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 مقررات عمومی - 1 بخش

 

 ۱بند 

 ھارویھ سطوح، ھدف،

تحمیل فشار بیش از و ھمچنین جلوگیری از و حفظ سالمت شھروندان   SARS-CoV-2 روسیو یریگدستور  مبارزه با ھمھ نیھدف از ا) ۱(

 است.حد بھ سیستم درمان 

 ) سطوح ابتالء زیر قابل اطالق ھستند:۲(

نرسیده باشد یا از آن سطوح  ۳و  ۲ذکرشده در] شمارات نرخ بھ شده ھای اعالمنرخسطح پایھ زمانی برقرار است کھ در سراسر کشور [ .۱
 تجاوز نکرده باشد؛

نفر جمعیت طی  ۱۰۰۰۰۰بھ ازاء  ۱۹-شود کھ در سراسر کشور تعداد پذیرش بستریان جدید مبتال بھ کویدسطح ھشدار زمانی برقرار می .۲
ھای ھای بخش مراقبتپر شدن تخت نفر برسد یا از آن تجاوز کند یا زمانی کھ در سراسر کشور ۸روزه) بھ ھفت روز (نرخ بستری ھفت

 نفر برسد یا از آن تجاوز کند؛ ۲۵۰بھ عدد مطلق  ۱۹-ویژه بھ خاطر بیماران مبتال بھ کوید

نفر برسد یا از آن تجاوز کند یا زمانی کھ در سراسر  12روزه بھ شود کھ در سراسر کشور نرخ بستری ھفتسطح بحرانی زمانی برقرار می .۳
 نفر برسد یا از آن تجاوز کند؛ ۳۹۰بھ عدد مطلق  ۱۹-ھای ویژه بھ خاطر بیماران مبتال بھ کویدای بخش مراقبتھکشور پر شدن تخت

-www.gesundheitsamt) مرکز بھداشت کشور ورود بھ ھر یک از سطوح را از طریق انتشار در اینترنت (۳(
bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19کند. ) اعالم می

برای این امر، آمار منتشرشده از سوی مرکز بھداشت کشور مالک است. برای ورود بھ ھر یک از سطوح الزم است کھ نرخ بستری بھ 
ھای ویژه بھ مدت دو روز کاری متوالی بھ عدد مربوط بھ یک سطح ھای بخش مراقبتی متوالی یا نرخ پر شدن تختمدت پنج روز کار

کند کھ بھ مدت پنج روز کاری متوالی تعداد بھ نرخ مربوط بھ آن تر نزول پیدا میبرسد یا از آن تجاوز کند. زمانی شرایط بھ سطح پایین
کنند. اقدامات مربوط بھ ھا، و روزھای تعطیل خللی در شمارش روزھای کاری ایجاد نمیھا، یکشنبھشنبھ تر رود.سطح برسد یا از آن پایین

 شود.االجرا میھر سطح کھ در این دستورالعمل تعیین شده است از روز بعد از اعالم الزم

 

 ۲بند 

 قوانین عمومی بھداشت و فاصلۀ اجتماعی

 .شودیم ھیتوصعموماً بستھ  یفضاھامنظم  یۀراد، حفظ بھداشت، و تھواف گریاز د یمتر ۵/۱ یحداقل ۀحفظ فاصل

 ۳بند 

                                                             
(اعالم  ۲۰۲۱اکتبر  ۱۳ 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 ۴مطابق بند  یاضطرار



 الزام بھ پوشیدن ماسک

 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

ارائھ را ندارند؛ البتھ اثبات دالیل پزشکی معموالً باید با  طبیماسک پوشیدن . برای افرادی کھ بتوانند ثابت کنند کھ بھ دالیل بھداشتی موجھ توانایی ۴
  گواھی پزشکی صورت بگیرد،

 منیا انیکنندگان، و مشترکنندگان، شرکتمراجعھ یکھ ورود صرفاً برا ی، در صورت۲مذکور در بخش  یھادر نھادھا و دوره ھ،یدر سطح پا .۵

). بند ]Geneseneو  Geimpfte یاست برا یاست و اختصار »ھاشدهنھیھا و واکسشدهدرمان« یبھ معن 2G ] 2Gمجاز باشد (مدل 

 .ماندیم یباق رییبدون تغ ۳ ۀادو م ۳ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۵

  ایناممکن باشد  ای یرمنطقیقابل انکار، غ ریمحکم و غ لیبنا بھ دال ،یماسک در موارد خاص دنیکھ پوش یمادام. ۶

 .باشد سریافراد م گرید یمشابھ براحداقل  یحفاظتمادامی کھ . ۷

 

 ژوئن ۲۸فدرال،  یۀنشر ی(بخش ادار ۲۰۲۱ ژوئن ۲۵مصوب  ۱۹ دیکو-سارس یو بھداشت کار یمنیمصوبات ا ،یتجار ) در محل کار و اماکنِ ۳(

بھ ، تغییر کرده است )۱، نسخۀ ۲۰۲۱سپتامبر  ۹(بخش اداری نشریۀ فدرال،  ۲۰۲۱سپتامبر  ۶دستورالعمل  ۱، کھ بھ موجب مادۀ )۱ ۀ، نسخ۲۰۲۱
 .مانندنخورده باقی میدستاند، شدهذکر مربوطھ در نسخۀ  ترتیبی کھ

 ۴بند 

 ایمنافراد 

 یبرا ۲مذکور در بخش  یھادوره ایورود بھ نھادھا  است. افتھیاز آن بھبود  ایاند شده نھیواکس ۱۹-دیھستند کھ در برابر کو یکسان منیافراد ا) ۱(
بھبود خود را ارائھ  ای ونیناسیواکس یگواھ کھ عالئمی نداشتھ باشند یا، مادامی در دسترس و مجاز، ھمواره مجاز است تیظرف تیبا رعا من،یافراد ا
 ونیناسیواکس یگواھ ۀبدون عالئم ملزم بھ ارائ منِ یافراد ا د.نباش PCRژن یا آنتی تست یگواھ ۀارائ کھ افراد غیرایمن ملزم بھ شرایطیالبتھ در کنند، 

 مجاز باشد. منیافراد ا یشرکت در مراسم صرفاً برا ایکھ ورود بھ نھاد  یزمان یبھبود ھستند، حت ای

 ۱ ۀماد فیمطابق تعر) ۲(

دستورالعمل معافیت از  ۳، شمارۀ ۲واکسیناسیونی است کھ برای وی صادر شده و مطابق بند  گواھیشده فردی است کھ دارای یک فرد واکسینھ .۱
 و ) است۱، نسخۀ ۲۰۲۱مھ  ۸بخش اداری نشریۀ فدرال،  - SchAusnahmV( ۲۰۲۱مھ  ۸مصوب  ۱۹-اقدامات ایمنی علیھ کوید

از  ۵، شمارۀ ۲مطابق بند آن گواھی و است بھبودی است کھ برای وی صادر شده  گواھییک فرد بھبودیافتھ فردی است کھ دارای  .۲
SchAusnahmV .است 

از خود بروز  ۲-دیکو-کرونا سارس روسیبھ و یآلودگ جیمورد نظر، عالئم را یدر مقطع ایاست کھ، در حال حاضر  یفرد بدون عالئم کس. ۳
ً یکھ اخ یانفس، سرفھ یاست: تنگ لیقب نیاز ا ۲-دیکو-کرونا سارس روسیابتالء بھ و جیعالئم را .دھدینم کرده باشد، تب، از دست دادن  دایبروز پ را

 .ییو چشا ییایحس بو



 ۵بند 
 افراد غیرایمن

ورود بھبود یافتھ باشد.  ۱۹-دریافت کرده باشد و نھ از بیماری کوید ۱۹-، نھ واکسن کوید۲، مادۀ ۴) یک فرد غیرایمن فردی است کھ مطابق بند ۱(
کھ  تنھا زمانی مجاز است ۲با رعایت ظرفیت موجود و مجاز مطابق قیود مذکور در بخش  ۲ھای مذکور در بخش افراد غیرایمن بھ نھادھا یا دوره

ی را کھ برایشان صادر شده است ارائھ دھند. برای افراد بدون عالئمی کھ ھنوز بھ PCRژن یا این افراد بدون عالئم باشند و مدرک تست منفی آنتی
رایشان توصیھ توانند واکسن دریافت کنند یا کمیسیون دائمی واکسیناسیون دریافت واکسن را باند یا بنا بھ دالیل پزشکی نمیسال کامل نرسیده ۱۸

شده مجاز باشد، کند. وقتی کھ ورود یا شرکت صرفاً برای افراد ایمن، کفایت میPCRژن، بھ جای گواھی تست نکرده باشد، ارائۀ گواھی تست آنتی
 این امر بھ تناسب قابل اطالق است. اثبات دالیل پزشکی اصوالً از طریق گواھی پزشکی ممکن است.

روند، با رعایت اند یا ھنوز بھ مدرسھ نمیبرای افرادی کھ ھنوز بھ شش سال کامل نرسیده ۲ھای مذکور در بخش دوره) ورود بھ نھادھا یا ۲(
 ظرفیت در دسترس و مجاز، ھمواره مجاز است، البتھ مادامی کھ بدون عالئم باشند.

گیری منظم مرتبط با حضور در مدرسھ شرکت موز در تستآبرای افرادی کھ بھ عنوان دانش ۲ھای مذکور در بخش ) ورود بھ نھادھا یا دوره۳(
د کنند، با رعایت ظرفیت در دسترس و مجاز، ھمواره مجاز است، البتھ مادامی کھ بدون عالئم باشند. وقتی کھ ورود یا شرکت صرفاً برای افرامی

 والً از طریق ارائۀ کارت شناسایی مرتبط ممکن است.آموز اصشده مجاز باشد، این امر بھ تناسب قابل اطالق است. اثبات وضعیت دانشایمن

 کھ:  SchAusnahmV، ۷، شمارۀ ۲است مطابق بند تستی  ) گواھی تست مدرک۴(

 یتست صادرشده از سو یگواھ .شودشود کھ بررسی وجود مدرک تست زیر نظر آن انجام میصادر میآی کنندهو تحت نظارت ارائھدر محل  .۱
 استفاده کرد. دادھایرو اینھادھا  گریورود بھ د یبرا توانینمکننده را ارائھ نیا

 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 برخوردارند .۲
 یا

(بخش اداری  ۲۰۲۱سپتامبر  ۲۱تست ویروس کرونا، مصوب  مصوبۀ ۱، مادۀ ۶طبق تعریف بند  —دھندۀ خدمات توسط یا زیر نظر ارائھ .۳
 .شده باشدصادر  —) ۱، نسخۀ ۲۰۲۱ سپتامبر ۲۱نشریۀ فدرال 

است.  پذیرشھای تشدید نوکلئیک اسید) انجام شده باشد نیز قابل، یا دیگر روشPCR، PoC-PCRتست آزمایشگاھی کھ از طریق یافت نوکلئیک اسید (
ً اگر تست مد نظر تست فوری آنتی باشد، باید حداکثر  PCRساعت از زمان گرفتن آن گذشتھ باشد و اگر تست مد نظر تست  ۲۴ژن باشد، باید نھایتا

 ساعت از گرفتن آن گذشتھ باشد. ۴۸

 ۷در کار  یمنیقانون سالمت و ا ۲ ۀماد، ۲بند  فیافراد شاغِل مطابق تعر یبرا ۲ورود مذکور در بخش  یھاتی) مقررات مربوط بھ محدود۵(
کرده  ریی) تغ۳۳۳۴ ۀ، صفحI ی(قانون مدن ۲۰۲۰دسامبر  ۲۲قانون  ۱ ۀبار بھ موجب ماد نی)، کھ آخر۱۲۴۶ ۀ، صفحI ی(قانون مدن ۱۹۹۶آگوست 
 نکرده باشد. نییدستورالعمل خالف آن را تع نیکھ ا یمادام ست،یاطالق ن لاست، قاب

 

 ۶بند 

 بررسی مدارک

  دھندگان، برگزارکنندگان، یا کارفرمایان ملزم ھستند کھ مدرک تست، واکسیناسیون، یا بھبود را بررسی کنند.ارائھ

 

 ۷بند 

 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  انیو مقررات جر ،یاقدامات حفاظت گرید تیافراد وجود ندارد، عمدتاً رعا انیم یاکھ فاصلھ یو زمان شدهھیتوص ۀحفظ فاصل . ۱
 شد افراد،

 بستھ، یفضاھا یمرتب و کاف یۀتھو .۲

 ،اءینظافت منظم سطوح و اش. ۳

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

 مورد استفاده قرار گرفتھ باشد. 2G یاریکھ مدل اخت یمشاھده، در صورتقابل یگواھ وستیپ. ۵

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

 

 ۸ 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(

منحصراً با توانند نام و نام خانوادگی، نشانی، تاریخ و مدت حضور را ارائھ کنند و، در صورت وجود، شماره تلفن کنندگان، 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  28aھا ضرورتی نخواھد داشت. بخش 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 پردازش داده ) افراد مسئول2(
 بھ ساختمان یا از استفاده از آن یا از شرکت در رویداد محروم کنند.

کنند، ارائھ اطالعات دقیق ھا ارائھ میبھ مسئوالن پردازش داده 1جملھ  1کھ افراد حاضر اطالعات تماس خود را طبق بند  ) در مواردی3(
 الزامیست.

اشخاص مسئول پردازش  یھا براتا داده شودیسر تا سر انجام م یرمزنگار یھایفناور نیروزتربھ قیاز طر زیاطالعات ن ۀریو ذخ یآور) جمع۴(
ای الزم بھ ورود با این قید قابل اعمال است کھ اگر در برنامھ ۲ھا از این طریق انجام شود، مادۀ مادامی کھ پردازش داده ھا قابل خواندن نباشد.داده

ت و ذخیره شود. اگر ھا صرفاً ضمانت کنند کھ حضور ھر فرد از طریق برنامھ ثبباشد، افراد ملزم بھ پردازش داده ۱ھای ذکرشده در بند انواع داده

آوری اطالعات تماس افراد مورد نظر بھ صورت آنالوگ، بھ عنوان روشی بینی شده باشد، باید امکان جمعپیش ۱پردازش داده مطابق جملۀ 
 جایگزین، مھیا شود.

 

 : الزامات ویژه۲بخش 

 ۹بند 

 ھا و رویدادھای خصوصی مالقات

 ،ندھا و رویدادھای خصوصی مجاز ھستمالقات) ۱(

 در سطح پایھ، بدون محدودیت. .۱

 در سطح ھشدار صرفاً با حضور اعضاء یک خانوار و پنج فرد دیگر. .۲

 در سطح بحرانی صرفاً با حضور اعضاء یک خانوار و یک فرد دیگر. .۳



 شوند.کنند نیز یک خانوار محسوب میھایی کھ با ھم زندگی نمی) زوج۲(

توانند واکسن دریافت کنند یا کمیسیون دائمی اند یا بنا بھ دالیل پزشکی نمیسال کامل نرسیده ۱۸و ھمچنین افرادی کھ ھنوز بھ  شدهافراد ایمن) ۳(
 آیند.واکسیناسیون دریافت واکسن را برایشان توصیھ نکرده باشد، در شمارش تعداد افراد و اعضاء خانوار بھ حساب نمی

ھای مذکور در شوند، محدودیتاجتماعی یا اجتماعات یا رویدادھایی کھ برای دیگر اھداف دشوار و غیر قابل انکار برگزار می ھای) در مشقت۴( 
 شوند.اعمال نمی ۱مادۀ 

 

 ۱۰بند 

 رویدادھا

 رسان،، رویدادھای آگاھی)، تورھای شھریVolkfestھای شھری و مردمی () رویدادھایی ھمچون تئاتر، اپرا و کنسرت، اکران فیلم، فستیوال1(
 :و ھمچنین رویدادھای ورزشی ھاھا و انجمنرویدادھای شرکت

ژن مجاز یا آنتی PCRکنندگان غیرایمن تنھا پس از ارائۀ گواھی تست در سطح پایھ مجاز است، اما ورود بھ فضاھای بستھ برای مراجعھ .۱
کننده دارند یا در مورد رویدادھایی کھ در شرکت ۵۰۰۰شوند و بیش از زار میاست. این امر در مورد رویدادھایی ھم کھ در فضای باز برگ

 کند.متر، بھ طور قابل اعتماد، ممکن نیست نیز صدق می ۵/۱ھا حفظ فاصلۀ حداقلی آن

ژن مجاز یا آنتی PCRکنندگان غیرایمن تنھا پس از ارائۀ گواھی تست در سطح ھشدار مجاز است، اما ورود بھ فضاھای بستھ برای مراجعھ .۲
ژن یا آنتی PCRشوند، ورود افراد غیرایمن صرفاً پس از ارائۀ گواھی تست ھای باز برگزار میاست. در مورد رویدادھایی کھ در محیط

 مجاز است.

 کنندگان غیرایمن مجاز نیست.در سطح بحرانی مجاز است، اما ورود بھ فضاھای بستھ برای مراجعھ .۳

ً  ) رویدادھایی کھ۲( ظرفیِت مجاز و برای  ٪۱۰۰کننده تا شرکت ۵۰۰۰با حضور نھایتاً  ، بھ شرطی کھکننده دارند مجاز ھستندشرکت ۲۵۰۰۰نھایتا
ً  ،رودنفر باالتر می ۵۰۰۰کنندگانشان از رویدادھایی کھ تعداد شرکت  یکھ ورود صرفاً برا یمادام برگزار شود.ظرفیت مجاز  ٪۵۰تا نھایتا

 .ستیقابل اطالق ن ۱ ۀمذکور در جمل تیظرف تیافراد و محدود تیمجاز باشد، محدود منیا کنندگانمراجعھ

کند، ارائۀ پروتکل بھداشتی بھ مینفر تجاوز  ۵۰۰۰شان از کنندگان، در مورد رویدادھایی کھ تعداد شرکت۲، مادۀ ۷) بھ عنوان استثنائی از بند ۳(
 ای را در پروتکل پیدا کرد، باید فوراً پروتکل را مطابق الزامات ادارۀ بھداشت اصالح کرد. ادارۀ بھداشت الزامی است. اگر اداره کاستی

 معاف ھستند:۳، شمارۀ ۱و ممنوعیت ورود مطابق مادۀ کنندگان رویدادھای زیر از ارائۀ گواھی تست ) شرکت۴(
 

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

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

، بھ استثناء بند ۴۲eتا  41و  ۳۵aتا  27، ۱۴ یرفاه کودکان و نوجوانان کھ در قالب خدمات و اقدامات مطابق بندھا ۀمربوط بھ حوز یدادھایرو .۳
۴۲a۳ ۀ، مادa یاجتماع نیقوان، کتاب ھشتم )SGB VIIIو ،رندیگی) انجام م 

 .شوندیبرگزار م یقابل انکار ریغدالیل مشابھِ محکم و  لیکھ بھ دال یدادھایرو. ۴

مربوط  یکل یھاتیمسئول دیبا دادیرو ۀبرگزارکنند ھا را انجام دھد.کند و پردازش داده نیرا تدو یپروتکل بھداشت کی دیبا دادیرو ۀبرگزارکنند ) ۵(
 گریکارمندان و د کنندگان مجاز است.شرکت ۀشدصرفاً بھ شرط ورود کنترل دادیرو یبرگزار .رندیرا بر عھده بگ یبھ ھماھنگ
 .شوندیورزشکاران، در شمارش تعداد تماشاگران محسوب نم نیکنندگان و ھمچنمشارکت

 یدادھایرو نیو ھمچن ،یاجرائ ،یمقننھ، دستگاه قضائ ۀقو یھاارگان گریو د ھامربوط بھ ارگان یھا و نھادھاارگان یھاو نشست دادھای) رو۶(
ھا، ثبت دادخواست یبرا نیو ھمچن انتخابات محلی یالزم برا یتیحما یامضاءھا یآورو جمع یانتخابات یو کارزارھا یداتوریمربوط بھ کاند



و  ،یپروتکل بھداشت نیکنندگان، تدوتست توسط شرکت یگواھ ۀارائ ،یشھروند یدرخواست عموم، رفراندوم، درخواست شھروندان، و شوراھا
ملزم بھ  این رویدادھا کنندگانمستثنا ھستند. صرفاً مراجعھ ۳، شمارۀ ۱افراد غیرایمن از ممنوعیت ورود مطابق مادۀ  .ستین یھا الزامپردازش داده

 .پوشیدن ماسک طبی ھستند

ی زمان و مکان محدود و با اھداف و نیت مشخص باشند و زیر نظر برگزارکننده، شخص، سازمان یا ) رویدادھای مشمول این ماده باید دارا۷(
 موسسھ، با مشارکت ھدفمند افراد برگزار شوند.

 ۱۱بند 

 ھای ھمزمان با آنپرسیانتخابات بونِدستاگ و انتخابات و ھمھ

 

 (حذف شده است)

 ۱۲بند 

 قانون اساسی 8تجمعات مشمول اصل 

 توانندیم صالحیذ ینھادھا آزاد است. شوندیبرگزار م یقانون اساس ۸تجمع ذکرشده در اصل  یکھ در جھت احقاق حق آزاد یتجمعات یبرگزار) 1(
 کنند. نییتع ،یالزامات بھداشت تیرعا یرا، مثالً برا یطیشرا

 ممکن است ممنوع گردد. تجمعاتاز طریق اجرای الزامات، ممکن نباشد،  ویژهھای دیگر، بھ) اگر مقابلھ با آلودگی بھ روش۲(

 

 ۱۳ بند 

 رویدادھای جوامع مذھبی، عقیدتی و ایدئولوژیک و رویدادھای مربوط بھ سوگواری

 .مجاز ھستندجوامع ایدئولوژیک متناظر رویدادھای و  شود) رویدادھایی کھ در کلیسا و جوامع مذھبی و عقیدتی با ھدف عبادت مذھبی برگزار می1(

 .سوزی و سوگواری مجاز است) برگزاری مراسم دفن، مرده2(

انجام  ۸مطابق بند ھا را کند و پردازش داده نیتدو ۷مطابق بند را  یپروتکل بھداشت کی دیبا ۲و  ۱رویدادھای مذکور در مواد  ۀبرگزارکنند) ۳(
 دھد.

 

 ۱۴بند 

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

 یھاشگاهینما ،مشابھ یھا، و نھادھاکتابخانھ ھا،یگانیبا ادبود،ی یھا، بناھاموزه ،ھاشگاهیھمچون نما یفرھنگ ینھادھا تی) فعال۱(

سفر با کشتی در رود  ،و نھادھای مشابھ سوناھا، شدهھای شنا در دریاچھ با ورود کنترلاستخرھا و محل ،ھاشیو مراکز ھما ھا،شگاهینما ،یتجار

 یھاھا و باغوحشباغ ھا،یشھر باز ،ھای توریستی و نھادھای مشابھکابینقطار، و تلھاتوبوس، حمل و نقل تفریحی، تردد برای و دریاچۀ 
 :عموم یمشابھ برا یطناب، و نھادھا یھابوستان ،یشناساهیگ

ژن مجاز یا آنتی PCRکنندگان غیرایمن تنھا پس از ارائۀ گواھی تست در سطح پایھ مجاز است، اما ورود بھ فضاھای بستھ برای مراجعھ .۱
 است،

ژن مجاز یا آنتی PCRکنندگان غیرایمن تنھا پس از ارائۀ گواھی تست در سطح ھشدار مجاز است، اما ورود بھ فضاھای بستھ برای مراجعھ .2
 ژن مجاز است،یا آنتی PCRھای باز، ورود افراد غیرایمن صرفاً پس از ارائۀ گواھی تست در محیطاست. 



 کنندگان غیرایمن مجاز نیست.در سطح بحرانی مجاز است، اما ورود بھ فضاھای بستھ برای مراجعھ .۳

کنندگان غیرایمن از ممنوعیت ورود ک تست الزامی نیست و مراجعھھا ارائۀ مدرھا و بایگانیھا بھ کتابخانھبرای تحویل گرفتن یا بازگرداندن رسانھ
ھای ھایی کھ اھداف خدماتی در پی دارند، توانبخشی با ورزش، و ورزشمستثنی ھستند. این قاعده در مورد انجام ورزش ۳، شمارۀ ۱مطابق جملۀ 

کنندگان غیرایمن، بھ عنوان استثنائی ھا برای مراجعھدولتی و بایگانیھای ای نیز صادق است. در سطح بحرانی، ورود بھ کتابخانھسطح باال و حرفھ
 مجاز، است.  PCR، پس از ارائۀ گواھی تست ۱از جملۀ 

 ۀبا عصار شدهبیترک یھوا در چارچوب ھوا یۀتھو .شودیداخل بھ صورت منظم انجام م یھوا یۀحاصل شود کھ تھو نانیاطم دیدر سوناھا با ) ۲(
 یگرم صرفاً برا یھوا یھابخار، و اتاق یبخار، سوناھا یھاکھ انباشت آئروسول دارند، مخصوصاً حمام یورود بھ مراکز ممنوع است. اھانیگ

 .شودیاعمال نم ۳ ۀو ماد ۳ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۵استثنائات بند  مجاز است. منیکنندگان امراجعھ

 ۳، مادۀ ۲گری مطابق تعریف بند ھای مربوط بھ صنعت روسپیمشابھ، ھمچنین دیگر فعالیت ھا، و نھادھایخانھھا، فاحشھخانھ) فعالیت روسپی۳(
مارس  ۹قانون  ۱، مادۀ ۵)، کھ آخرین بار بھ موجب قانون ۲۳۷۲، صفحۀ I(قانون مدنی  ۲۰۱۶اکتبر  ۲۱گری مربوط بھ قانون حفاظت از روسپی

 عموم: ) تغییر کرده است، برای ۳۲۷صفحۀ  I(قانون مدنی  ۲۰۲۱

 ژن مجاز است،یا آنتی PCRکنندگان غیرایمن تنھا پس از ارائۀ گواھی تست در سطح پایھ مجاز است، اما ورود برای مراجعھ .۱

 مجاز است. PCRکنندگان غیرایمن تنھا پس از ارائۀ گواھی تست در سطح ھشدار مجاز است، اما ورود برای مراجعھ .۲

 کنندگان غیرایمن مجاز نیست.ورود بھ فضاھای بستھ برای مراجعھدر سطح بحرانی مجاز است، اما  .۳

 ھا، و نھادھای مشابھ برای عموم: ھا، کالب) فعالیت دیسکوتک۴(

 مجاز است، PCRکنندگان غیرایمن تنھا پس از ارائۀ گواھی تست در سطح پایھ مجاز است، اما ورود بھ فضاھای بستھ برای مراجعھ .۱

 کنندگان غیرایمن مجاز نیست.طح بحرانی مجاز است، اما ورود بھ فضاھای بستھ برای مراجعھدر سطح ھشدار و س .۲

  شود.اعمال نمی ۳و مادۀ  ۳، جملۀ ۱، مادۀ ۵استثنائات بند 

را انجام دھد. مساحت در نظر گرفتھ شده  ھاباید یک پروتکل بھداشتی را تدوین کند و پردازش داده ۴تا  ۱) گردانندۀ نھادھایی مشروح در مواد ۵(

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

 

 ۱۵بند 
 ایحرفھ و برنامھھای فوقآموزش

موسیقی، ھنر، و ھنر نوجوانان  ھایگاهھای آموزشھای مراکز آموزش بزرگساالن، دورهساالن، مثل دورهبزرگبرنامھ و آموزش ھای فوق) دوره۱(
 :ھای مشابھو دوره

 ژن مجاز است،یا آنتی PCRدر سطح پایھ مجاز است، اما ورود بھ فضاھای بستھ برای افراد غیرایمن تنھا پس از ارائۀ گواھی تست  .۱

ھای مجاز است. در محیط PCRاست، اما ورود بھ فضاھای بستھ برای افراد غیرایمن تنھا پس از ارائۀ گواھی تست  در سطح ھشدار مجاز .۲
 ژن مجاز است،یا آنتی PCRباز، ورود افراد غیرایمن صرفاً پس از ارائۀ گواھی تست 

 ست.در سطح بحرانی مجاز است، اما ورود بھ فضاھای بستھ برای افراد غیرایمن مجاز نی .۳

سازی برای آزمون، پیشبرد ھای آمادهھا و دورهابق قانون آموزش کار یا کارھای یَدی، ھمچنین آزمونطای مھای آموزش حرفھ) رویدادھای دوره۲(
،  عھھای ادغام در جامھای آموزش زبان و دورهای، برگزاری دورهھای تکمیلی حرفھھای بازار کار و دیگر دورهاقدامات مربوط بھ سیاست

بخشی بھ رانندگان رانی، و خلبانی و آزمون عملی و نظری و ھمچنین برگزاری دورۀ آگاھیھای عملی و نظری رانندگی، کشتیبرگزاری آموزش



)ASF مطابق بند (۲b قانون ترافیک جاده) ایStVG۴ھای توانش رانندگی مطابق بند ) و دورهa ؛StVG در سطح پایھ، بدون ھای مشابھ و دوره
مجاز  ژنیآنت ای PCRتست  یگواھ ۀصرفاً پس از ارائ منیرایورود افراد غ ،یدر سطح ھشدار و سطح بحران. ، مجازند۱ھای مادۀ عمال محدودیتا

 .مانندیم ینخورده باقدست ۶ ۀ، ماد۱۰ارائھ شود. بند  PCR ای ژنیتست آنت یگواھ کی دیبار با کیچندروزه، ھر سھ روز  یدادھایاست. در رو
 ونیناسیواکس یکھ گواھ ی] از کسانیافراد [بدون گواھ یمکان یجداساز نیو ھمچن یمتر ۵/۱ یحداقل ۀھا، در صورت حفظ مداوم فاصلآزمون یبرا

اتخاذ شده  2Gپوشیدن ماسک طبی الزامی نیست در صورتی کھ مدل اختیاری  .ستین یالزام ۲ ۀتست مطابق جمل یاند، گواھبھبود ارائھ کرده ای
شرکت در آن آزمونی کھ برای ورود بھ و ھمچنین  متر از دیگر افراد، بھ طور قابل اعتماد، ممکن باشد ۵/۱وقتی کھ حفظ فاصلۀ حداقلی باشد یا 

 .ممکن است بھبود ، واکسیناسیون، یاتستصرفاً پس از ارائۀ گواھی 

ھاِی فنی امور اجتماعی تحت مسئولیت وزارت امور اجتماعی، مربوط بھ مشاغل سالمت و دانشکده ھایھای پرستاری، دانشکده) دانشکده۳(
ھای مربوط بھ و ھمچنین آموزشگاه نشانی دولتی، مدرسۀ آتشھای آموزشی و مراکز تعلیمات پیشرفتۀ پرستاری و مشاغل مربوط بھ سالمتدوره

آموزان و کارکنانی کھ باید بھ دانش یوزارت امور مال نیھمچنو لیت وزارت مناطق روستایی ھای حوزۀ خدمات امدادی و مدارس تحت مسئوفعالیت
از این قاعده مستثنی ھستند. زمان و  ایمن ارائھ کنند. افراد ژنآنتیبھ صورت حضوری در این مراکز فعالیت دارند، ھر ھفتۀ تحصیلی، دو تست 

شده تلقی مجاز است. گواھی تست ارائھ مدرک تستصرفاً با ارائۀ برای افراد غیرایمن است. ورود ھا بر عھدۀ مدیریت مدرسھ دھی انجام تستسامان
اش منفی شده باشد؛  این قاعده وقتی ھم کھ تست در مدرسھ پیش از یا مستقیم پس از ورود شود اگر فرد مورد نظر در تست شرکت کرده و نتیجھمی

 ی پس از آن و در طول روز تحصیلی انجام شود قابل اطالق است. ارائۀ گواھیبھ محیط مدرسھ انجام نشود، بلکھ در زمان

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

ً برای ورود کوتاه  .۲  ضروری باشد، یا مدت بھ محیط مدرسھ، مادامی کھ این ورود برای شرکت در آموزش از راهِ دور اکیدا

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

 ندگان در امتحان در پیش گیرد.کنمدیریت مدرسھ باید اقدامات درخوری را برای جداسازی افراد بدون مدرک از دیگر شرکت الزامی نیست.

 ھا را انجام دھد.ای باید یک پروتکل بھداشتی را تدوین کند و پردازش دادهھای حرفھآموزش و برنامھھای فوقدھندۀ دوره) ارائھ۴(

 

 ۱۶بند 

 ھا، خدمات اسکان، و نھادھای تفریحیھا و رستورانمیخانھ

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

 ژن مجاز است،یا آنتی PCRدر سطح پایھ مجاز است، اما ورود بھ فضاھای بستھ برای افراد غیرایمن تنھا پس از ارائۀ گواھی تست  .۱

گواھی تست و در فضای باز تنھا پس از ارائۀ  در سطح ھشدار مجاز است، اما ورود بھ فضاھای بستھ برای افراد غیرایمن تنھا پس از ارائۀ .۲
 ژن مجاز است.یا آنتی PCRگواھی تست 

و ورود بھ فضاھای باز تنھا پس از ارائۀ گواھی تست  در سطح بحرانی مجاز است، اما ورود بھ فضاھای بستھ برای افراد غیرایمن مجاز نیست .۳
PCR مجاز است. 

 فتن نوشیدنی و غذا برای سرو در بیرون بدون ھر گونھ محدودیت مجاز است.بر و منحصراً تحویل گرفروش غذای بیرون

مادۀ  ۲۵ھا، مطابق بند ھای غذاخوری شرکتھا و ھمچنین سالنھا مطابق قانون دانشگاهتریای مدارس و دانشگاهھای غذاخوری، کافھ) فعالیت سالن2(
 ۱۴)، کھ آخرین بار بھ موجب قانون ۳۴۱۸، صفحۀ I(قانون مدنی  ۱۹۹۸نوامبر  ۲۰) در نسخۀ منتشرشده در GastGفروشی (از قانون اغذیھ ۱

شدۀ خارج از آن نھادھا ) تغییر کرده است، برای استفادۀ اعضاء آن نھادھا و ھمچنین افراد ایمن۴۲۰صفحۀ  I(قانون مدنی  ۲۰۱۷مارس  ۱۰قانون 
 مجاز است. برای افراد غیرایمن: 

 ژن مجاز است،یا آنتی PCRاھای بستھ تنھا پس از ارائۀ گواھی تست در سطح پایھ، ورود بھ فض .۱

 ژن مجاز است.یا آنتی PCRدر سطح ھشدار ورود بھ فضاھای بستھ تنھا پس از ارائۀ گواھی تست و در فضای باز تنھا پس از ارائۀ گواھی تست  .۲



 مجاز نیست. PCRورود بھ فضاھای بستھ مجاز نیست و ورود بھ فضاھای باز صرفاً پس از ارائۀ گواھی تست  در سطح بحرانی .۳

 مجاز است. تیبدون ھر گونھ محدود رونیسرو در ب یو غذا برا یدنیگرفتن نوش لیو منحصراً تحو بررونیب یفروش غذا

 :ھا و نھادھای مشابھ) فعالیت اقامتگاه۳(

 ژن مجاز است،یا آنتی PCRسطح ھشدار مجاز است، اما ورود برای افراد غیرایمن تنھا پس از ارائۀ گواھی تست در سطح پایھ و  .۱

 مجاز است. PCRدر سطح بحرانی مجاز است، اما ورود افراد غیرایمن تنھا پس از ارائۀ گواھی تست  .۲

 ۀاستفاد مجاز است. PCRتست  یگواھ ۀفقط ارائ ،یارائھ شود و در سطح بحران دیجد PCR ای ژنیتست آنت یگواھ کی دیبار با کیھر سھ روز 
 یفروشھیاغذ یاز نھادھا منیرایغ میمھمانان مق ۀاستفاد .ردیصورت گ ۴تا  ۱، مواد ۱۴مطابق بند  دیبا یحیاز مراکز تفر میمھمانان مق

آنان از  ۀاستفاد ،یمجاز است و در سطح بحران ژنیآنت ای PCRتست  یگواھ ۀو سطح ھشدار، صرفاً پس از ارائ ھیھا، در سطح پااقامتگاه
در مورد  ۲ ۀجمل مجاز است. PCRتست  یگواھ ۀئ] تنھا پس از اراھایفروشھیباز [اغذ یھا از فضاآن ۀو استفاد ستیبستھ مجاز ن یفضاھا

 .شودیبھ تناسب اعمال م یفروشھیاغذ یاستفاده از نھادھا

سرو  یپردازش داده برا ھا را انجام دھد.باید یک پروتکل بھداشتی را تدوین کند و پردازش داده ۳تا  ۱نھادھایی مشروح در مواد  ) گردانندۀ۴(
 .ستین یالزام بررونیب یو فروش غذا بررونیب یو غذا یدنینوش

 

 ۱۷بند 
 ھای تجاری و خدماتیشرکت

 

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

 . در سطح پایھ و سطح ھشدار مجاز است،۱

 ژن مجاز است.یا آنتی PCRدر سطح بحرانی مجاز است، اما ورود افراد غیرایمن تنھا پس از ارائۀ گواھی تست  .۲

مستثنی ھستند.  ۲، شمارۀ ۱ھای جملۀ کنند، مانند بازارھای خارج از فضاھای بستھ، از محدودیتکھ نیازھای اساسی را برطرف می وکارھاییکسب
 ھای آنالین، بدون محدودیت مجاز است.آوری و خدمات تحویل، از جملھ این گونھ خدمات برای فروشگاهپیشنھادھای قابل جمع

 ماس بدنی: ) ارائۀ خدماتی کھ مستلزم ت۲(

 ژن مجاز است،یا آنتی PCRدر سطح پایھ و سطح ھشدار مجاز است، اما ورود برای افراد غیرایمن تنھا پس از ارائۀ گواھی تست  .۱

 مجاز است. PCRدر سطح بحرانی مجاز است، اما ورود افراد غیرایمن تنھا پس از ارائۀ گواھی تست  .۲

پی، کاردرمانی، زنان و زایمان، گفتار درمانی و مراقبت از پا و پدیکور طبی و خدمات مربوط بھ سالمت الزام بھ ارائۀ گواھی در مورد فیزیوترا
 کند.مشابھ صدق نمی

 

مختلف رفت و آمد  انیکھ در آن مشتر یخدمات-ی، شرکت تجار)۱(طبق تعریف مادۀ فروشگاه، بازار ،یفروشفروشگاه خرده کیکھ  یکس) ۳(
 دیبا دھندیکھ خدمات مستلزم تماس بدن ارائھ م ییوکارھاکسب .کند نیرا تدو یپروتکل بھداشت کی دیبا کند،یمشابھ را اداره م ینھاد ای کنند،یم

 .و پروتکل بھداشتی تدوین کنند پردازش داده انجام دھند



 ۱۸بند 

 ھای کاری عمومیتست

-کوید-مصوبات ایمنی و بھداشت کاری سارس ۱، مادۀ ۴باشند کھ مطابق بند خارج از کار خود در ارتباط ھستند ملزم می ) کارمندانی کھ با افرادِ ۱(
شان انجام دھد. گواھی تست باید بھ ژن انجام دھند یا شخص ثالثی آن را برایای تست بدھند یا دو بار در ھفتھ تست فوری آنتی، بھ صورت دوره۲

 ھا ارائھ کنند.شود و در صورت درخواست نھادھای ذیصالح آن را بھ آن مدت چھار ھفتھ حفظ

ژن انجام دھند یا شخص ثالثی آن را باشند کھ دو بار در ھفتھ تست فوری آنتی) کارمندانی کھ با افراِد خارج از کار خود در ارتباط ھستند ملزم می۲(
 ھا ارائھ کنند. فظ شود و در صورت درخواست نھادھای ذیصالح آن را بھ آنشان انجام دھد. گواھی تست باید بھ مدت چھار ھفتھ حبرای

 شده از الزام بھ تست معاف ھستند.) افراد ایمن۳(

 ۱۹بند 

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

 

 غیرایمن ) کارمندانِ ۱(

نشده سر و کار دارند و از ھای فرآوریالخی، قصابی، فرآوری گوشت، و فرآوری شکار و ھمچنین مشاغل دیگری کھ با گوشتھای سشرکت  .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  دهخاص، کھ در بازۀ زمانی بھ کار گیری کارگران فصلی بیش از گیاھان دھندۀ ھای پرورششرکتھای کشاورزی، شامل شرکت  .۲
 فصلی دارند،

حوزۀ سالخی و غیرایمن ، کارمندان ۱شمارۀ ، ۱جملۀ صورت . در ارائھ کنند PCRژن یا آنتی گواھی تست باید پیش از شروع فعالیت کاری خود
باید در صورت درخواست کارفرما  گواھی تست نیز ھستند. تستکارمند مشغول بھ کارند ملزم بھ انجام  ۱۰۰از  ھایی با بیشقصابی کھ در شرکت

و در  یشاغل ھستند، در سطح ھشدار، ملزم بھ تست ھفتگ ۲ ۀ، شمار۱ ۀ، جمل۱ ۀمطابق ماد یوکارھاکھ در کسب یمنیرایافراد غ بھ وی ارائھ شود.
در  کارفرما مسئول تأمین ھزینۀ آزمایش است، مگر این کھ این ھزینھ از طریق دیگری تضمین شود. ملزم بھ تست روزانھ ھستند. ،یسطح بحران

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

پروتکل  نی، ا۲ ۀ، ماد۷از بند  یبھ عنوان استثنائ .کند نیرا تدو یل بھداشتپروتک کی دی، با۱ ۀ، جمل۱ ۀمشروح در ماد ینھادھا ۀگردانند) ۲(
مطابق الزامات ادارۀ بھداشت اصالح باید فوراً ای را در پروتکل پیدا کرد، پروتکل اگر اداره کاستی ارسال شود. یبھداشت محل ۀبھ ادار دیبا یبھداشت

 .شود

، قائل ۱تواند استثنائاتی را برای الزام بھ تست برای کارمندان یک محدودۀ کاری، مطابق مادۀ می) بھ درخواست کارفرما، ادارۀ بھداشت محلی ۳(
 در صورتی کھ کارفرما بتواند در چارچوب یک پروتکل بھداشتی خاص دالیلی را ارائھ دھد کھ بتواند این استثناء را توجیھ کند. البتھشود، 

ً ، 2 شماره، ۱مادۀ  صورت اطالق. در استکنندگان شرکت  دیو بازد کارکنانربوط بھ م یھاداده بھ پردازشموظف  برداربھره) 4( داده  صرفا
 شود.  یپردازش م کارکنان یھا

 

 



 قوانین پایانی - ۳ بخش

 ۲۰بند

 ھای مدلاقدامات بیشتر، تصمیمات موردی، پروژه

شوند استثنائاتی را برای الزاماتی کھ بھ موجب این دستورالعمل تعیین میتوانند بر اساس دالیل محکم، در موارد خاص، ) مسئولین ذیصالح می1(
ھای حق 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، دستورالعملورت بروز نرخ ابتالء شدید و فوقتواند، در ص) وزارت امور اجتماعی می۲(
 ای (استراتژی منطقۀ خطر)، برای مسئولین ذیصالح صادر کند.کارشناسی برای تکمیل اقدامات منطقھ

 یابیمدل طبق ارز یھاکھ پروژه یمادام را مجاز بشمارند.ھای مدلی توانند، با موافقت وزارت امور اجتماعی، پروژه) مسئولین ذیصالح می۳(
 کند. دیمشابھ را، در صورت درخواست، تأئ یھاپروژه گرید تواندیم یشوند، وزارت امور اجتماع دیتأئ یوزارت امور اجتماع

 

 ۲۱ 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، فعالیت مدارس زیر نظر خود، مراکز مراقبت از کودک در دبستان. ۱
 ھا ودبستانیکودک و پیش ھای تقویتی دبستان، مھدھایمراکز مراقبت روزانھ، کالس

 مربوط بھ اموات یدادھایرو نیو ھمچن کیدئولوژیو ا ،یمذھب ،ینیمربوط بھ جوامع د یدادھایرو .۲

الزام بھ  حداکثر تعداد افراد، ،یمخصوصاً الزامات بھداشت ،یمقررات اجرائ گریالزامات، و د ط،یبھ کرونا، شرا یبھ منظور حفاظت در برابر آلودگ

 تیو الزامات بازگشت بھ فعال یضرور یھامراقبت تیفعال ۀنحو ت،یفعال تیممنوع ھای ورود و شرکت در مراسم،تست و پوشیدن ماسک، ممنوعیت
 کند. نییرا تع یگرید

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

 و ھمچنین ممنوعیت ورود الزام بھ انجام تست و پوشیدن ماسک ویژه الزامات بھداشتی،نت کروناویروس، شرایط و الزامات، بھبرای مقابلھ با عفوو 

-Baden، از جملھ ھیات علمی دانشگاه پلیس Baden-Württembergدر مورد دانشگاه پلیس  1شماره  1را تعریف کند. جملھ 

Württemberg  و دانشگاه حقوقSchwetzingen  تواند شود. وزارت کشور میاعمال نمی ووتمبرگ-بادن یفریمرکز آموزش نظام کو

، را از Baden-Württembergبخش آموزش دانشگاه پلیس ھای مأموریت، از جملھ Baden-Württembergدانشگاه پلیس 

ووتمبرگ -و مرکز آموزش نظام کیفری بادن Schwetzingenتواند دانشکده حقوق ھای این دستور معاف کند، و وزارت دادگستری میمحدودیت

ھا و روال استخدام سازی و برگزاری آزمونھای این دستور مستثنی کند و امکان آموزش، تحصیل و تحصیالت تکمیلی را برای آمادهرا از محدودیت



، الزام بھ انجام تست و پوشیدن ماسک، و یالزامات بھداشتمخصوصاً الزامات،  و  طیبھ کرونا، شرا یبھ منظور حفاظت در برابر آلودگو  فراھم کند
 .را تعیین کند ھای ورودممنوعیت

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

 روزانھ، ھایبخشی، مراکز دیالیز و درمانگاهھا، مراکز پیشگیری و توانبیمارستان .1
 مراکز ویژه افراد نیازمند مراقبت و حمایت یا دچار معلولیت، .2
 خانمان،مراکز ویژه افراد بی .3
دھنده طبق قانون ھای زندگی حمایتی سرپایی کھ مرجع ارائھھا و نیز انجمنخانمانرسانی بھ بیطرحھای زندگی حمایتی سرپایی ویژه کمک .4

 فعالیت آنھا را بر عھده دارد، مسکن، مشارکت و مراقبت مسئولیت
 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

 ی زودھنگام،ھاو کمک کتاب ھشتم قوانین اجتماعی ۱۶مطابق بند 
 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

را  ھای ورودالزام بھ انجام تست و پوشیدن ماسک، و ممنوعیت الزامات بھداشتی، ویژهبرای مقابلھ با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، بھ
 تعریف کنید.

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

 ،ھای ورودالزام بھ انجام تست و پوشیدن ماسک، و ممنوعیت ویژه الزامات بھداشتی، بھ ھا،زندانفعالیت نحوۀ شرایط و الزامات مربوط بھ . ۱

الزام بھ انجام تست و پوشیدن ماسک، و  ویژه الزامات بھداشتی،. شرایط و الزامات مربوط بھ فعالیت مراکز پذیرش اولیھ ایالتی ویژه پناھندگان، بھ۲
 ھای ورودممنوعیت

 شوند،وارد بھ مرکز پذیرش اولیھ ایالتی یا افرادی کھ پس از غیبت طوالنی وارد مرکز میاسازی افراد تازه. جد۳

 و نظارت بر این افراد.

 ، از طریق دستورالعمل مشترکIfSGاز  2جملھ  32بند توانند طبق ) وزارت فرھنگ و وزارت امور اجتماعی می5(

ھای یوگا و برگزاری مسابقات استودیوھای آمادگی جسمانی و سالن ،ھای بازیو زمینصوصی خمراکز ورزشی عمومی و برای فعالیت  .1
 و مراکز مشابھ، و بالھ مدارس رقصفعالیت ورزشی و نیز 

 شده و نیزاستخرھا شامل سونا و آبگیرھای استحمام با دسترسی کنترلبرای فعالیت  .2

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

را  ھای ورودالزام بھ انجام تست و پوشیدن ماسک، و ممنوعیتویژه الزامات بھداشتی، برای مقابلھ با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، بھ
 تعریف کنید.

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

 کنند

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



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

نامھ ھای رانندگی کھ مستقیماً مشمول دستور گواھیکارشناسان رسمی و مسئوالن آزمون خودرو، قایق و ھواپیما و نیز دیگر خدمات آموزشگاه
 شوند،ای میونقل جادهرانندگی یا قانون حمل

را  ھای ورودالزام بھ انجام تست و پوشیدن ماسک، و ممنوعیتویژه الزامات بھداشتی، برای مقابلھ با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، بھ
 تعریف کنید.

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، نشست. نمایشگاه4

 . 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  55شوند و مشمول بخش . پارکھای تفریحی، شامل آنھایی کھ در قالب صنعت گردشگری اداره می8

 GewOاز 68تا  66. بازارھای مشمول بخشھای 9

را  ھای ورودالزام بھ انجام تست و پوشیدن ماسک، و ممنوعیت ی،ویژه الزامات بھداشتبرای مقابلھ با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، بھ
 تعریف کنید.

ویژه تواند شرایط و الزامات، بھ، و با ھماھنگی وزارتخانھ مسئول مرتبط، میIfSGاز  2جملھ  32) وزارت امور اجتماعی، بر اساس بخش 8(

را با ھدف مقابلھ با عفونت کروناویروس در مراکز، موسسات،  ھای ورودالزام بھ انجام تست و پوشیدن ماسک، و ممنوعیت الزامات بھداشتی،
 شوند، با صدور دستور تعیین کند.ھای دیگری کھ مشمول این ماده نمیخدمات و فعالیت

 

 ۲۲ بند

 مجوز صدور دستور درباره الزامات جداسازی

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

 برای ویژهکروناویروس تدوین 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 جواب تست PCRژن یا آنتیکھ مطابق تست  یالزام افراد نیکھ تست کروناشان مثبت شده است و ھمچن یالزام اعضاِء خانوار افراد .۲

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

 تعیین کند. ، راھای بیشتردستورالعملی ضروری، ھمچون برای این موارد و شرایطرا تواند استثئاتی میھمچنین 

 



 ۲۳بند 

 ھای شخصیپردازش دادهبرای  مجوز صدور دستورالعمل

شخصی بین نھادھای بھداشتی، ادارات  ھایجزییات 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

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

 ،قانون مقابلھ با عفونتدستور 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 زندانبازداشتگاه. برای بررسی صالحیت بازداشت یا حبس و ضرورت تعیین بخش قرنطینھ در 4

 

 ۲۴بند 

 تخلفات اداری

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

 ،ماسک طبی نپوشد ،۱مادۀ ، ۳بند  بر خالف. 1

رخداد شرکت  کی، در ی کھ برای شخص وی صادر شده استبھبود ای ونیناسیمدرک واکس ۀ، بدون ارائ۲ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۴بر خالف بند  .۲
 نھاد شود، کیبھبود وارد  ای ونیناسیمدرک واکس ۀبدون ارائ ایکند 

، بند ۲ شمارۀ ،۲یا مادۀ  ۱مادۀ  ،۱۰بند  در ارتباط با، بھ ترتیب، ۲، جملۀ ۱، مادۀ ۵یا بند  ۲ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۴، در ارتباط با بند ۶بر خالف بند . ۳
، بند ۲ ۀجمل ،۲، مادۀ ۱۵بند  ،۱ ۀ، ماد۱۵بند  ،۱، جملۀ ۴، مادۀ ۱۴ بند ،۳، مادۀ ۱۴ ، بند۳، جملۀ ۲، مادۀ ۱۴ ، بند۱، جملۀ ۱، مادۀ ۱۴
، ۲، مادۀ ۱۷یا بند  ۲ ، شمارۀ۱ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۱۷بند  ،۱، جملۀ ۳، مادۀ ۱۶، بند ۲ ۀجملمی، ن۱ ۀ، جمل۲ ۀ، ماد۱۶، بند ۱ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۱۶

 نکند، تیبھبود را رعا ای ون،یناسیتست، واکس یگواھ یبررس ھ، الزام ب۱جملۀ 

، در پی درخواست نھادھای ذیصالح،  پروتکل بھداشتی ارائھ ندھد یا اطالعاتی را پیرامون بھ کارگیری آن ارئھ ۲، مادۀ ۷بر خالف بند  .۴
 ندھد،

شان، بھ صورت کلی یا جزئی، امتناع آوری اطالعاِت تماس، افرادی کھ از شرکت یا استفادۀ افرادی کھ از جمع۲ ، مادۀ۸بر خالف بند  .۵
 ورزند در یک نھاد یا رویداد، امتناع نورزند،می

 ، بھ عنوان یک فرد حاضر اطالعات تماس غلط ارائھ کند ،۳، مادۀ ۸بر خالف بند  .۶

 یک جلسۀ خصوصی برگزار کند،  ۳یا  ۲، شمارات ۱ ، مادۀ۹. بر خالف بند ۷

 ای بیشتر از ظرفیت مجاز برگزار کند،کنندهرویدادی را با تعداد شرکت ،۱جملۀ  ،۲، مادۀ ۱۰ بر خالف بند. ۸

، ۲ ۀجمل، ۲، مادۀ ۱۵بند ، ۱ ۀ، ماد۱۵، بند ۱ ۀجمل، ۴، مادۀ ۱۴بند ، ۳ ۀ، ماد۱۴، بند ۱ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۱۴، بند ۱ ۀ، ماد۱۰بر خالف بند  .۹
 ۀ، بدون ارائ۱ ۀ، جمل۲ ۀ، ماد۱۷بند  ای ۲، شمارۀ ۱، جملۀ ۱، مادۀ ۱۷، بند ۲ ۀجملمی، ن۱ ۀ، جمل۲ ۀ، ماد۱۶، بند ۱ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۱۶بند 

کھ برای شخص وی صادر شده  یتست یگواھ ۀبدون ارائ ایشرکت کند  دادیرو کیدر  ی کھ برای شخص وی صادر شده استتست یگواھ
 نھاد شود، کیوارد  است

 نکند، دایفوراً با آن تطابق پ اینکند  نیتدو یپروتکل بھداشت چی، ھ۲ ۀجمل ای ۱ ۀ، جمل۳ ۀ، ماد۱۰بر خالف بند . ۱۰

 ھا برگزار کند،انجام پردازش داده ای یپروتکل بھداشت نیرا بدون تدو یدادی، رو۳ ۀ، ماد۱۳بند  یا ،۱ ۀ، جمل۵ ۀ، ماد۱۰بر خالف بند . ۱۱ 

 ،، بھ سونا برود۲و  ۱، جمالت  ۲، مادۀ ۱۴بر خالف بند  .۱۲

 (حذف شده است). ۱۳



ھا، از سر انجام پردازش داده ای یپروتکل بھداشت نیرا، بدون تدو گرید ینھاد ای یحیتفر ،ینھاد فرھنگ کی تی، فعال۵ ۀ، ماد۱۴بر خالف بند  .۱۴
 ، رد،یگ

شرکت، نھاد  یسالن غذاخور ا،یترکافھ ،یسالن غذاخور ،یحیالکل، مرکز تفر اینھاد مربوط بھ سرو غذا  کی تی، فعال۴ ۀ، ماد۱۶بر خالف بند . ۱۵
 رد،یھا، از سر گانجام پردازش داده ای یپروتکل بھداشت نیمشابھ را، بدون تدو ینھاد ای یدھاسکان

 انیکھ در آن مشتر یخدمات ای یفروشگاه، بازار، شرکت تجار ،یفروشفروشگاه خرده کی تی، فعال۲ ۀجمل ای ۱ ۀ، جمل۳ ۀ، ماد۱۷بر خالف بند . ۱۶
را بدون انجام پردازش  یخدمات مستلزم تماس بدن ۀارائ ای ردیاز سر گ یپروتکل بھداشت نیمشابھ را بدون تدو ینھاد ای کنند،یرفت و آمد م

 رد،یگ شیدر پ ھاهداد

تست را با  یگواھ ایخود را تست نکند  گرید یفرد قیاز طر ایتست را قبول نکند و خودش  شنھادی، بھ عنوان کارمند پ۱مادۀ  ،۱۸بر خالف بند . ۱۷
 ارائھ نکند، ایخود بھ ھمراه نداشتھ باشد 

تست را با خود بھ ھمراه نداشتھ  یگواھ ایخود را تست نکند  گرید یفرد قیاز طر ایخودش  فرماشی، بھ عنوان خو۲ مادۀ، ۱۸بر خالف بند . ۱۸
 ارائھ نکند، ایباشد 

  تست را تقبل نکند، یساماندھ ای یمال نی، بھ عنوان برگزارکننده، تأم۵ ۀ، جمل۱ ۀماد ،۱۹. بر خالف بند ۱۹

آن را  ایرا ارائھ نکند، ارسال نکند، فوراً آن را تطابق ندھد،  ینکند، پروتکل بھداشت نیتدو یپروتکل بھداشت چی، ھ۲ ۀ، ماد۱۹بر خالف بند . ۲۰
 ،اجرا نکند

 انجام ندھد. یاگونھ پردازش داده چی، ھ۴ ۀ، ماد۱۹بر خالف بند . ۲۱

 ۲۵بند 

 ، انقضااالجرا شدنالزم

ً  ۲۱، اما بند شودیاالجرا م، الزم۲۰۲۱سپتامبر  ۱۶در روز دستورالعمل،  نی) ا۱( ھمزمان  .شوداالجرا میدر روز اعالمش الزم استثنائا

 ۱۱ دستورالعمل مورخ ۱قانون کھ توسط  —) ۷۱۴ ۀ.، صفحGBl ای(ژورنال عموم  ۲۰۲۱ آگوست ۱۴مورخ  یمربوط بھ کرونا یھادستورالعمل

-https://www.badenو از طریق اینترنت تحت نشانی قانون اعالْم اعالِم اضطراری شده بود  ۴کھ مطابق بند  ۲۰۲۱ سپتامبر

wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-

wuerttemberg/  2020ژوئن  23مورخ  شده بر اساس دستور کرونااصالحات اعمال  .شودیم یمنقض — تغییر یافتھ بودقابل دسترس است 

یا اصالحات اعمال شده ) 1052(مجموعھ قوانین. صفحھ  2020نوامبر  17 بھ موجب دستور )، آخرین نوبت اصالح483(مجموعھ قوانین. صفحھ 

موعۀ (مج 2021فوریھ  26) کھ اخیرا از طریق دستور مورخ 1067(مجموعھ قوانین، صفحھ  2020نوامبر  30بر اساس دستور کرونا بھ تاریخ 
کھ بھ موجب  )۳۳۹تا  ۲۷۳مجموعھ قوانین، صفحۀ ( ۲۰۲۱مارس  ۷در پی دستورالعمل کرونای یا تغییر یافتھ است ) ۲۴۹قوانین، صفحۀ 

مورخ  ھای کرونایی کھ بھ موجب دستورالعملھایدستورالعمل یا ،تغییر یافتھ است) ۲۹۸(مجموعھ قوانین، صفحۀ  ۲۰۲۱  مارس ۱۹دستورالعمل 

) تغییر ۴۱۷(مجموعھ قوانین، صفحۀ  ۲۰۲۱مھ  ۱)، کھ آخرین بار از طریق دستورالعمل مورخ ۳۴۳(مجموعھ قوانین، صفحۀ  ۲۰۲۱مارس  ۲۷
)، کھ آخرین بار از طریق دستورالعمل مورخ ۴۳۱ (مجموعھ قوانین، صفحۀ ۲۰۲۱مھ  ۱۳ی مورخ ھای کرونادستورالعملبھ موجب یا یافتھ است، 

) کھ بھ موجب دستور مورخ ۵۵۰. صفحۀ GBI( ۲۰۲۱ژوئن  ۲۵یا بھ موجب دستور ) تغییر یافتھ است، ۵۰۱. صفحۀ GBI( ۲۰۲۱ژوئن  ۱۸

 ۱کھ بھ موجب قانون ) ۷۱۴، صفحۀ GBI( ۲۰۲۱آگوست  ۱۴یا بھ موجب دستورالعمل ) ۶۶۵، صفحۀ GBIتغییر یافتھ است ( ۲۰۲۱جوالی  ۲۳

https://www.baden-قانون اعالم و قابل دسترس در اینترنت تحت نشانی  ۴(اعالم اضطراری شده مطابق بند  ۲۰۲۱سپتامبر  ۱۱دستورالعمل 

-baden-landes-des-verordnung-corona-corona/aktuelle-zu-infos-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle

/wuerttemberg (،د.نمانمعتبر می ۲، جملۀ ۲مطابق مادۀ ئشان انقضاتا زمان اند شدهمصوب  تغییر کرده است 

 ۲، جملۀ ۱دستورات مذکور در مادۀ  یا این دستور بر اساس شود. ھمچنین، ھمھ دستورھایی کھ باطل می نوامبر ۱۲پایان ) این دستور در 2(
 .مادامی کھ  پیش از آن لغو نشده باشندباطل خواھد شد، دستورات 

 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
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