر ﺻﺎدر ﻣﯽﺷود:

ﺑﺧش  - 1ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ

ﺑﻧد ۱

ھدف ،ﺳطوح اﺑﺗﻼء ،روﯾﮫھﺎ
) (1ھدف اﯾن دﺳﺗور ،ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ھﻣﮫﮔﯾری وﯾروس ) SARS-CoV-2ﮐروﻧﺎوﯾروس( و ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳﻼﻣت ﺷﮭروﻧدان اﺳت ،در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﻧﯽ
ﺟﻣﻌﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺣﻘﻖ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد .در ﻣواردی ﮐﮫ ﺷﯾوع ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ھﻣراه ﻓراﺗر رﻓﺗن ﻧرخ اﺑﺗﻼء ھﻔتروزه از ﺣد آﺳﺗﺎﻧﮥ  ۱۰۰ﻧﻔر رخ دھد،
دوﻟت اﯾﺎﻟﺗﯽ از اﯾن ﺣﻖ ﺑرﺧوردار اﺳت ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗری را در ﭘﯾش ﮔﯾرد.
) (۲ﺳطوح اﺑﺗﻼء زﯾر ﺗﻌرﯾف ﺷدهاﻧد:
.۱

ﺳطﺢ اﺑﺗﻼء  ۱در ﺻورﺗﯽ ﺑرﻗرار اﺳت ﮐﮫ ،در ﯾﮏ ﺷﮭر ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ ،ﻧرخ اﺑﺗﻼء ھﻔتروزه ﺣداﮐﺛر  ۱۰ﻧﻔر ﺑﺎﺷد؛

.۲

ﺳطﺢ اﺑﺗﻼء  ۲در ﺻورﺗﯽ ﺑرﻗرار اﺳت ﮐﮫ ،در ﯾﮏ ﺷﮭر ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ ،ﻧرخ اﺑﺗﻼء ھﻔتروزه ﺑﺎﻻﺗر از  ۱۰و ﺣداﮐﺛر  ۳۵ﻧﻔر ﺑﺎﺷد؛

.۳

ﺳطﺢ اﺑﺗﻼء  ۳در ﺻورﺗﯽ ﺑرﻗرار اﺳت ﮐﮫ ،در ﯾﮏ ﺷﮭر ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ ،ﻧرخ اﺑﺗﻼء ھﻔتروزه ﺑﺎﻻﺗر از  ۳۵و ﺣداﮐﺛر  ۵۰ﻧﻔر ﺑﺎﺷد؛

.۴

ﺳطﺢ اﺑﺗﻼء  ۴در ﺻورﺗﯽ ﺑرﻗرار اﺳت ﮐﮫ ،در ﯾﮏ ﺷﮭر ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ ،ﻧرخ اﺑﺗﻼء ھﻔتروزه ﺑﺎﻻﺗر از  ۵۰ﺑﺎﺷد؛

) (۳ﺑﮫ ﻣﺣض اﻓزاﯾش ﯾﺎ ﮐﺎھش ﻧرخ اﺑﺗﻼء ھﻔتروزۀ اﻋﻼمﺷده از ﺳوی ﻣرﮐز ﺑﮭداﺷت ﮐﺷور ﺑرای ﯾﮏ ﺷﮭر ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ ،ﺑﮫ ﻣدت ﭘﻧﺞ روز ﻣﺗواﻟﯽ،
ادارۀ ﺑﮭداﺷت ذیﺻﻼح ﻣﻧطﻘﮫ ﻓورا ً ﺑﺎﯾد آن را ﺑﮫ اطﻼع ﻋﻣوم ﺑرﺳﺎﻧد .ﺳطوح اﺑﺗﻼء در روز ﭘس از اﻋﻼم ﻣﺣﻠﯽ ﻻزماﻻﺟرا ﻣﯽﺷوﻧد.

ﺑﻧد ۲
ﻗواﻧﯾن ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮭداﺷت و ﻓﺎﺻﻠﮥ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
) (1ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣداﻗﻠﯽ  ۱/۵ﻣﺗری از دﯾﮕر اﻓراد ،ﺣﻔظ ﺑﮭداﺷت ،و ﺗﮭوﯾﮥ ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود.
) (2در ﻓﺿﺎھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ورود ﻋﻣوم ﺑﮫ آنھﺎ آزاد اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣداﻗﻠﯽ  ۱/۵ﻣﺗر از دﯾﮕر اﻓراد ﺣﻔظ ﺷود ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ رﻋﺎﯾت
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣداﻗﻠﯽ در ﻣواردی ﻏﯾرﻣﻧطﻘﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻋدول از آن ﺑﮫ دﻻﯾل ﺧﺎﺻﯽ ﺿروری ﺑﺎﺷد .اﯾن اﻣر در ﻣورد ﻣﻼﻗﺎت ﭼﻧد ﻧﻔر ،ﺑﺎ ﺣﻔظ ﻣﺣدودﯾتھﺎی
ﺗﻣﺎس ﻋﻣوﻣﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۷و ﺑرای دﯾﮕر اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ﺗﻧظﯾمﺷده در ﺑﺧش  ۲ﺻدق ﻧﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﻧد ۳
 . 1ﻧﺳﺧﮥ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫﺷده و ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﭘس از ﻻزماﻻﺟرا ﺷدن دﺳﺗور دوﻟت اﯾﺎﻟﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮥ اﺻﻼح دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳ﺟوﻻی ۲۰۲۱
)اﻋﻼم اﺿطراری ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  4ﻗواﻧﯾن اﻋﻼم و ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ از اﯾن ﻧﺷﺎﻧﯽ.(http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung :

اﻟزام ﺑﮫ ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ

) (۱ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ طﺑﯽ اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
) (۲اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت اﻟزام ﺑﮫ ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎدۀ  ۱از ﻗرار زﯾر اﺳت:
 .1در ﻣﺣﯾطھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ،
 .۲در ﻣﺣﯾطھﺎی ﺑﺎز ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﻠﻘﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣداﻗﻠﯽ  ۱/۵ﻣﺗر از دﯾﮕر اﻓراد ،ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ،ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت،
 .۳ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ ﺳن ﺣداﮐﺛر ﺷش ﺳﺎل ﺗﻣﺎم،

 .۴ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ،ﺑﮫ دﻻﯾل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ دﯾﮕر دﻻﯾل ﻣوﺟﮫ ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ طﺑﯽ را ﻧدارﻧد؛ اﻟﺑﺗﮫ اﺛﺑﺎت دﻻﯾل ﭘزﺷﮑﯽ
ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﺻورت ﺑﮕﯾرد،

 .۵ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ در ﻣوارد ﺧﺎﺻﯽ ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺣﮑم و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎر ،ﻏﯾرﻣﻧطﻘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ﯾﺎ دﺳتﮐم ﺣﻔﺎظت
ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑرای دﯾﮕر اﻓراد ﻣﯾﺳر ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ
 .۶ﺑرای دﯾﮕر اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ﺗﻧظﯾمﺷده در ﺑﺧش .۲

اﻣﺎﮐن ﺗﺟﺎری ،ﻣﺻوﺑﺎت اﯾﻣﻧﯽ و ﺑﮭداﺷت ﮐﺎری ﺳﺎرس-ﮐوﯾد  ۱۹ﻣﺻوب  ۲۵ژوﺋن ) ۲۰۲۱ﺑﺧش اداری ﻧﺷرﯾﮥ ﻓدرال ۲۸ ،ژوﺋن
) (۳در ﻣﺣل ﮐﺎر و
ِ
 ،۲۰۲۱ﻧﺳﺧﮥ  ، (۱ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﮐﮫ در ﻧﺳﺧﮥ ﻣرﺑوطﮫ ذﮐر ﺷدهاﻧد ،دﺳتﻧﺧورده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد.

ﺑﻧد ۴
اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫﺷده ،ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫ ،و ﺗﺳتﺷده ،ﮔواھﯽ
) (۱ﯾﮏ ﻓرد واﮐﺳﯾﻧﮫﺷده ﻓردی ﺑدون ﻋﻼﺋم اﺳت ﮐﮫ دارای ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای وی ﺻﺎدر ﺷده و ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۲ﺷﻣﺎرۀ  ۳دﺳﺗوراﻟﻌﻣل
ﻣﻌﺎﻓﯾت از اﻗداﻣﺎت اﯾﻣﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﮐوﯾد ۱۹-ﻣﺻوب  ۸ﻣﮫ  - SchAusnahmV) ۲۰۲۱ﺑﺧش اداری ﻧﺷرﯾﮥ ﻓدرال ۸ ،ﻣﮫ  ،۲۰۲۱ﻧﺳﺧﮥ  (۱اﺳت.
) (۲ﯾﮏ ﻓرد ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫ ﻓردی ﺑدون ﻋﻼﺋم اﺳت ﮐﮫ دارای ﮔواھﯽ ﺑﮭﺑودی اﺳت ﮐﮫ ﺑرای وی ﺻﺎدر ﺷده اﺳت و آن ﮔواھﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۲ﺷﻣﺎرۀ  ۵از
 SchAusnahmVاﺳت.
) (۳ﻓرد ﺗﺳتﺷده ﻓردی ﺑدون ﻋﻼﺋم اﺳت ﮐﮫ:
 .۱ھﻧوز ﺷش ﺳﺎل ﮐﺎﻣل ﻧداﺷﺗﮫ ﻧﺑﺎﺷد ﯾﺎ
 .۲دارای ﮔواھﯽ ﺗﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺟواب ﻣﻧﻔﯽ ﺻﺎدرﺷده ﺑرای وی اﺳت.
) (۴ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﻣدرﮐﯽ اﺳت ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۲ﺷﻣﺎرۀ  SchAusnahmV ،۷ﮐﮫ:
 .۱در ﻣﺣﻠﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑررﺳﯽ وﺟود ﻣدرک ﺗﺳت زﯾر ﻧظر آن اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود،
 .۲در ﭼﺎرﭼوب ﺗﺳت ﮐﺎری ﻣطﺎﺑﻖ اﯾﻣﻧﯽ و ﺳﻼﻣت ﻣﺣﯾط ﮐﺎر و ﺑﮫ دﺳت ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از آﻣوزش و داﻧش و ﺗﺟرﺑﮥ ﻻزم
ﺑرﺧوردارﻧد.
 .۳ﺗوﺳط ﯾﺎ زﯾر ﻧظر اراﺋﮫدھﻧدۀ ﺧدﻣﺎت — طﺑﻖ ﺗﻌرﯾف ﺑﻧد  ،۶ﻣﺎدۀ  ۱ﻣﺻوﺑﮥ ﺗﺳت وﯾروس ﮐروﻧﺎ ،ﻣﺻوب  ۸ﻣﺎرس ) ۲۰۲۱ﺑﺧش اداری ﻧﺷرﯾﮥ
ﻓدرال  ۹ﻣﺎرس  ،۲۰۲۱ﻧﺳﺧﮥ  — (۱ﺻﺎدر ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﺎﯾد  ۲۴ﺳﺎﻋت از ﺗﺳت ﻣورد ﻧظر ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑرای داﻧشآﻣوزان ،اراﺋﮥ ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺄﺋﯾدﺷده از ﺳوی ﻣدرﺳﮫ ،ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً  ۶۰ﺳﺎﻋت از آن
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﻣﺗﻧﺎظر ﺗﺄﺋﯾدﺷده ﺗوﺳط ﻣدرﺳﮫ ،ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد؛ اﯾن ﻗﺎﻋده ﺑرای ﻣﮭد ﮐودکھﺎ ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد.

) (۵ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﻘررات اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اراﺋﮥ ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﺑﮭﺑود ،ﯾﺎ ﺗﺳت اﻟزاﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اراﺋﮫدھﻧدۀ
ﺧدﻣﺎت ،ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده ،ﯾﺎ اﭘراﺗور ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﮔواھﯽ ﻣرﺑوطﮫ اﺳت.

ﺑﻧد ۵
ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ
) (1ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ رﻋﺎﯾت ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﻔﺎد اﯾن دﺳﺗور ﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس اﯾن دﺳﺗور ﺿروری ﺑﺎﺷد ،اﻓراد ﻣﺳﺋول ﺑﺎﯾد اﻟزاﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت
را طﺑﻖ ﺷراﯾط ﺧﺎص ھر وﺿﻌﯾت ،در ﻧظر ﺑﮕﯾرﻧد .ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﮐﻧد ﮐﮫ اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد اﺟرا ﺷود ،ﻣﺧﺻوﺻﺎً:

 .۱ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣداﻗﻠﯽ  ۱/۵ﻣﺗر و ﻣﻘررات ﺟرﯾﺎن آﻣد و ﺷد اﻓراد،
 .۲ﺗﮭوﯾﮥ ﻣرﺗب و ﮐﺎﻓﯽ ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ،
 .۳ﻧظﺎﻓت ﻣﻧظم ﺳطوح و اﺷﯾﺎء و
 .۴اطﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑل ﻓﮭم و اراﺋﮫ ﺷده در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب درﺑﺎرۀ اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ.
) (2ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻧﮭﺎد ذﯾﺻﻼح ،اﻓراد ﻣﺳﺋول ﺑﺎﯾد ﻣﻔﮭوم ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﻣﻌرﻓﯽ و اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺟرای آن را اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﺑﻧد 6
ﭘردازش داده
) (1ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘردازش داده ﺑر اﺳﺎس ﻣﻔﺎد اﯾن دﺳﺗور ﯾﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﯾن دﺳﺗور ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾن ﻣﺎده ﺿروری ﺑﺎﺷد ،اﻓراد ﺣﺎﺿر ،ﺑﮫوﯾژه ﻣراﺟﻌﺎن،
ﮐﺎرﺑران ﯾﺎ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ﻧﺷﺎﻧﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣدت ﺣﺿور را اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد و ،در ﺻورت وﺟود ،ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﻣﻧﺣﺻرا ً ﺑﺎ
ھدف اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ اداره ﺑﮭداﺷت ﯾﺎ اداره ﭘﻠﯾس ﻣﺣﻠﯽ ،طﺑﻖ ﺑﺧﺷﮭﺎی  16و  25از  ،IfSGﺟﻣﻊآوری ﺧواھد ﺷد .اﮔر اﯾن دادهھﺎ از ﻗﺑل ﻣوﺟود
ﺑﺎﺷد ،ﺟﻣﻊآوری دوﺑﺎره دادهھﺎ ﺿرورﺗﯽ ﻧﺧواھد داﺷت .ﺑﺧش  28aﺑﻧد  4ﺟﻣﻼت  2ﺗﺎ  7از  IfSGﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽﮐﻧد.
) (2اﻓراد ﻣﺳﺋول ﭘردازش دادهھﺎ ﺑﺎﯾد اﻓرادی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟزﯾﯽ از اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس طﺑﻖ ﺑﻧد  1ﺟﻣﻠﮫ  1ﺧودداری ﻣﯽﮐﻧﻧد ،از ورود
ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﯾﺎ از اﺳﺗﻔﺎده از آن ﯾﺎ از ﺷرﮐت در روﯾداد ﻣﺣروم ﮐﻧﻧد.
) (3در ﻣواردی ﮐﮫ اﻓراد ﺣﺎﺿر اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﺧود را طﺑﻖ ﺑﻧد  1ﺟﻣﻠﮫ  1ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻻن ﭘردازش دادهھﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت دﻗﯾﻖ اﻟزاﻣﯽ
ﺳت.
) (۴ﺟﻣﻊآوری و ذﺧﯾرۀ اطﻼﻋﺎت ﻧﯾز از طرﯾﻖ ﺑﮫروزﺗرﯾن ﻓﻧﺎوریھﺎی رﻣزﻧﮕﺎری ﺳر ﺗﺎ ﺳر اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ﺗﺎ دادهھﺎ ﺑرای اﺷﺧﺎص ﻣﺳﺋول ﭘردازش
دادهھﺎ ﻗﺎﺑل ﺧواﻧدن ﻧﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﮫ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ دادهھﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮدازش دادهھﺎ ،از طﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻦ ،در
اﺧﺘﯿﺎر ادارۀ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺮار داده ﺷﺪ ،ﺑﺮای ادارۀ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ رﻣﺰﮔﺬاریﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ
اﻧﺘﻘﺎل دادهھﺎ را ﺑﮫ ادارۀ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﮭﺎر ھﻔﺘﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﺮدازش دادهھﺎ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻣﺎدۀ  ۲ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل
اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای ﻻزم ﺑﮫ ورود اﻧﻮاع دادهھﺎی ذﮐﺮﺷﺪه در ﺑﻨﺪ  ۱ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺮاد ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﭘﺮدازش دادهھﺎ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﻀﻮر ھﺮ ﻓﺮد از
طﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺛﺒﺖ و ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد .اﮔﺮ ﭘﺮدازش داده ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻤﻠﮥ  ۱ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊآوری اطﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﮫ
ﺻﻮرت آﻧﺎﻟﻮگ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﻣﮭﯿﺎ ﺷﻮد.

ﺑﺧش  :۲اﻟزاﻣﺎت وﯾژه

ﺑﻧد ۷
ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺗﻣﺎس ﻋﻣوﻣﯽ
) (۱ﻣﻼﻗﺎتھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ،در ﻣوارد زﯾر ،ﻣﺟﺎز اﺳت:
 .۱در ﺳطﺢ اﺑﺗﻼء  ۱ﺑﺎ ﺣﺿور ﺣداﮐﺛر  ۲۵ﻧﻔر،
 .۲در ﺳطوح اﺑﺗﻼء  ۲و  ،۳ﺗﻧﮭﺎ اﻋﺿﺎء ﺧﺎﻧوار و ﺳﮫ ﺧﺎﻧوار دﯾﮕر ،ﺑﺎ ﺣﺿور ﺣداﮐﺛر  ۱۵ﻧﻔر؛ ﮐودﮐﺎن آن ﺧﺎﻧوارھﺎ و ﺣداﮐﺛر ﭘﻧﺞ
ﺟزء ﺷﻣﺎرش ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽآﯾﻧد.
ﮐودک دﯾﮕر ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً  ۱۴ﺳﺎل ﺗﻣﺎم ﺳن دارﻧد
ِ

 .۳در ﺳطﺢ اﺑﺗﻼء  ،۴ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺣﺿور اﻋﺿﺎء ﺧﺎﻧوار و ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار دﯾﮕر ،ﺑﺎ ﺣﺿور ﺣداﮐﺛر ﭘﻧﺞ ﻧﻔر؛ ﮐودﮐﺎن آن ﺧﺎﻧوارھﺎ ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً  ۱۴ﺳﺎل ﺗﻣﺎم ﺳن
دارﻧد ﺟزء ﺷﻣﺎرش ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽﺷوﻧد.

اﮔر ﺗﻌداد اﻋﺿﺎء ﺧﺎﻧواری ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺣداﮐﺛر اﻓراد ﻣﺟﺎز ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از آن اﺳت ،اﯾن ﺧﺎﻧوار ﻣﺟﺎز اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓرد دﯾﮕر ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺧﺎﻧوار ﺗﻌﻠﻖ ﻧدارد
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد.
) (۲زوجھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھم زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ﻧﯾز ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷوﻧد.
) (۳در اﻋﻣﺎل ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺗﻣﺎس ،اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫﺷده و ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫ در ﺷﻣﺎرش اﻓراد و ﺧﺎﻧوارھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽآﯾﻧد.
) (۴در ﺻورت ﺑروز ﻣﺷﻘتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺑرای دﯾﮕر اھداف دﺷوار و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎر ،ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺗﻣﺎس اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽﺷوﻧد.

ﺑﻧد ۸

روﯾدادھﺎ
) (۱روﯾﺪادھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﺗﺌﺎﺗﺮ ،اﭘﺮا و ﮐﻨﺴﺮت ،اﮐﺮان ﻓﯿﻠﻢ ،ﻓﺴﺘﯿﻮالھﺎی ﺷﮭﺮی ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻏﺮﻓﮥ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر ،ﺗﻮرھﺎی ﺷﮭﺮی ،روﯾﺪادھﺎی
آﮔﺎھﯽرﺳﺎن ،و ﺟﺸﻦھﺎی ﺷﺮﮐﺘﯽ و اﻧﺠﻤﻨﯽ:
.۱

.۲

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء ۱
آ(

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

ب(

ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵۰درﺻﺪ ظﺮﻓﯿﺖ ﻣﺠﺎزو ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً  ۲۵۰۰۰ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ در روﯾﺪاد ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اراﺋﮥ
ﮔﻮاھﯽ ﺗﺴﺖ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ،

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء ۲
آ(

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

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

.۳

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

.۴

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

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء  ،۱در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﻧﻔﺮ و در ﺳﻄﻮح اﺑﺘﻼء  ۲ﺗﺎ  ،۴در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز،
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ طﺒﯽ اﻟﺰام ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾن اﻣر در ﻣورد ﻣﺣلھﺎی ﻧﺷﺳﺗن ﺛﺎﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﺣداﻗل  ۱/۵ﻣﺗر از ﯾﮑدﯾﮕر ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﻧد ﺻدق ﻧﻣﯽﮐﻧد .اﻟﺰام ﺑﮫ
ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﮫ در ﺻﻮرت ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﺮف ب از ﺟﻤﻠﮥ  ،۱ﺷﻤﺎرات  ۱و  ۲ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
) (۲روﯾﺪادھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﻤﭽﻮن ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ و ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در آنھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪادی اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﺗﻤﺎس ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ،
.۱

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء  ۱ﺗﺎ  ،۳ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۰۰ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ در روﯾﺪاد ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ اراﺋﮥ ﮔﻮاھﯽ ﺗﺴﺖ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن،
ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ،

.۲

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

.۳

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

.۴

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

ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ طﺒﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
) (۳اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻣﻄﺮوﺣﮫ در ﻣﻮاد  ۱و  ۲ﺑﮫ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
.۱
.۲

ﺟﻠﺴﺎت اﻓﺮاد ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺷﺮﮐﺖھﺎ ،و اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ،
روﯾﺪادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﺪف ﺣﻔﻆ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ اﻣﻮر ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﯾﺎ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،

 .۳روﯾدادھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣوزۀ ﺧدﻣﺎت و اﻗداﻣﺎت ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۱۶ھﺷﺗﻣﯾن ﮐﺗﺎب ﻗواﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ — ﻗﺎﻧون ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن )ﮐﺗﺎب ﻗواﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
ﺟﻠد  ،(۸ﺣوزۀ ﮐﻣﮏھﺎی زودھﻧﮕﺎم ﻣطﺎﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ،آﻣوزش ﺧﺎﻧواده و ﮐﻣﮏھﺎی زودھﻧﮕﺎم ،ھﻣﭼﻧﯾن روﯾدادھﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﯾطﮥ رﻓﺎه ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﮐﮫ در ﻗﺎﻟب ﺧدﻣﺎت و اﻗداﻣﺎت ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧدھﺎی  27 ،۱۴ ،۱۳ ،۱۱ﺗﺎ  a۳۵و  41ﺗﺎ  ،e۴۲ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻧد
 ،a۴۲ﻣﺎدۀ  ،a۳ﮐﺗﺎب ھﺷﺗم ﻗواﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) (SGB VIIIاﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرﻧد و

 .۴روﯾدادھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺷﺎﺑ ِﮫ ﻣﺣﮑم و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎری ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷوﻧد .ﮐﺎرﻣﻧدان و دﯾﮕر ﻣﺷﺎرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ھﻧﮕﺎم ﺷﻣﺎرش ﺣداﮐﺛر اﻓراد ﻣﺟﺎز،
ﺟزء ﺷﻣﺎرش ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽﺷوﻧد.
) (۴ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدۀ روﯾداد ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﺗدوﯾن ﮐﻧد و ﭘردازش دادهھﺎ را اﻧﺟﺎم دھد .ﮐﺎرﻣﻧدان و دﯾﮕر ﻣﺷﺎرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ھﻧﮕﺎم ﺷﻣﺎرش
ﺣداﮐﺛر اﻓراد ﻣﺟﺎز ،ﺟزء ﺷﻣﺎرش ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽﺷوﻧد.
) (۵روﯾدادھﺎ و ﻧﺷﺳتھﺎی ارﮔﺎنھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ارﮔﺎنھﺎ و دﯾﮕر ارﮔﺎنھﺎی ﻗوۀ ﻣﻘﻧﻧﮫ ،دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﺋﯽ ،اﺟراﺋﯽ ،و ھﻣﭼﻧﯾن روﯾدادھﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺎﻧدﯾداﺗوری و ﮐﺎرزارھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺟﻣﻊآوری اﻣﺿﺎءھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﻻزم ﺑرای اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎن و اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ اﺣزاب ،اﻧﺟﻣنھﺎی رأیدھﻧدﮔﺎن ،ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﻓردی و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﺛﺑت دادﺧواﺳتھﺎ ،درﺧواﺳت ﻋﻣوم ،رﻓراﻧدوم ،درﺧواﺳت ﺷﮭروﻧدان ،و
ﺷوراھﺎی ﺷﮭروﻧدی ،ﺑدون اﻋﻣﺎل ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﻣواد  ،۲ ،۱و  ،۴ﻣﺟﺎز ھﺳﺗﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ اﯾن روﯾدادھﺎ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ طﺑﯽ
ھﺳﺗﻧد.

) (۶روﯾدادھﺎی ﻣﺷﻣول اﯾن ﻣﺎده ﺑﺎﯾد دارای زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﺣدود و ﺑﺎ اھداف و ﻧﯾت ﻣﺷﺧص ﺑﺎﺷﻧد و زﯾر ﻧظر ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده ،ﺷﺧص ،ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ
ﻣوﺳﺳﮫ ،ﺑﺎ ﻣﺷﺎرﮐت ھدﻓﻣﻧد اﻓراد ﺑرﮔزار ﺷوﻧد.

ﺑﻧد ۹
ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣﺷﻣول اﺻل  8ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
) (1ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺗﻣﺎس ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ روﯾدادھﺎ ،ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺟرای ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ آزادی ﺗﺟﻣﻌﺎت،
ﺑر اﺳﺎس اﺻل  8ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺟﺎز اﺳت.
) (2رﺋﯾس ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺎﻧون ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻣﻧدرج در ﺑﻧد  ،2ﻣﺎدۀ  ۲را رﻋﺎﯾت ﮐﻧد .ﻧﮭﺎدھﺎی ذﯾرﺑط ﻣﯽﺗواﻧﻧد اﻟزاﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗری ،ﻣﺛﻼً ﺑرای رﻋﺎﯾت
اﺻول ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد.
) (3اﮔر ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ روشھﺎی دﯾﮕر ،ﺑﮫوﯾژه از طرﯾﻖ اﺟرای اﻟزاﻣﺎت ،ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد ،ﺟﻠﺳﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻣﻧوع ﮔردد.

ﺑﻧد ۱۰
روﯾدادھﺎی ﺟواﻣﻊ ﻣذھﺑﯽ ،ﻋﻘﯾدﺗﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ و روﯾدادھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳوﮔواری
) (1ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗﺛﻧﺎ ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺗﻣﺎس و ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ روﯾدادھﺎ ،روﯾدادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﻠﯾﺳﺎ و ﺟواﻣﻊ ﻣذھﺑﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺑﺎ ھدف ﻋﺑﺎدت ﻣذھﺑﯽ
ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود و روﯾدادھﺎی ﻣﺗﻧﺎظر ﺟواﻣﻊ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﻣﺟﺎز ھﺳﺗﻧد .ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدۀ روﯾداد ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﺗدوﯾن ﮐﻧد و ﭘردازش دادهھﺎ
را اﻧﺟﺎم دھد.
) (2ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗﺛﻧﺎ ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺗﻣﺎس و ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ روﯾدادھﺎ  ،ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم دﻓن ،ﻣردهﺳوزی و ﺳوﮔواری ﻣﺟﺎز اﺳت .ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدۀ
روﯾداد ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﺗدوﯾن ﮐﻧد و ﭘردازش دادهھﺎ را اﻧﺟﺎم دھد.

ﺑﻧد ۱۱

ﻧﮭﺎدھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺗﻔرﯾﺣﯽ ،و دﯾﮕر ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺣﻣل و ﻧﻘل
) (۱ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﮭﺎدھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ھﻣﭼون ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ ,ﻣوزهھﺎ ،ﺑﻧﺎھﺎی ﯾﺎدﺑود ،ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽھﺎ ،ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎ ،و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑرای ﺗردد ﻋﻣوم:
 .۱در ﺳطوح اﺑﺗﻼء  ۱و  ،۲ﺑدون ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﻣﺷروﺣﮫ در ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۲و  ۳ﻣﺟﺎز اﺳت،
 .۲در ﺳطﺢ اﺑﺗﻼء  ۳ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎ ﺣﺿور ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﮫ ازاء ھر ده ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﻣﺟﺎز اﺳت،
 .۳در ﺳطﺢ اﺑﺗﻼء  ۴ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎ ﺣﺿور ﯾﮏ ﻧﻔر در ھر  ۲۰ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﻣﺟﺎز اﺳت ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷرﮐت در روﯾداد ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎ اراﺋﮥ
ﮔواھﯽ ﺗﺳت ،واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﯾﺎ ﺑﮭﺑود ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد.
ﺑرای ﺗﺣول ﮔرﻓﺗن ﯾﺎ ﺑﺎزﮔرداﻧدن رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽھﺎ ﻣدرک ﺗﺳت ،واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﯾﺎ ﺑﮭﺑود اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت.
) (۲ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣوزهھﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑرای ﺗردد ﻋﻣوم:
.۱

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء ۱
آ(

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

ب(
.۲

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

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء ۲
آ(

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

ب(

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

.۳

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

.۴

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

) (۳ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ھﻤﭽﻮن ﺷﮭﺮ ﺑﺎزیھﺎ ،ﺑﻮﺳﺘﺎنھﺎی طﻨﺎب و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ،اﺳﺘﺨﺮھﺎ و ﻣﺤﻞھﺎی ﺷﻨﺎ در درﯾﺎﭼﮫ ﺑﺎ ورود ﮐﻨﺘﺮلﺷﺪه ،ﺳﻮﻧﺎھﺎ
و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم:
.۱

در ﺳﻄﻮح اﺑﺘﻼء  ۱و  ،۲ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻣﺸﺮوﺣﮫ در ﺷﻤﺎرهھﺎی  ۲و  ۳ﻣﺠﺎز اﺳﺖ،

.۲

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

.۳

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء  ،۴ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ھﺮ  ۲۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺤﯿﻂھﺎی ﺑﺎز ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ورود ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ اراﺋﮥ ﮔﻮاھﯽ
ﺗﺴﺖ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺨﺮھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺮای اھﺪاف ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﺎ ورزش ،ورزش ﻣﺪرﺳﮫ ،اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ورزشھﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و
ﺣﺮﻓﮫای و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،دورهھﺎی ﺷﻨﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﯾﺎ اھﺪاف ﻣﺸﺎﺑﮫ ،ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻣﺸﺮوح در ﺟﻤﻠﮥ  ،۱ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
) (۴ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ در رود و درﯾﺎﭼﮥ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،ﺗﺮدد ﻗﻄﺎر ،اﺗﻮﺑﻮس ،و ﺗﻠﮫﮐﺎﺑﯿﻦھﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ:
.۱

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء  ۱ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻣﺸﺮوﺣﮫ در ﺷﻤﺎرهھﺎی  ۲ﺗﺎ  ۴ﻣﺠﺎز اﺳﺖ،

 .۲در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء ۲
آ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً  ۷۵درﺻﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﺠﺎز در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﯾﺎ
ب( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۱۰۰درﺻﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﺠﺎز در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ورود ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ اراﺋﮥ ﮔﻮاھﯽ ﺗﺴﺖ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﯾﺎ
ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ،
.3

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء  ،۳ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً  ۷۵درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺠﺎز در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ورود ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ اراﺋﮥ ﮔﻮاھﯽ
ﺗﺴﺖ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ،

.4

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء  ،۴ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً  ۵۰درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺠﺎز در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ورود ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ اراﺋﮥ ﮔﻮاھﯽ
ﺗﺴﺖ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ،

) (۵ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روﺳﭙﯽﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﻓﺎﺣﺸﮫﺧﺎﻧﮫھﺎ ،و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺻﻨﻌﺖ روﺳﭙﯽﮔﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻨﺪ  ،۲ﻣﺎدۀ ۳
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از روﺳﭙﯽﮔﺮی:

.۱

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء  ۱ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ورود ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ اراﺋﮥ ﮔﻮاھﯽ ﺗﺴﺖ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ،

.۲

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء  ،۲ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ھﺮ ده ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای ﺗﺮدد ﻋﻤﻮم ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻨﺴﯽ در ازاء
درﯾﺎﻓﺖ وﺟﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از دو ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ورود ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ اراﺋﮥ ﮔﻮاھﯽ ﺗﺴﺖ،
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ،

.۳

در ﺳﻄﻮح اﺑﺘﻼء  ۳و  ۴ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

) (۶ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﺴﮑﻮﺗﮏھﺎ ،ﮐﻼبھﺎ ،و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ:
.۱

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء  ،۱ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً  ۳۰درﺻﺪ ظﺮﻓﯿﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ورود ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ اراﺋﮥ ﮔﻮاھﯽ ﺗﺴﺖ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد
ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ،

.۲

در ﺳﻄﻮح اﺑﺘﻼء  ۲ﺗﺎ  ۴ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

) (۷ﮔﺮداﻧﻨﺪۀ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺸﺮوح در ﻣﻮاد  ۱ﺗﺎ  ۶ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮدازش دادهھﺎ را اﻧﺠﺎم دھﺪ .ﻣﺴﺎﺣﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه
ﺑﺮای ﺗﺮدد ﻋﻤﻮم ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ؛ ﺑرای ﺗﺣول ﮔرﻓﺗن ﯾﺎ ﺑﺎزﮔرداﻧدن رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽھﺎ ،ﭘردازش دادهھﺎ
اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت .ﻣﺳﺎﺣت در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑرای ﺗردد ﻋﻣوم ﻣﻌﯾﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﺗﻌداد اﻓراد ﻣﺟﺎز اﺳت.

ﺑﻧد a۱۱

ﻓﺳﺗﯾوالھﺎی ﻣردﻣﯽ )(Volkfest
) (۱ﻓﺴﺘﯿﻮالھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﻓﺴﺘﯿﻮالھﺎی ﺷﮭﺮی دارای ﻏﺮﻓﮫھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ
.۱

در ﺳﻄﻮح اﺑﺘﻼء  ۱و  ،۲ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻣﺸﺮوﺣﮫ در ﺷﻤﺎرهھﺎی  ۲و  ۳ﻣﺠﺎز اﺳﺖ،

.۲

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

.۳

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

) (۲ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺎدرھﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮھﺎی ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﺮای روﯾﺪادھﺎی ﻣﺎدۀ  ۱ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
) (۳ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ در ﻣﺎدۀ  ۱ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ و دادهھﺎ را ﭘﺮدازش ﮐﻨﻨﺪ؛ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی
ﮐﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ ورود ﮐﻨﺘﺮلﺷﺪۀ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺮدد
ﻋﻤﻮم ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

ﺑﻧد ۱۲

آﻣوزشھﺎی ﻓوقﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺣرﻓﮫای ،و داﻧﺷﮕﺎھﯽ
) (۱دورهھﺎی ﻓﻮقﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و آﻣﻮزش ﺑﺰرگﺳﺎﻻن ،ﻣﺜﻞ دورهھﺎی ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،دورهھﺎی آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ھﻨﺮ ،و ھﻨﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و
دورهھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ:
.۱

در ﺳﻄﻮح اﺑﺘﻼء  ۱و  ،۲ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻣﺸﺮوﺣﮫ در ﺷﻤﺎرهھﺎی  ۲و  ۳ﻣﺠﺎز اﺳﺖ،

.۲

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء  ،۳ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ اراﺋﮥ ﮔﻮاھﯽ ﺗﺴﺖ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﯾﺎ
ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ،

.۳

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

اﻟﺰام ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﮔﻮاھﯽ  ،در ﻣورد ﻣﻼﻗﺎت ﭼﻧد ﻧﻔر ﮐﮫ طﺑﻖ ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺗﻣﺎس ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺟﺎز ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷود ،ﺻدق ﻧﻣﯽﮐﻧد.
) (۲روﯾﺪادھﺎی دورهھﺎی آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﮫای ﻣﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش ﮐﺎر ﯾﺎ ﮐﺎرھﺎی ﯾَﺪی ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ آزﻣﻮنھﺎ و دورهھﺎی آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮای آزﻣﻮن ،ﭘﯿﺸﺒﺮد
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر و دﯾﮕﺮ دورهھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺣﺮﻓﮫای ،ﺑﺮﮔﺰاری دورهھﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن و دورهھﺎی ادﻏﺎم در ﺟﺎﻣﻌﮫ و
روﯾﺪادھﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﯿﻮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮای دورهھﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ ،ﺑﺮﮔﺰاری آﻣﻮزشھﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻈﺮی راﻧﻨﺪﮔﯽ،
ﮐﺸﺘﯽراﻧﯽ ،و ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ و آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻈﺮی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰاری دورۀ آﮔﺎھﯽﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ راﻧﻨﺪﮔﺎن ) (ASFﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ  b۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺎدهای
) (StVGو دورهھﺎی ﺗﻮاﻧﺶ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ a۴؛  StVGو دورهھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻤﻠﮥ  ،۱ﻣﺠﺎزﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺣﻔﻆ
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣﺪاﻗﻠﯽ  ۱/۵ﻣﺘﺮ از دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ،ﺑﮫ طﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ورود ﺑﮫ آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ در آن ﺻﺮﻓﺎ ً ﭘﺲ از اراﺋﮥ ﮔﻮاھﯽ
ﺗﺴﺖ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ طﺒﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ھﺎی ﻓﻨﯽ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وزارت اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دورهھﺎی
) (۳داﻧﺸﮑﺪهھﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری ،داﻧﺸﮑﺪهھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﻼﻣﺖ و داﻧﺸﮑﺪه ِ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎهھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺣﻮزۀ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪادی و
ﻣﺪارس ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وزارت ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ،ھﺮ ھﻔﺘﮥ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،دو ﺗﺴﺖ ﻓﻮری ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-اراﺋﮫ ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺮادی ﮐﮫ واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﮫاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .زﻣﺎن و ﺳﺎﻣﺎندھﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖھﺎ
ﺑﺮ ﻋﮭﺪۀ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺖ .ورود ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ اراﺋﮥ ﮔﻮاھﯽ ﺗﺴﺖ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﮔﻮاھﯽ ﺗﺴﺖ اراﺋﮫﺷﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ در ﺗﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻧﺘﯿﺠﮫاش ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه وﻗﺘﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺗﺴﺖ در ﻣﺪرﺳﮫ ﭘﯿﺶ از ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺲ از ورود ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﮫ اﻧﺠﺎم
ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ در زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از آن و در طﻮل روز ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ اطﻼق اﺳﺖ .اراﺋﮥ ﮔﻮاھﯽ
.۱

ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮنھﺎی ﻣﯿﺎنﺗﺮم و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﯾﺎ آزﻣﻮنھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻻزم ﺑﺮای ﻧﻤﺮهدھﯽ،

.۲

ﺑﺮای ورود ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﮫ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ورود ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آﻣﻮزش از را ِه دور اﮐﯿﺪا ً ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ

.۳

ﺑﺮای ورود ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺣﻀﻮر ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪتﺷﺎن ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪرﺳﮫ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ورودﺷﺎن ﺧﺎرج
از زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺎﺷﺪ،

اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت درﺧﻮری را ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی اﻓﺮاد ﺑﺪون ﻣﺪرک از دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻣﺘﺤﺎن در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد.
) (۴اراﺋﮫدھﻨﺪۀ دورهھﺎی ﻓﻮقﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ،آﻣﻮزشھﺎی ﺣﺮﻓﮫای و آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮدازش دادهھﺎ را اﻧﺠﺎم دھﺪ.

ﺑﻧد ۱۳

ﻣﯾﺧﺎﻧﮫھﺎ و رﺳﺗورانھﺎ ،ﺧدﻣﺎت اﺳﮑﺎن ،و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ
) (۱ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﺨﺎﻧﮫھﺎ و رﺳﺘﻮرانھﺎ ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ:
.۱

در ﺳﻄﻮح اﺑﺘﻼء  ۱و  ،۲ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻣﺸﺮوﺣﮫ در ﺷﻤﺎرهھﺎی  ۲و  ۳ﻣﺠﺎز اﺳﺖ،

.۲

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء  ،۳ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ھﺮ  ۲/۵ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﮭﻤﺎنﭘﺬﯾﺮی در ﻣﺤﯿﻂھﺎی ﺑﺴﺘﮫ و ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻌﺪاد
اﻓﺮاد در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ورود ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ اراﺋﮥ ﮔﻮاھﯽ ﺗﺴﺖ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ،

.۳

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء  ،۴ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ھﺮ  ۲/۵ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﮭﻤﺎنﭘﺬﯾﺮی در ﻣﺤﯿﻂھﺎی ﺑﺴﺘﮫ و ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻌﺪاد
اﻓﺮاد در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ورود ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ اراﺋﮥ ﮔﻮاھﯽ ﺗﺴﺖ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ،

ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن در ﺳﻄﻮح اﺑﺘﻼء  ۲ﺗﺎ  ۴در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﺑرای ﻏذای ﺑﯾرونﺑر ﯾﺎ ﻣﻧﺣﺻرا ً ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﻧوﺷﯾدﻧﯽ و ﻏذا ﺑرای ﺳرو در ﺑﯾرون،
داﺷﺗن ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ ﺑﮭﺑود اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت.
) (۲ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﻟﻦھﺎی ﻏﺬاﺧﻮری ،ﮐﺎﻓﮫﺗﺮﯾﺎی ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﻦھﺎی ﻏﺬاﺧﻮری ﺷﺮﮐﺖھﺎ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ  ۲۵ﻣﺎدۀ
 ۱از ﻗﺎﻧﻮن اﻏﺬﯾﮫﻓﺮوﺷﯽ ) (GastGﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ اﻋﻀﺎء آن ﻧﮭﺎدھﺎ:

.۱

در ﺳﻄﻮح اﺑﺘﻼء  ۱ﺗﺎ  ،۳ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻣﺸﺮوﺣﮫ در ﺷﻤﺎرۀ ۲ﻣﺠﺎز اﺳﺖ،

.۲

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء  ۴ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ورود ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ اراﺋﮥ ﮔﻮاھﯽ ﺗﺴﺖ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ .اﯾن ﻗﺎﻋده ﺑرای ﺗﺣوﯾل
ﮔرﻓﺗن ﻧوﺷﯾدﻧﯽ و ﻏذا ﻣﻧﺣﺻرا ً ﺑرای ﺳرو در ﺑﯾرون و ﺑرای ﻏذای ﺑﯾرونﺑر ﻗﺎﺑلاطﻼق ﻧﯾﺳت.

) (۳ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ:
.۱

در ﺳﻄﻮح اﺑﺘﻼء  ۱و  ،۲ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻣﺸﺮوﺣﮫ در ﺷﻤﺎرۀ ۲ﻣﺠﺎز اﺳﺖ،

.۲

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

) (۴ﮔﺮداﻧﻨﺪۀ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺸﺮوح در ﻣﻮاد  ۱ﺗﺎ  ۳ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮدازش دادهھﺎ را اﻧﺠﺎم دھﺪ .ﭘردازش داده ﺑرای ﺳرو
ﻧوﺷﯾدﻧﯽ و ﻏذای ﺑﯾرونﺑر و ﻓروش ﻏذای ﺑﯾرونﺑر اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت.
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) (۱ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻓروﺷﮕﺎهھﺎ و ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﺧردهﻓروﺷﯽ  ،و ﺑﺎزارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺣﺻرا ً در زﻣﯾﻧﮥ ﻓروش ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻣﺻرفﮐﻧﻧدۀ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد:
 .۱در ﺳطوح اﺑﺗﻼء  ۱و  ،۲ﺑدون ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﻣﺷروﺣﮫ در ﺷﻣﺎرۀ ۲ﻣﺟﺎز اﺳت،
 .۲در ﺳطوح اﺑﺗﻼء  ۳و  ۴ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎ ﺣﺿور ﯾﮏ ﻣﺷﺗری ﺑﮫ ازاء ھر ده ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ از ﻣﺳﺎﺣت ﻣﺣل ﻓروش ﻣﺟﺎز اﺳت.
در ﻣورد ﻣراﮐز ﻓروش ﻣﺳﺎﺣت ﻓروش ﮐل ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده اﺳت .ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﻣﺳﺎﺣت ﻣﺷروﺣﮫ ﺑرای ﺳطوح اﺑﺗﻼء  ۳و  ،۴ﺑرای ﺑﺎزارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ً
در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻗﺎﺑلاطﻼق ﻧﯾﺳت.

) (۲اﮔر در اراﺋﮥ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺑدن اﺳت ،اﻣﮑﺎن ﭘوﺷﯾدن ﻣداوم ﻣﺎﺳﮏ طﺑﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑرای ﺑﮭرهﻣﻧدی از ﺧدﻣﺎت
اراۀ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ،واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﯾﺎ ﺑﮭﺑود از ﺳوی ﻣﺷﺗری اﻟزاﻣﯽ اﺳت .اﯾن اﻣر در ﻣورد ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯽ ،ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ ،ﮔﻔﺗﺎر درﻣﺎﻧﯽ و
ﻣراﻗﺑت از ﭘﺎ و ﭘدﯾﮑور طﺑﯽ و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺻدق ﻧﻣﯽﮐﻧد.

) (۳ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓروﺷﮕﺎه ﺧردهﻓروﺷﯽ ،ﻓروﺷﮕﺎه ،ﺑﺎزار)طﺑﻖ ﺗﻌرﯾف ﻣﺎدۀ  ،(۱ﺷرﮐت ﺗﺟﺎری-ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣﺧﺗﻠف رﻓت و آﻣد
ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﯾﺎ ﻧﮭﺎدی ﻣﺷﺎﺑﮫ را اداره ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﺗدوﯾن ﮐﻧد و در ﺳطﺢ اﺑﺗﻼء  ،۴ﭘردازش دادهھﺎ را اﻧﺟﺎم دھد .اﻟزام ﺑﮫ ﭘردازش
دادهھﺎ ﺑرای ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑرطرف ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑرای ﺑﺎزارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺣﺻرا ً در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻗﺎﺑل
اطﻼق ﻧﯾﺳت.

ﺑﻧد ۱۵

ورزش و روﯾدادھﺎی ورزﺷﯽ
) (۱ورزشھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و آﻣﺎﺗﻮر:
.۱

در ﺳﻄﻮح اﺑﺘﻼء  ۱و  ،۲ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻣﺸﺮوﺣﮫ در ﺷﻤﺎرهھﺎی  ۲و  ۳ﻣﺠﺎز اﺳﺖ،

.۲

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء  ۳ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ اراﺋﮥ ﮔﻮاھﯽ ﺗﺴﺖ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ،

.۳

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء  ،۴ﺗﻨﮭﺎ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۵ﻧﻔﺮ و در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﮫ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۴ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ
ﺷﺮﮐﺖ در روﯾﺪاد ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ اراﺋﮥ ﮔﻮاھﯽ ﺗﺴﺖ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﻌﯾﯾن ﺗﻌداد اﻓراد ﻣﺟﺎز ،اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫﺷده و ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽآﯾﻧد.

ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﻣذﮐور در ﺷﻣﺎرۀ  ۲و  ،۳در ﻣورد ﻣﻼﻗﺎت ﭼﻧد ﻧﻔر ﮐﮫ طﺑﻖ ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺗﻣﺎس ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺟﺎز ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷود ،ﺻدق ﻧﻣﯽﮐﻧد.
) (۲ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎدۀ  ۱ﺑﺮای ورزشھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اھﺪاف ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﺎ ورزش ،ورزش ﻣﺪرﺳﮫ ،ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﺗﺤﺼﯿﻼت ،و ورزشھﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﺣﺮﻓﮫای ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
) (۳روﯾﺪادھﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ھﻤﭽﻮن ورزشھﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﺣﺮﻓﮫای ،ورزشھﺎی آﻣﺎﺗﻮر ،و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ:
.۱

.۲

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء ۱
آ(

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

ب(

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

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء ۲
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۷۵۰ﻧﻔﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۵۰ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﮫ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﯾﺎ

آ(

ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵۰درﺻﺪ ظﺮﻓﯿﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۵۰۰۰ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ در روﯾﺪاد ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ
ب(
اراﺋﮥ ﮔﻮاھﯽ ﺗﺴﺖ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ،
.۳

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

.۴

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

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء  ،۱در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﻧﻔﺮ و در ﺳﻄﻮح اﺑﺘﻼء  ۲ﺗﺎ  ،۴در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ،ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﻣﺎﺳﮏ طﺒﯽ اﻟﺰام ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾن اﻣر در ﻣورد ﻣﺣلھﺎی ﻧﺷﺳﺗن ﺛﺎﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﺣداﻗل  ۱/۵ﻣﺗر از ﯾﮑدﯾﮕر ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﻧد ﺻدق ﻧﻣﯽﮐﻧد .اﻟﺰام ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﮫ
در ﺻﻮرت ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﺮف ب از ﺟﻤﻠﮥ  ،۱ﺷﻤﺎرات  ۱و  ۲ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
) (۴ﮐﺎرﻣﻨﺪان و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ورزﺷﮑﺎران ،در ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﻣﺠﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﺎز ورزﺷﮑﺎران در
روﯾﺪادھﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ،در ﺻﻮرت اطﻼق ﻣﺎدۀ  ،۲ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺑﺮای ورزشھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و آﻣﺎﺗﻮر ،در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﻼء  ،۴ﺑﮫ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و
 ۱۴ﻧﻔﺮ در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﮫ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪۀ روﯾﺪادھﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮدازش دادهھﺎ را اﻧﺠﺎم دھﺪ.

ﺑﻧد ۱۶

اﻗداﻣﺎت ﺧﺎص ﻻزم ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﺑﺗﻼء در ﮐﺷﺗﺎرﮔﺎهھﺎ و ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﮐﺎرﮔران ﻓﺻﻠﯽ در ﺻﻧﻌت ﮐﺷﺎورزی

ﮐﺎرﻣﻨﺪان
)(۱
ِ
.۱

ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺳﻼﺧﯽ ،ﻗﺼﺎﺑﯽ ،ﻓﺮآوری ﮔﻮﺷﺖ ،و ﻓﺮآوری ﺷﮑﺎر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖھﺎی ﻓﺮآوریﻧﺸﺪه ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ و از
آن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دﯾﮕﺮی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارﻧﺪ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣﺤﻮطﮥ ﺳﻼﺧﯽ و ﻗﺼﺎﺑﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و

.۲

ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﭘﺮورشدھﻨﺪۀ ﮔﯿﺎھﺎن ﺧﺎص ،ﮐﮫ در ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺼﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ده ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﺼﻠﯽ
دارﻧﺪ،

ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎری ﺧﻮد ،ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ ﺑﮭﺑود ،اراﺋﮫ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﺟﻤﻠﮥ  ،۱ﺷﻤﺎرۀ  ،۱ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺣﻮزۀ ﺳﻼﺧﯽ و ﻗﺼﺎﺑﯽ ﮐﮫ در
ﺷﺮﮐﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎرﻧﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﮫ در ﺑﻨﺪ  ،۴ﻣﺎدۀ  ،۴ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ .اﻓرادی ﮐﮫ،
ﻣطﺎﺑﻖ ﺗﻌرﯾف ﺑﻧد  ،۴ﻣواد  ۱و  ،۲واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدهاﻧد ﯾﺎ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد از اﻟزام ﺑﮫ اراﺋﮥ ﺗﺳت  ۱و  ۲ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﻧد .ﻣﺪرک ﺗﺴﺖ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد
ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﮫ وی اراﺋﮫ ﺷﻮد .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺄﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﮥ آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﮫ از طﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺷﻮد .در ﺷرﮐتھﺎی ﮐﺷﺎورزی ،اﻟزام ﺑﮫ ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ طﺑﯽ در ﺧﺎرج از ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﻗﺎﺑل اﻋﻣﺎل ﻧﯾﺳت.
) (۲ﮔرداﻧﻧدۀ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺷروح در ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﺗدوﯾن ﮐﻧد و ﭘردازش دادهھﺎ را اﻧﺟﺎم دھد .ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ از ﺑﻧد
 ،۵ﻣﺎدۀ  ،۲اﯾن ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ادارۀ ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﻠﯽ ارﺳﺎل ﺷود .اﮔﺮ اداره ﮐﺎﺳﺘﯽای را در ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ً ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﻟﺰاﻣﺎت ادارۀ ﺑﮭﺪاﺷﺖ اﺻﻼح ﺷﻮد.
) (۳ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ادارۀ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ را ﺑﺮای اﻟﺰام ﺑﮫ ﺗﺴﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﮏ ﻣﺤﺪودۀ ﮐﺎری ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدۀ  ،۱ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﮫ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺎص دﻻﯾﻠﯽ را اراﺋﮫ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﺪ.

) (4ﺑﮭرهﺑردار ﻣوظف ﺑﮫ ﭘردازش دادهھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺷرﮐت اﺳت .در ﻣورد ﺷﻣﺎره  ،2ﺑﻧد  ،1ﺻرﻓﺎ ً داده ھﺎی ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﭘردازش ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﺑﺨﺶ  - ۳ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺑﻧد ۱۷
اﻗداﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣوردی ،ﭘروژهھﺎی ﻣدل

) (1ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذﯾﺼﻼح ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻻﯾﻞ ﻣﺤﮑﻢ ،در ﻣﻮارد ﺧﺎص ،اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ را ﺑﺮای اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺠﺎز ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .ﺣﻖ ﺻدور اﻗداﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺑرای ﻣﺳﺋوﻟﯾن ذﯾﺻﻼح از ﺗﺄﺛﯾر اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﯾﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی
ﻣﻧﺗﺞ از آن ﻣﺣﻔوظ اﺳت.
) (۲وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ،در ﺻورت ﺑروز ﻧرخ اﺑﺗﻼء ﺷدﯾد و ﻓوقاﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎﯾﯽ را در ﭼﺎرﭼوب ﺧدﻣترﺳﺎﻧﯽ و ﻧظﺎرت
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل اﻗداﻣﺎت ﻣﻧطﻘﮫای )اﺳﺗراﺗژی ﻣﻧطﻘﮥ ﺧطر( ،ﺑرای ﻣﺳﺋوﻟﯾن ذﯾﺻﻼح ﺻﺎدر ﮐﻧد.
) (۳ﺳرو و ﻣﺻرف اﻟﮑل در ﺳطوح اﺑﺗﻼء  ۳و  ،۴در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ذﯾﺻﻼح ﻣﺷﺧص ﺷدهاﻧد ﻣﻣﻧوع ﻣﯽﺑﺎﺷد.
) (۴ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذﯾﺼﻼح ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﺮوژهھﺎی ﻣﺪﻟﯽ را ﻣﺠﺎز ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﭘروژهھﺎی ﻣدل طﺑﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ
وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺄﺋﯾد ﺷوﻧد ،وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗواﻧد دﯾﮕر ﭘروژهھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ را ،در ﺻورت درﺧواﺳت ،ﺗﺄﺋﯾد ﮐﻧد.

ﺑﻧد ۱۸
ﻣﺟوز ﺻدور دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑرای ﻧﮭﺎدھﺎ ،ﺷرﮐتھﺎ ،دورهھﺎ ،و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ

) (1وزارت ﻓرھﻧﮓ ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۳۲ﺟﻣﻠﮥ  ۲از  ،IfSGﻣﺟﺎز اﺳت ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﺻدور دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑرای:
 .۱ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣدارس زﯾر ﻧظر ﺧود ،ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت از ﮐودک در دﺑﺳﺗﺎنھﺎی ﻣﻌﺗﺑر و ﻣراﻗﺑت ﻣﻧﻌطف ﻋﺻرﮔﺎھﯽ ،ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ﭘس از ﻣدرﺳﮫ،
ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ،ﮐﻼسھﺎی ﺗﻘوﯾﺗﯽ دﺑﺳﺗﺎن ،ﻣﮭدھﺎی ﮐودک و ﭘﯾشدﺑﺳﺗﺎﻧﯽھﺎ و
 .۲روﯾدادھﺎی ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد ۱۰
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ،ﺷراﯾط ،اﻟزاﻣﺎت ،و دﯾﮕر ﻣﻘررات اﺟراﺋﯽ ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﺣداﮐﺛر ﺗﻌداد اﻓراد ،ﻣﻣﻧوﻋﯾت
ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ﻧﺣوۀ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺿروری و اﻟزاﻣﺎت ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت دﯾﮕری را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد.
) (2وزارت ﻋﻠوم طﺑﻖ ﺑﺧش  32ﺟﻣﻠﮫ  2از  ،IfSGو ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﯽﺗواﻧد دﺳﺗور ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣراﮐز زﯾر
ﺻﺎدر ﮐﻧد
.1

داﻧﺷﮕﺎهھﺎ و ﻣراﮐز آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺷﻣول ﻗﺎﻧون ﻣوﺳﺳﺎت آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽھﺎ،

.2

اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی داﻧﺷﺟوﯾﯽ و

.3

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

ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ﮐروﻧﺎوﯾروس ،ﺷراﯾط و اﻟزاﻣﺎت ،ﺑﮫوﯾژه اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد .ﺟﻣﻠﮫ  1ﺷﻣﺎره  1در ﻣورد داﻧﺷﮕﺎه ﭘﻠﯾس
 ،Baden-Württembergاز ﺟﻣﻠﮫ ھﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﭘﻠﯾس  Baden-Württembergو داﻧﺷﮕﺎه ﺣﻘوق  ،Schwetzingenاﻋﻣﺎل
ﻧﻣﯽﺷود .وزارت ﮐﺷور ﻣﯽﺗواﻧد داﻧﺷﮕﺎه ﭘﻠﯾس  ،Baden-Württembergاز ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺧش آﻣوزش داﻧﺷﮕﺎه ﭘﻠﯾس ،Baden-Württemberg
را از ﻣﺣدودﯾتھﺎی اﯾن دﺳﺗور ﻣﻌﺎف ﮐﻧد ،و وزارت دادﮔﺳﺗری ﻣﯽﺗواﻧد داﻧﺷﮑده ﺣﻘوق  Schwetzingenرا از ﻣﺣدودﯾتھﺎی اﯾن دﺳﺗور
ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﮐﻧد و اﻣﮑﺎن آﻣوزش ،ﺗﺣﺻﯾل و ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ را ﺑرای آﻣﺎدهﺳﺎزی و ﺑرﮔزاری آزﻣونھﺎ و روال اﺳﺗﺧدام ﻓراھم ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔﺎظت
در ﺑراﺑر آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ،ﺷراﯾط و اﻟزاﻣﺎت ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد.
) (3وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗواﻧد طﺑﻖ ﺑﺧش  32ﺟﻣﻠﮫ  2از  IfSGﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣراﮐز زﯾر ﻧظﺎرت ﮐﻧد:
.1

ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ ،ﻣراﮐز ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﺗوانﺑﺧﺷﯽ ،ﻣراﮐز دﯾﺎﻟﯾز و درﻣﺎﻧﮕﺎهھﺎی روزاﻧﮫ،

.2

ﻣراﮐز وﯾژه اﻓراد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣراﻗﺑت و ﺣﻣﺎﯾت ﯾﺎ دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت،

.3

ﻣراﮐز وﯾژه اﻓراد ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎن،

.4

طرﺣﮭﺎی زﻧدﮔﯽ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺳرﭘﺎﯾﯽ وﯾژه ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎنھﺎ و ﻧﯾز اﻧﺟﻣنھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺳرﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣرﺟﻊ اراﺋﮫدھﻧده طﺑﻖ ﻗﺎﻧون
ﻣﺳﮑن ،ﻣﺷﺎرﮐت و ﻣراﻗﺑت ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻓﻌﺎﻟﯾت آﻧﮭﺎ را ﺑر ﻋﮭده دارد،

.5

ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ و ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ در ﻣﺣﯾط ﻣراﻗﺑت ﻣوﻗت و ﺑﻠﻧدﻣدت،

.6

ﺧدﻣﺎت ﮐﺎر ﮐودک و ﻧوﺟوان و ﻣددﮐﺎری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟواﻧﺎن ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧدھﺎی  ۱۱و  ۱۳ﮐﺗﺎب ھﺷﺗم ﻗواﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺗروﯾﺞ ﺗﺣﺻﯾل در ﺧﺎﻧواده
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۱۶ﮐﺗﺎب ھﺷﺗم ﻗواﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﮐﻣﮏھﺎی زودھﻧﮕﺎم،

.7

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

.8

ﻣراﮐز آﻣوزش و ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ وﯾژه ﭘرﺳﺗﺎری و ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ و

.9

ﻣدارس وﯾژه ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺳروﯾس ﻧﺟﺎت

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

) (4وزارت دادﮔﺳﺗری ﻣﯽﺗواﻧد طﺑﻖ ﺑﻧد  32ﺟﻣﻠﮫ  2از  IfSGو ﺑﺎ ھدف ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ﮐروﻧﺎوﯾروس دﺳﺗور ﻻزم را در زﻣﯾﻧﮫھﺎی زﯾر ﺻﺎدر
ﮐﻧد:
 .1ﺷراﯾط و اﻟزاﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣراﮐز ﭘذﯾرش اوﻟﯾﮫ اﯾﺎﻟﺗﯽ وﯾژه ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ،ﺑﮫوﯾژه اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ،
 .2ﺟداﺳﺎزی اﻓراد ﺗﺎزهوارد ﺑﮫ ﻣرﮐز ﭘذﯾرش اوﻟﯾﮫ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﭘس از ﻏﯾﺑت طوﻻﻧﯽ وارد ﻣرﮐز ﻣﯽﺷوﻧد،
و ﻧظﺎرت ﺑر اﯾن اﻓراد.
) (5وزارت ﻓرھﻧﮓ و وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد طﺑﻖ ﺑﺧش  32ﺟﻣﻠﮫ  2از  IfSGﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣراﮐز زﯾر ﻧظﺎرت ﮐﻧﻧد:
.1

ﻣراﮐز ورزﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺣﺻوﺻﯽ و زﻣﯾنھﺎی ﺑﺎزی ،اﺳﺗودﯾوھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﻟنھﺎی ﯾوﮔﺎ و ﺑرﮔزاری ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ و ﻧﯾز
ﻣدارس رﻗص و ﺑﺎﻟﮫ و ﻣراﮐز ﻣﺷﺎﺑﮫ،

.2

اﺳﺗﺧرھﺎ ﺷﺎﻣل ﺳوﻧﺎ و آﺑﮕﯾرھﺎی اﺳﺗﺣﻣﺎم ﺑﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﮐﻧﺗرلﺷده و ﻧﯾز

.3

ﻣدارس ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،ﻣدارس ھﻧری و ﻣدارس ھﻧری ﺟواﻧﺎن و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ

ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ﮐروﻧﺎوﯾروس ،ﺷراﯾط و اﻟزاﻣﺎت ،ﺑﮫوﯾژه اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد.
) (6وزارت ﺗراﺑری و وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺻدور دﺳﺗور ﻣﺷﺗرک طﺑﻖ ﺑﺧش  32ﺟﻣﻠﮫ  2از  IfSGﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣراﮐز زﯾر ﻧظﺎرت
ﮐﻧﻧد
 .1رﻓتوآﻣد ﻣﺳﺎﻓران ﻋﻣوﻣﯽ و ﮔردﺷﮕران ﺷﺎﻣل ﺧدﻣﺎت ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﺷﻣول ﺑﺧش  25ﺑﻧد  1ﺟﻣﻠﮫ  2از  GastGو
 .2آﻣوزش ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ راﻧﻧدﮔﯽ ،ﻗﺎﯾﻖﺳواری و ﭘرواز ،آزﻣونھﺎی ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ و ﻣﺣﺗوای آﻣوزش ﻋﻣﻠﯽ ﺗﺣﺻﯾﻼت رﺳﻣﯽ و آﻣوزش ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن رﺳﻣﯽ و ﻣﺳﺋوﻻن آزﻣون ﺧودرو ،ﻗﺎﯾﻖ و ھواﭘﯾﻣﺎ و ﻧﯾز دﯾﮕر ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﮕﺎهھﺎی راﻧﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﻣﺷﻣول دﺳﺗور ﮔواھﯽﻧﺎﻣﮫ
راﻧﻧدﮔﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻧون ﺣﻣلوﻧﻘل ﺟﺎدهای ﻣﯽﺷوﻧد،
ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ﮐروﻧﺎوﯾروس ،ﺷراﯾط و اﻟزاﻣﺎت ،ﺑﮫوﯾژه اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد.
) (7وزارﺗﺎﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺻدور دﺳﺗور ﻣﺷﺗرک طﺑﻖ ﺑﺧش  32ﺟﻣﻠﮫ  2از  IfSGﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣراﮐز زﯾر
ﻧظﺎرت ﮐﻧﻧد
 .1ﻣراﮐز ﺧردهﻓروﺷﯽ،
 .2ﺻﻧﻌت اﺳﮑﺎن،
 .3ﺻﻧﻌت ھﺗلداری ﺷﺎﻣل ﻣراﮐز ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﺷﻣول ﺑﺧش  25ﺑﻧد  1ﻣﺎده  1و ﺑﻧد  2از ،GastG
 .4ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ ،ﻧﺷﺳتھﺎ و ﺟﻠﺳﺎت ﺗﺟﺎری،
 .5ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ،
 .6ﺳﺎﻟنھﺎی آراﯾﺷﮕری ،ﻣﺎﺳﺎژ ،زﯾﺑﺎﯾﯽ ،ﺑرﻧزه ﮐردن ،ﺗزﯾﯾن ﻧﺎﺧن ،ﺧﺎلﮐوﺑﯽ و ﺳوراخ ﮐردن ﺑدن ،ﻣراﮐز ﭘزﺷﮑﯽ و ﻏﯾرﭘزﺷﮑﯽ ﻣراﻗﺑت ﭘﺎ،
 .7ﻣﮑﺎنھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ،
 .8ﭘﺎرﮐﮭﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ ،ﺷﺎﻣل آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻟب ﺻﻧﻌت ﮔردﺷﮕری اداره ﻣﯽﺷوﻧد و ﻣﺷﻣول ﺑﺧش  55ﺑﻧد  1از ﻣﻘررات ﺗﺟﺎری ) (GewOھﺳﺗﻧد ،و

 .9ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺷﻣول ﺑﺧﺷﮭﺎی  66ﺗﺎ  68ازGewO
ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ﮐروﻧﺎوﯾروس ،ﺷراﯾط و اﻟزاﻣﺎت ،ﺑﮫوﯾژه اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد.

) (8وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑر اﺳﺎس ﺑﺧش  32ﺟﻣﻠﮫ  2از  ،IfSGو ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﺳﺋول ﻣرﺗﺑط ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺷراﯾط و اﻟزاﻣﺎت ،ﺑﮫوﯾژه
اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،را ﺑﺎ ھدف ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ﮐروﻧﺎوﯾروس در ﻣراﮐز ،ﻣوﺳﺳﺎت ،ﺧدﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﺷﻣول اﯾن ﻣﺎده ﻧﻣﯽﺷوﻧد ،ﺑﺎ
ﺻدور دﺳﺗور ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد.

ﺑﻧد ۱۹
ﻣﺟوز ﺻدور دﺳﺗور درﺑﺎره اﻟزاﻣﺎت ﺟداﺳﺎزی
وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر اﺳﺎس ﺑﻧد  32ﺟﻣﻠﮫ  2ﻣﻘرراﺗﯽ ﺑرای اﻟزاﻣﺎت ﺟداﺳﺎزی و اﻟزاﻣﺎت ﻣرﺗﺑط دﯾﮕر و اﻗداﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮐروﻧﺎوﯾروس
ﺗدوﯾن ﮐﻧد ،ﺑﮫوﯾژه
 .۱ﺟداﺳﺎزی اﻓراد ﺑﯾﻣﺎر ،اﻓراد ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ،اﻓراد ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣﺳری و اﻓراد ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﻟزاﻣﺎت ﻣرﺗﺑط و طﺑﻖ ﺑﺧش
 30ﺑﻧد  1ﺟﻣﻠﮫ  2از ،IfSG
 .۲اﻟزام اﻋﺿﺎءِ ﺧﺎﻧوار اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎﺷﺎن ﻣﺛﺑت ﺷده اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن اﻟزام اﻓرادی ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺗﺳت ﻓوری ﺟواب ﺗﺳتﺷﺎن ﻣﺛﺑت ﺷده اﺳت،
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۲۸ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت )،(IfSG

ﺑﻧد 20
ﻣﺟوز ﺻدور دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑرای ﭘردازش دادهھﺎی ﺷﺧﺻﯽ
وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و وزارت ﮐﺷور ﻣﯽﺗواﻧﻧد طﺑﻖ ﺑﺧش  32ﺟﻣﻠﮫ  2از  IfSGﺟزﯾﯾﺎت ﭘردازش دادهھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺑﯾن ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ادارات
ﭘﻠﯾس ﻣﺣﻠﯽ و ﺳروﯾس اﺟرای ﻗﺎﻧون ﭘﻠﯾس را ﺑﺎ ﺻدور دﺳﺗور ﻣﺷﺗرک ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ﺿروری ﺑﺎﺷد ،ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد
 .1ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﺎﻣوران ﺳروﯾس اﺟرای ﻗﺎﻧون و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ادارات ﭘﻠﯾس ﻣﺣﻠﯽ در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت در ﺣﯾن اﺟرای وظﯾﻔﮫ،
 .2دﺳﺗور دادن ،اﻧﺟﺎم دادن ،ﭘﺎﯾش و اﺟرای اﻗداﻣﺎت طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت،
 .3ﺑرای ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺗﺧﻠﻔﺎت ﮐﯾﻔری و ﺗﺧﻠﻔﺎت اداری طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت و دﺳﺗورھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺻﺎدرﺷده ﺑر اﺳﺎس آن
 .4ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺻﻼﺣﯾت ﺑﺎزداﺷت ﯾﺎ ﺣﺑس و ﺿرورت ﺗﻌﯾﯾن ﺑﺧش ﻗرﻧطﯾﻧﮫ در ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎهھﺎ و زﻧدانھﺎ.

ﺑﻧد ۲۱
ﺗﺧﻠﻔﺎت اداری
ﺗﺧﻠف اداری ﻣﺷﻣول ﺑﻧد  73ﻣﺎدۀ  1aﺷﻣﺎره  24از  IfSGدر ﺻورﺗﯽ ﻣﺣرز ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻓرد آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﯾﺎ از روی ﺳﮭلاﻧﮕﺎری
 .1ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۲ﻣﺎدۀ  ،۲ﺟﻣﻠﮥ  ۱ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣداﻗﻠﯽ  ۱/۵ﻣﺗر را رﻋﺎﯾت ﻧﮑﻧد ،
 .2ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۳ﻣﺎدۀ  ،۱ﺑﻧد  ،۸ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ۲ﯾﺎ ﺑﻧد  ،15ﻣﺎدۀ  ،۳ﺟﻣﻠﮥ  2ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﭘوﺷد ﻣﺎﺳﮏ طﺑﯽ ﻧﭘوﺷد،
.۳

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۴ﻣﺎدۀ  ۵در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺑﻧد  ،۸ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ،۱ﺣرف ب ،ﺷﻣﺎرۀ  ،۲ﺣرف ب ،ﺷﻣﺎرۀ  ۳ﯾﺎ  ،۴ﺑﻧد  ،۸ﻣﺎدۀ  ،۲ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺑﻧد
 ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ،۳ﺑﻧد  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۲ﺷﻣﺎرۀ  ،۱ﺣرف ب ،ﺷﻣﺎرۀ  ،۲ﺣرف ب ،ﺷﻣﺎرۀ  ۳ﯾﺎ  ،۴ﺑﻧد  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۳ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ۲ﯾﺎ ،۳
ﺑﻧد  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۴ﺷﻣﺎرۀ  ،۲ﺣرف ب ،ﺷﻣﺎرۀ  ۳ﯾﺎ  ،۴ﺑﻧد  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۵ﺷﻣﺎرۀ  ۱ﯾﺎ  ،۲ﺑﻧد  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۶ﺷﻣﺎرۀ  ،۱ﺑﻧد  ،a۱۱ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ ۲
ﯾﺎ  ،۳ﺑﻧد  ،۱۲ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ۲ﯾﺎ  ،۳ﺑﻧد  ،۱۳ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ۲ﯾﺎ  ،۳ﺑﻧد  ،۱۳ﻣﺎدۀ  ،۲ﺷﻣﺎرۀ  ،۲ﺑﻧد  ،۱۳ﻣﺎدۀ  ،۳ﺷﻣﺎرۀ  ،۲ﺑﻧد
 ،۱۴ﻣﺎدۀ  ،۲ﻧﯾمﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺑﻧد  ،۱۵ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ۲ﯾﺎ  ،۳ﺑﻧد  ،۱۵ﻣﺎدۀ  ،۳ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ،۱ﺣرف ب ،ﺷﻣﺎرۀ  ،۲ﺣرف پ ،ﺷﻣﺎرۀ
 ۳ﯾﺎ  ۴ﯾﺎ ﺑﻧد  ۱۶ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۴اﻟزام ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ،واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﯾﺎ ﺑﮭﺑود را رﻋﺎﯾت ﻧﮑﻧد،

.۴

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۵ﻣﺎدۀ  ،۲در ﭘﯽ درﺧواﺳت ﻧﮭﺎدھﺎی ذﯾﺻﻼح ،ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ اراﺋﮫ ﻧدھد ﯾﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﭘﯾراﻣون ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری آن ارﺋﮫ
ﻧدھد،

.۵

ت ﺗﻣﺎسﺷﺎن ،ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟزﺋﯽ ،اﻣﺗﻧﺎع
ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۶ﻣﺎدۀ  ،۲اﻓرادی ﮐﮫ از ﺷرﮐت ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎدۀ اﻓرادی ﮐﮫ از ﺟﻣﻊآوری اطﻼﻋﺎ ِ
ﻣﯽورزﻧد در ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﯾﺎ روﯾداد ،اﻣﺗﻧﺎع ﻧورزﻧد،

.۶

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۶ﻣﺎدۀ  ،۳ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓرد ﺣﺎﺿر اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻏﻠط اراﺋﮫ ﮐﻧد،

.۷

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

.۸

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۸ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺑﻧد  ،۸ﻣﺎدۀ  ،۲ﺟﻣﻠﮥ  ۱ﯾﺎ ﺑﻧد  ،۱۵ﻣﺎدۀ  ،۳ﺟﻣﻠﮥ  ،۱روﯾدادی را ﺑﺎ ﺗﻌداد ﺷرﮐتﮐﻧﻧدهای ﺑﯾﺷﺗر از ظرﻓﯾت
ﻣﺟﺎز ﺑرﮔزار ﮐﻧد،

.۹

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۸ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ،۱ﺣرف ب ،ﺷﻣﺎرۀ  ،۲ﺣرف ب ﺷﻣﺎرۀ  ۳ﯾﺎ  ،۴ﺑﻧد  ،۸ﻣﺎدۀ  ،۲ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺑﻧد  ،۱۵ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ ،۱
ﺷﻣﺎرۀ  ۲ﯾﺎ  ،۳ﺑﻧد  ،۱۵ﻣﺎدۀ  ،۳ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ،۱ﺣرف ب ،ﺷﻣﺎرۀ  ،۲ﺣرف ب ،ﺷﻣﺎرۀ  ۳ﯾﺎ  ،۴ﺑدون اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ،واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﯾﺎ
ﺑﮭﺑود ،در ﯾﮏ روﯾداد ﺷرﮐت ﮐﻧد،

.۱۰

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۸ﻣﺎدۀ  ،۴ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺑﻧد  ،۱۰ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۲ﺑﻧد  ،۱۰ﻣﺎدۀ  ،۲ﺟﻣﻠﮥ  ،۲ﺑﻧد  ،a۱۱ﻣﺎدۀ  ،۳ﺟﻣﻠﮥ  ۱ﯾﺎ ﺑﻧد  ،۱۵ﻣﺎدۀ  ،۴ﺟﻣﻠﮥ ،۳
روﯾدادﯾﺎ ﻓﺳﺗﯾوال ﻣردﻣﯽ را ﺑدون ﺗدوﯾن ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﭘردازش دادهھﺎ ﺑرﮔزار ﮐﻧد،

.۱۱

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۹ﻣﺎدۀ  ،۲ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﻗﺎﻋدۀ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ را رﻋﺎﯾت ﻧﮑﻧد،

.۱۲

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ۲ﯾﺎ  ،۳ﺑﻧد  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۲ﺷﻣﺎرۀ  ،۱ﺣرف آ ،ﺷﻣﺎرۀ  ،۳ ،۲ﯾﺎ  ،۴ﺑﻧد  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۳ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ۲ﯾﺎ ،۳
ﺑﻧد  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۴ﺷﻣﺎرۀ  ،۲ﺣرف آ؛ ﺷﻣﺎرۀ  ۳ﯾﺎ  ،۴ﺑﻧد  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۵ﺷﻣﺎرۀ  ۲ﯾﺎ  ،۳ﺑﻧد  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۶ﺷﻣﺎرۀ  ۱ﯾﺎ  ،۲ﺑﻧد  ،a۱۱ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ
 ۲ﯾﺎ  ۳ﯾﺎ ﺑﻧد  ،a۱۱ﻣﺎدۀ  ،۲ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﮭﺎدی ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﯾﺎ ﻧﮭﺎدی دﯾﮕر و ﯾﺎ ﻓﺳﺗﯾواﻟﯽ ﻣردﻣﯽ را ﺑﺎ ﺗﺟﺎوز از ﻣﺳﺎﺣت و ظرﻓﯾت ﻣﺟﺎز ﯾﺎ
ﺑﮫ رﻏم ﻣﻣﻧوﻋﯾت ،از ﺳر ﮔﯾرد،

.۱۳

ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﻨﺪ  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻤﺎرۀ  ۲ﯾﺎ  ،۳ﺑﻨﺪ  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۲ﺷﻤﺎرۀ  ،۱ﺣﺮف ب ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۲ﺣﺮف ب ،ﺷﻤﺎرۀ  ۳ﯾﺎ  ،۴ﺑﻨﺪ  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۳ﺟﻤﻠﮥ ،۱
ﺷﻤﺎرۀ  ۲ﯾﺎ  ،۳ﺑﻨﺪ  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۴ﺷﻤﺎرۀ  ،۲ﺣﺮف ب ،ﺷﻤﺎرۀ  ۳ﯾﺎ  ،۴ﺑﻨﺪ  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۵ﺷﻤﺎرۀ  ۱ﯾﺎ  ،۲ﺑﻨﺪ  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۶ﺷﻤﺎرۀ  ۱ﯾﺎ ﺑﻨﺪ ،a۱۱
ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻤﺎرۀ  ۲ﯾﺎ  ،۳ﺑﺪون اراﺋﮥ ﮔﻮاھﯽ ﺗﺴﺖ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﯾﺎ ﻧﮭﺎدی دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ورود ﮐﻨﺪ،

.۱۴

ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﻨﺪ  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۷ﺟﻤﻠﮥ  ۱ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﯾﺎ ﻧﮭﺎدی دﯾﮕﺮ را ،ﺑﺪون ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺮدازش دادهھﺎ،
از ﺳﺮ ﮔﯿﺮد،

.۱۵

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۲ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ،۳ﮐﻼسھﺎی ﻓوقﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ دورهھﺎی آﻣوزش ﺑزرگﺳﺎﻻن را ﺑﺎ ﺗﺟﺎوز از ﺗﻌداد اﻓراد ﻣﺟﺎز اراﺋﮫ ﮐﻧد،

.۱۶

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۲ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ۲ﯾﺎ  ،۳ﺑدون اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ،واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﯾﺎ ﺑﮭﺑود ،در ﯾﮏ دورۀ ﻓوقﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧد،

.۱۷

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

.۱۸

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۳ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ۲ﯾﺎ  ،۳ﺑﻧد  ،۱۳ﻣﺎدۀ  ،۲ﺷﻣﺎرۀ  ۲ﯾﺎ ﺑﻧد  ،۱۳ﻣﺎدۀ  ،۳ﺷﻣﺎرۀ  ،۲ﺑدون اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت،
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﯾﺎ ﺑﮭﺑود ،وارد ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳرو ﻏذا ﯾﺎ اﻟﮑل ،ﻣرﮐز ﺗﻔرﯾﺣﯽ ،ﯾﮏ ﺳﺎﻟن ﻏذاﺧوری ،ﮐﺎﻓﮫﺗرﯾﺎ ،ﺳﺎﻟن ﻏذاﺧوری ﺷرﮐﺗﯽ،
ﻧﮭﺎد اﺳﮑﺎندھﯽ ،ﯾﺎ ﻧﮭﺎدی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺷود،

.۱۹

ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﻨﺪ  ،۱۳ﻣﺎدۀ  ،۴ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﺮو ﻏﺬا ﯾﺎ اﻟﮑﻞ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬاﺧﻮری ،ﮐﺎﻓﮫﺗﺮﯾﺎ ،ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬاﺧﻮری ﺷﺮﮐﺖ،
ﻧﮭﺎد اﺳﮑﺎندھﯽ ﯾﺎ ﻧﮭﺎدی ﻣﺸﺎﺑﮫ را ،ﺑﺪون ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺮدازش دادهھﺎ ،از ﺳﺮ ﮔﯿﺮد،

.۲۰

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۴ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ،۲ﻓﻌﺎﻟﯾت ﯾﮏ ﻓروﺷﮕﺎه ﺧردهﻓروﺷﯽ ،ﯾﮏ ﻓروﺷﮕﺎه ،ﯾﺎ ﻧﮭﺎدی ﻣﺷﺎﺑﮫ را ،ﺑﺎ ﺗﺟﺎوز از ﻣﺳﺎﺣت
ﻣﺟﺎز ،در ﭘﯾش ﮔﯾرد،

.۲۱

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۴ﻣﺎدۀ  ،۲ﻧﯾمﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺧدﻣﺎﺗﯽ را ﺑدون اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ،واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﯾﺎ ﺑﮭﺑود درﯾﺎﻓت ﮐﻧد،

.۲۲

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۴ﻣﺎدۀ  ،۳ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﻓﻌﺎﻟﯾت ﯾﮏ ﻓروﺷﮕﺎه ﺧردهﻓروﺷﯽ ،ﻓروﺷﮕﺎه ،ﺷرﮐت ﺗﺟﺎری-ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﺷﺗرﯾﺎن رﻓت و آﻣد
ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﯾﺎ ﻧﮭﺎدی ﻣﺷﺎﺑﮫ را ،ﺑدون ﺗدوﯾن ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﭘردازش دادهھﺎ ،در ﭘﯾش ﮔﯾرد،

.۲۳

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۵ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ،۳ورزش ﻏﯾرﺣرﻓﮫای ﯾﺎ ﺗﻔرﯾﺣﯽ را ،ﺑﺎ ﺗﺟﺎوز از ﺗﻌداد اﻓراد ﻣﺟﺎز ،ﺑرﮔزار ﮐﻧد.

.۲۴

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۵ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ۲ﯾﺎ  ،۳ﺑدون ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ ﺑﮭﺑود ،در ورزش ﻏﯾرﺣرﻓﮫای ﯾﺎ ﺗﻔرﯾﺣﯽ ،ﺷرﮐت ﮐﻧد،

.۲۵

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

.۲۶

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۶ﻣﺎدۀ  ،۲ھﯾﭻ ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗدوﯾن ﻧﮑﻧد ،ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ارﺳﺎل ﻧﮑﻧد ،را ارﺳﺎل ﻧﮑﻧد ،ﻓورا ً ﺑﺎ آن ﺗطﺎﺑﻖ ﭘﯾدا ﻧﮑﻧد ،ﯾﺎ
ﭘردازش دادهھﺎ را اﻧﺟﺎم ﻧدھد،

 .۲۷ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۷ﻣﺎدۀ  ،۳اﻟﮑل ﻣﺻرف ﯾﺎ ﺳرو ﮐﻧد.
ﺑﻧد ۲۲
ﻻزماﻻﺟرا ﺷدن ،اﻧﻘﺿﺎ
) (۱اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ،در روز  ۲۸ژوﺋن  ،۲۰۲۱ﻻزماﻻﺟرا ﻣﯽﺷود و ھﻣزﻣﺎن دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐروﻧﺎی ﻣورخ  ۱۳ﻣﮫ ) ۲۰۲۱ژورﻧﺎل
ﻋﻣوم ﯾﺎ  ،.GBlﺻﻔﺣﮥ  — (۴۳۱ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺗوﺳط ﻣﺎدۀ  ۱دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣورخ  ۱۸ژوﺋن ) ۲۰۲۱اﻋﻼم اﺿطراری ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۴ﺟﻣﻠﮥ  ۱ﻗواﻧﯾن
اﻋﻼم ﮐﮫ از طرﯾﻖ اﯾﻧﺗرﻧت ،ﺗﺣت ﻧﺷﺎﻧﯽ  https://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnungدر دﺳﺗرس اﺳت(
ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ،ﻣﻧﻘﺿﯽ ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ از ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺑﻧد  ،۲۴ﻣﺎدۀ  ۳در روز اﻋﻼم ﻻزماﻻﺟرا ﻣﯽﺷود .اﺻﻼﺣﺎت اﻋﻣﺎلﺷده ﺑر اﺳﺎس
دﺳﺗور ﮐروﻧﺎ ﻣورخ  23ژوﺋن ) 2020ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن .ﺻﻔﺣﮫ  ،(483آﺧرﯾن ﻧوﺑت اﺻﻼح  17ﻧواﻣﺑر  2020ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺎده  1دﺳﺗور )ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﻗواﻧﯾن .ﺻﻔﺣﮫ  (1052ﯾﺎ اﺻﻼﺣﺎت اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑر اﺳﺎس دﺳﺗور ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  30ﻧواﻣﺑر ) 2020ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ،ﺻﻔﺣﮫ  (1067ﮐﮫ اﺧﯾرا از
طرﯾﻖ ﻣﺎده  1دﺳﺗور ﻣورخ  26ﻓورﯾﮫ ) 2021ﻣﺟﻣوﻋﮥ ﻗواﻧﯾن ،ﺻﻔﺣﮥ  (۲۴۹ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﯾﺎ در ﭘﯽ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﮐروﻧﺎی  ۷ﻣﺎرس ۲۰۲۱
)ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ،ﺻﻔﺣﮥ  (۲۷۳ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﺎدۀ  ۱دﺳﺗوراﻟﻌﻣل  ۱۹ﻣﺎرس ) ۲۰۲۱ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ،ﺻﻔﺣﮥ  (۲۹۸ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﯾﺎ
دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﮐروﻧﺎی ﻣورخ  ۲۷ﻣﺎرس ) ۲۰۲۱ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ،ﺻﻔﺣﮥ  ،(۳۴۳ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر از طرﯾﻖ ﻣﺎدۀ ،۱
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣورخ  ۱ﻣﮫ ) ۲۰۲۱ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ،ﺻﻔﺣﮥ  (۴۱۷ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣوﺟب دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﮐروﻧﺎی ﻣورخ  ۱۳ﻣﮫ ۲۰۲۱
)ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ،ﺻﻔﺣﮥ  ،(۴۳۱ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر از طرﯾﻖ ﻣﺎدۀ  ۱دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣورخ  ۱۸ژوﺋن ) ۲۰۲۱اﻋﻼم اﺿطراری ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۴ﺟﻣﻠﮥ ۱
ﻗواﻧﯾن اﻋﻼم ﮐﮫ از طرﯾﻖ اﯾﻧﺗرﻧت ،ﺗﺣت ﻧﺷﺎﻧﯽ  https://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnungدر دﺳﺗرس اﺳت( ﺗﻐﯾﯾر
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻣﺻوب ﺷدهاﻧد ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﻘﺿﺎﺋﺷﺎن ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎدۀ  ،۲ﺟﻣﻠﮥ  ۲ﻣﻌﺗﺑر ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد.
) (2اﯾن دﺳﺗور در ﭘﺎﯾﺎن  ۲۳آﮔوﺳت ﺑﺎطل ﻣﯽﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ،ھﻣﮫ دﺳﺗورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس اﯾن دﺳﺗور ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣﺻوب  23ژوﺋن ،2020
دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی  30ﻧواﻣﺑر  ،2020دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی  ۷ﻣﺎرس  ،۲۰۲۱دﺳﺗوراﻟﻌﻣل  ۲۷ﻣﺎرس  ،۲۰۲۱ﯾﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل  ۱۳ﻣﮫ  ۲۰۲۱ﺑﺎطل ﺧواھد
ﺷد ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ ﭘﯾش از آن ﻟﻐو ﺷوﻧد.
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