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

(1

از  ۲۴ﻧواﻣﺑر ۲۰۲۱

)در ﻧﺳﺧﮥ ﻣﻌﺗﺑر از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸اﮐﺗﺑر(
ﺑر اﺳﺎس ﺑﺧش  32و ﺑﺧﺷﮭﺎی  28ﺗﺎ  31ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ) (IfSGﻣورخ  20ﺟوﻻی  BGBI. I) 2000ﺻﻔﺣﮫ  ،(1045آﺧرﯾن ﻧوﺑت
اﺻﻼح  ۱۰ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ۲۰۲۱ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺎده  ۱۲ﻗﺎﻧون ) I .BGBIﺻﻔﺣﺎت ،(۴۱۵۲ ،۴۱۴۷دﺳﺗور زﯾر ﺻﺎدر ﻣﯽﺷود:

ﺑﺧش  - 1ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ

ﺑﻧد ۱

ھدف ،ﺳطوح ،روﯾﮫھﺎ
) (۱ھدف از اﯾن دﺳﺗور ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ھﻣﮫ ﮔﯾری وﯾروس  SARS-CoV-2و ﺣﻔظ ﺳﻼﻣت ﺷﮭروﻧدان و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺣﻣﯾل ﻓﺷﺎر ﺑﯾش از
ﺣد ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم درﻣﺎن اﺳت.
) (۲ﺳطوح اﺑﺗﻼء زﯾر ﻗﺎﺑل اطﻼق ھﺳﺗﻧد:
.۱

ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑرﻗرار اﺳت ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﮐﺷور ]ﻧرخھﺎی اﻋﻼمﺷده ﺑﮫ ﻧرخ ذﮐرﺷده در[ ﺷﻣﺎرات  ۲و  ۳ﻧرﺳﯾده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ از آن ﺳطوح
ﺗﺟﺎوز ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد؛

.۲

ﺳطﺢ ھﺷدار زﻣﺎﻧﯽ ﺑرﻗرار ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﺗﻌداد ﭘذﯾرش ﺑﺳﺗرﯾﺎن ﺟدﯾد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐوﯾد ۱۹-ﺑﮫ ازاء  ۱۰۰۰۰۰ﻧﻔر ﺟﻣﻌﯾت طﯽ
ھﻔت روز )ﻧرخ ﺑﺳﺗری ھﻔتروزه( ﺑﮫ  ۱/۵ﻧﻔر ﺑرﺳد ﯾﺎ از آن ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﭘر ﺷدن ﺗﺧتھﺎی ﺑﺧش ﻣراﻗﺑتھﺎی
وﯾژه ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐوﯾد ۱۹-ﺑﮫ ﻋدد ﻣطﻠﻖ  ۲۵۰ﻧﻔر ﺑرﺳد ﯾﺎ از آن ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد؛

.۳

ﺳطﺢ ﺑﺣراﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑرﻗرار ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﻧرخ ﺑﺳﺗری ھﻔتروزه ﺑﮫ  ۳ﻧﻔر ﺑرﺳد ﯾﺎ از آن ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳراﺳر
ﮐﺷور ﭘر ﺷدن ﺗﺧتھﺎی ﺑﺧش ﻣراﻗﺑتھﺎی وﯾژه ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐوﯾد ۱۹-ﺑﮫ ﻋدد ﻣطﻠﻖ  ۳۹۰ﻧﻔر ﺑرﺳد ﯾﺎ از آن ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد؛

.۴

ﺳطﺢ ﺑﺣراﻧﯽ  ۲زﻣﺎﻧﯽ ﺑرﻗرار ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﻧرخ ﺑﺳﺗری ھﻔتروزه ﺑﮫ  ۶ﻧﻔر ﺑرﺳد ﯾﺎ از آن ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
ﺳراﺳر ﮐﺷور ﭘر ﺷدن ﺗﺧتھﺎی ﺑﺧش ﻣراﻗﺑتھﺎی وﯾژه ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﯾ ﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐوﯾد ۱۹-ﺑﮫ ﻋدد ﻣطﻠﻖ  ۴۵۰ﻧﻔر ﺑرﺳد ﯾﺎ از آن ﺗﺟﺎوز
ﮐﻧد.

دوﻟت اﯾﺎﻟﺗﯽ از اﯾن ﺣﻖ ﺑرﺧوردار اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت ﺑروز ﻧرخ اﺑﺗﻼء ﺷدﯾدا ً ﺑﺎﻻ ،ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧرخ ﺑﺳﺗری ھﻔتروزه ﺑﮫ ﻋدد  ۹ﻣﯽرﺳد ﯾﺎ از
آن ﺗﺟﺎوز ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻗداﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗری را اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد.
) (۳ﻣرﮐز ﺑﮭداﺷت ﮐﺷور ورود ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از ﺳطوح را از طرﯾﻖ اﻧﺗﺷﺎر در اﯾﻧﺗرﻧت )www.gesundheitsamt-
 (bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑرای اﯾن اﻣر ،آﻣﺎر ﻣﻧﺗﺷرﺷده از ﺳوی ﻣرﮐز ﺑﮭداﺷت ﮐﺷور ﻣﻼک اﺳت .ﺑرای ورود ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از ﺳطوح ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﻋدد ﺗﻌﯾﯾن ﺷده
ﺑرای ھر ﺳطﺢ ،ﺑﮫ ﻣدت دو روز ﻣﺗواﻟﯽ ﻣﺣﻘﻖ ﺷود ﯾﺎ از آن ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﺷراﯾط ﺑﮫ ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﯾنﺗر ﻧزول ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدت ﭘﻧﺞ روز
ﻣﺗواﻟﯽ ﺗﻌداد ﺑﮫ ﻧرخ ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﺳطﺢ ﺑرﺳد ﯾﺎ از آن ﭘﺎﯾﯾنﺗر رود .اﻗداﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر ﺳطﺢ ﮐﮫ در اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت از
روز ﺑﻌد از اﻋﻼم ﻻزماﻻﺟرا ﻣﯽﺷود.

ﺑﻧد ۲

 . 1ﻧﺳﺧﮥ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫﺷده و ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﭘس از ﻻزماﻻﺟرا ﺷدن دﺳﺗور دوﻟت اﯾﺎﻟﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮥ اﺻﻼح دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳ﻧواﻣﺑر ۲۰۲۱
))اﻋﻼم اﺿطراری ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  4ﻗواﻧﯾن اﻋﻼم و ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ از اﯾن ﻧﺷﺎﻧﯽ.((http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung :

ﻗواﻧﯾن ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮭداﺷت و ﻓﺎﺻﻠﮥ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣداﻗﻠﯽ  ۱/۵ﻣﺗری از دﯾﮕر اﻓراد ،ﺣﻔظ ﺑﮭداﺷت ،و ﺗﮭوﯾﮥ ﻣﻧظم ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود.
ﺑﻧد ۳
اﻟزام ﺑﮫ ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ

) (۱ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ طﺑﯽ اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
) (۲اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت اﻟزام ﺑﮫ ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ از 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 ﻣوﺟﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ طﺑﯽ را ﻧدارﻧد؛ اﻟﺑﺗﮫ اﺛﺑﺎت دﻻﯾل ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اراﺋﮫ
ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﺻورت ﺑﮕﯾرد،
 .۵در ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﮫ ،در ﻧﮭﺎدھﺎ و دورهھﺎی ﻣذﮐور در ﺑﺧش  ،۲در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ورود ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،و ﻣﺷﺗرﯾﺎن اﯾ ﻣن
ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد )ﻣدل  2G] 2Gﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ »درﻣﺎنﺷدهھﺎ و واﮐﺳﯾﻧﮫﺷدهھﺎ« اﺳت و اﺧﺗﺻﺎری اﺳت ﺑرای  Geimpfteو  .([Geneseneاﯾن
ت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ
ﻗﺎﻋده در ﻣورد ﮐﺎرﻣﻧداﻧﯽ ھم ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓراد ﺧﺎرﺟﯽ ارﺗﺑﺎط دارﻧد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن اﻓراد اﯾ ﻣن ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ ﺻور ِ
ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ ﺑﮭﺑود ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ اراﺋﮫ دھﻧد .ﺑﻧد  ،۵ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ۳و ﻣﺎدۀ  ۳ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.

 .۶ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ در ﻣوارد ﺧﺎﺻﯽ ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺣﮑم و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎر ،ﻏﯾرﻣﻧطﻘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ﯾﺎ
 .۷ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺣداﻗل ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑرای دﯾﮕر اﻓراد ﻣﯾﺳر ﺑﺎﺷد.

اﻣﺎﮐن ﺗﺟﺎری ،ﻣﺻوﺑﺎت اﯾ ﻣﻧﯽ و ﺑﮭداﺷت ﮐﺎری ﺳﺎرس -ﮐوﯾد  ۱۹ﻣﺻوب  ۲۵ژوﺋن ) ۲۰۲۱ﺑﺧش اداری ﻧﺷرﯾﮥ ﻓدرال ۲۸ ،ژوﺋن
) (۳در ﻣﺣل ﮐﺎر و
ِ
 ،۲۰۲۱ﻧﺳﺧﮥ  ،(۱ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﺎدۀ  ۱دﺳﺗوراﻟﻌﻣل  ۶ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ) ۲۰۲۱ﺑﺧش اداری ﻧﺷرﯾﮥ ﻓدرال ۹ ،ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ،۲۰۲۱ﻧﺳﺧﮥ  (۱ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت ،ﺑﮫ
ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﮐﮫ در ﻧﺳﺧﮥ ﻣرﺑوطﮫ ذﮐر ﺷدهاﻧد ،دﺳتﻧﺧورده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد.

ﺑﻧد ۴
اﻓراد اﯾﻣن
) (۱اﻓراد اﯾ ﻣن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﮐوﯾد ۱۹-واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدهاﻧد ﯾﺎ از آن ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ورود ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎ ﯾﺎ دورهھﺎی ﻣذﮐور در ﺑﺧش  ۲ﺑرای
اﻓراد اﯾ ﻣن ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ظرﻓﯾت در دﺳﺗرس و ﻣﺟﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳطﺢ ھﺷدار ﻣﺟﺎز اﺳت ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋﻣﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ ﺑﮭﺑود
ﻣن ﺑدون ﻋﻼﺋم ﻣﻠزم ﺑﮫ اراﺋﮥ ﮔواھﯽ
ﺧود را اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن ﻣﻠزم ﺑﮫ اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت آﻧﺗﯽژن ﯾﺎ  PCRﺑﺎﺷﻧد .اﻓراد اﯾ ِ
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ ﺑﮭﺑود ھﺳﺗﻧد ،ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ورود ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ﯾﺎ ﺷرﮐت در ﻣراﺳم ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای اﻓراد اﯾ ﻣن ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد.
) (۲ﻣطﺎﺑﻖ ﺗﻌرﯾف ﻣﺎدۀ ۱
 .۱ﯾﮏ ﻓرد واﮐﺳﯾﻧﮫﺷده ﻓردی 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 و
 .۲ﯾﮏ ﻓرد ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫ ﻓردی اﺳت ﮐﮫ دارای ﮔواھﯽ ﺑﮭﺑودی اﺳت ﮐﮫ ﺑرای وی ﺻﺎدر ﺷده اﺳت و آن ﮔواھﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۲ﺷﻣﺎرۀ  ۵از
 SchAusnahmVاﺳت.

 .۳ﻓرد ﺑدون ﻋﻼﺋم ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﯾﺎ در ﻣﻘطﻌﯽ ﻣورد ﻧظر ،ﻋﻼﺋم راﯾﺞ آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺳﺎرس -ﮐوﯾد ۲-از ﺧود ﺑروز
ﻧﻣﯽدھد .ﻋﻼﺋم راﯾﺞ اﺑﺗﻼء ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺳﺎرس -ﮐوﯾد ۲-از اﯾن ﻗﺑﯾل اﺳت :ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ،ﺳرﻓﮫای ﮐﮫ اﺧﯾرا ً ﺑروز ﭘﯾدا ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﺗب ،از دﺳت دادن
ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺷﺎﯾﯽ.

ﺑﻧد ۵
اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن
) (۱ﯾﮏ ﻓرد ﻏﯾراﯾﻣن ﻓردی اﺳت ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۴ﻣﺎدۀ  ،۲ﻧﮫ واﮐﺳن ﮐوﯾد ۱۹-درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ از ﺑﯾﻣﺎری ﮐوﯾد ۱۹-ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ورود
اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎ ﯾﺎ دورهھﺎی ﻣذﮐور در ﺑﺧش  ۲ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ظرﻓﯾت ﻣوﺟود و ﻣﺟﺎز ﻣطﺎﺑﻖ ﻗﯾود ﻣذﮐور در ﺑﺧش  ۲ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت ﮐﮫ
اﯾن اﻓراد ﺑدون ﻋﻼﺋم ﺑﺎﺷﻧد و ﻣدرک ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ آﻧﺗﯽژن ﯾﺎ PCRی را ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن ﺻﺎدر ﺷده اﺳت اراﺋﮫ دھﻧد .ﺑرای اﻓراد ﺑدون ﻋﻼﺋﻣﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ
 ۱۸ﺳﺎل ﮐﺎﻣل ﻧرﺳﯾدهاﻧد ﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد واﮐﺳن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﻣدت ﺣداﻗل ﺳﮫ ﻣﺎه از زﻣﺎن ﺗوﺻﯾﮥ واﮐﺳن ﺑﮫ
آنھﺎ از ﺳوی ﮐﻣﯾﺳﯾون داﺋﻣﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت آﻧﺗﯽژن ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔواھﯽ ﺗﺳت  ،PCRﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ورود ﯾﺎ
ﺷرﮐت ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای اﻓراد اﯾﻣنﺷده ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد ،اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﻗﺎﺑل اطﻼق اﺳت .اﺛﺑﺎت دﻻﯾل ﭘزﺷﮑﯽ اﺻوﻻً از طرﯾﻖ ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت.
ورود ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣذﮐور در ﺑﺧش  ۲ﺑرای اﻣدادﮔران آﺗشﻧﺷﺎﻧﯽ ،ﺧدﻣﺎت اﻣدادی ،ﭘﻠﯾ س ،و ﻣدﯾرﯾت ﺑﺣران ھﻣواره ﻣﺟﺎز اﺳت ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ
ورود آنھﺎ ﺑرای ﺑرآوردهﺳﺎزی ﻣﺄﻣورﯾت ﺿروری ﺑﺎﺷد.
) (۲ورود ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎ ﯾﺎ دورهھﺎی ﻣذﮐور در ﺑﺧش  ۲ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ﺷش ﺳﺎل ﮐﺎﻣل ﻧرﺳﯾدهاﻧد ﯾﺎ ھﻧوز ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻧﻣﯽروﻧد ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾت
ظرﻓﯾت در دﺳﺗرس و ﻣﺟﺎز ،ھﻣواره ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺑدون ﻋﻼﺋم ﺑﺎﺷﻧد.
) (۳ورود ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎ ﯾﺎ دورهھﺎی ﻣذﮐور در ﺑﺧش  ۲ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان داﻧشآﻣوز در ﺗﺳت ﮔﯾری ﻣﻧظم ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺣﺿور در ﻣدرﺳﮫ ﺷرﮐت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ھﻧوز ﺑﮫ  ۱۸ﺳﺎل ﮐﺎﻣل ﻧرﺳﯾدهاﻧد ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ظرﻓﯾت در دﺳﺗرس و ﻣﺟﺎز ،ھﻣواره ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺑدون ﻋﻼﺋم ﺑﺎﺷﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
ورود ﯾﺎ ﺷرﮐت ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای اﻓراد اﯾﻣنﺷده ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد ،اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﻗﺎﺑل اطﻼق اﺳت .اﺛﺑﺎت وﺿﻌﯾت داﻧشآﻣوز اﺻوﻻً از طرﯾﻖ اراﺋﮥ ﮐﺎرت
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣرﺗﺑط ﻣﻣﮑن اﺳت.
) (۴ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﻣدرک ﺗﺳﺗﯽ اﺳت ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۲ﺷﻣﺎرۀ  SchAusnahmV ،۷ﮐﮫ:
 .۱در ﻣﺣل و ﺗﺣت ﻧظﺎرت اراﺋﮫ ﮐﻧﻧدهآی ﺻﺎدر ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑررﺳﯽ وﺟود ﻣدرک ﺗﺳت زﯾر ﻧظر آن اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود .ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﺻﺎدرﺷده از ﺳوی
اﯾن اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده را ﻧﻣﯽﺗوان ﺑرای ورود ﺑﮫ دﯾﮕر ﻧﮭﺎدھﺎ ﯾﺎ روﯾدادھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
 .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
ﯾﺎ
 .۳ﺗوﺳط ﯾﺎ زﯾر ﻧظر اراﺋﮫدھﻧدۀ ﺧدﻣﺎت — طﺑﻖ ﺗﻌرﯾف ﺑﻧد  ،۶ﻣﺎدۀ  ۱ﻣﺻوﺑﮥ ﺗﺳت وﯾروس ﮐروﻧﺎ ،ﻣﺻوب  ۲۱ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ) ۲۰۲۱ﺑﺧش اداری
ﻧﺷرﯾﮥ ﻓدرال  ۲۱ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ،۲۰۲۱ﻧﺳﺧﮥ  (۱ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﺎدۀ  ۱دﺳﺗوراﻟﻌﻣل  ۱۲ﻧواﻣﺑر ) ۲۰۲۱ﺑﺧش اداری ﻧﺷرﯾﮥ ﻓدرال ﻧواﻣﺑر ،۲۰۲۱
ﻧﺳﺧﮥ  (۱ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت — ﺻﺎدر ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺗﺳت آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﯾﺎﻓت ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ اﺳﯾد ) ،PCR، PoC-PCRﯾﺎ دﯾﮕر روشھﺎی ﺗﺷدﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ اﺳﯾد( اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد ﻧﯾز ﻗﺎﺑلﭘذﯾرش اﺳت.
اﮔر ﺗﺳت ﻣد ﻧظر ﺗﺳت ﻓوری آﻧﺗﯽژن ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً  ۲۴ﺳﺎﻋت از زﻣﺎن ﮔرﻓﺗن آن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﮔر ﺗﺳت ﻣد ﻧظر ﺗﺳت  PCRﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺣداﮐﺛر
 ۴۸ﺳﺎﻋت از ﮔرﻓﺗن آن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
) (۵ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺣدودﯾتھﺎی ورود ﻣذﮐور در ﺑﺧش  ۲ﺑرای اﻓراد ﺷﺎﻏ ِل ﻣطﺎﺑﻖ ﺗﻌرﯾف ﺑﻧد  ،۲ﻣﺎدۀ  ۲ﻗﺎﻧون ﺳﻼﻣت و اﯾ ﻣﻧﯽ در ﮐﺎر ۷
آﮔوﺳت ) ۱۹۹۶ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ  ،Iﺻﻔﺣﮥ  ،(۱۲۴۶ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﺎدۀ  ۱ﻗﺎﻧون  ۲۲دﺳﺎﻣﺑر ) ۲۰۲۰ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ  ،Iﺻﻔﺣﮥ  (۳۳۳۴ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده
اﺳت ،ﻗﺎﺑل اطﻼق ﻧﯾﺳت ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺧﻼف آن را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد.

ﺑﻧد ۶

ﺑررﺳﯽ ﻣدارک
اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن ،ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﯾﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻣﻠزم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣدرک ﺗﺳت ،واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﯾﺎ ﺑﮭﺑود را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧد.

ﺑﻧد a۶

روﻧد ﺑررﺳﯽ ﮔواھﯽ؛ روﻧد ﺑررﺳﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل
ﺑررﺳﯽ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۶ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﻋطﺎی اﺟﺎزۀ ﺑررﺳﯽ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﻓراﻧﺳوی ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻟب
ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﯾﺎ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺑﮫ ھﻣراه ﺑررﺳﯽ اﺻل ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ رﺳﻣﯽ اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد .ﺟﻣﻠﮥ  ۱ﺑرای ﻣدرک ﺑﮭﺑود ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﻗﺎﺑل اطﻼق اﺳت .ﮔواھﯽ
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﺎﯾد در ﻗﺎﻟﺑﯽ اراﺋﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻗﺎﺑلﺧواﻧدن ﺑﺎﺷد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﺑررﺳﯽ ﮔواھﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻌﯽ از ﻟﺣﺎظ
ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣوظﻔﻧد از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑررﺳﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.

ﺑﻧد ۷
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 ﺗوﺻﯾﮫﺷده و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫای ﻣﯾﺎن اﻓراد وﺟود ﻧدارد ،ﻋﻣدﺗﺎ ً رﻋﺎﯾت دﯾﮕر اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺗﯽ ،و ﻣﻘررات ﺟرﯾﺎن آﻣد و
ﺷد اﻓراد،
 .۲ﺗﮭوﯾﮥ ﻣرﺗب و ﮐﺎﻓﯽ ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ،
 .۳ﻧظﺎﻓت ﻣﻧظم ﺳطوح و اﺷﯾﺎء،
 .۴اطﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑل ﻓﮭم و اراﺋﮫ ﺷده در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب درﺑﺎرۀ اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و
 .۵ﭘﯾوﺳت ﮔواھﯽ ﻗﺎﺑلﻣﺷﺎھده ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣدل اﺧﺗﯾﺎری  G2ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
) (2ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻧﮭﺎد ذﯾﺻﻼح ،اﻓراد ﻣﺳﺋول ﺑﺎﯾد ﻣﻔﮭوم ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﻣﻌرﻓﯽ و اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺟرای آن را اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﺑﻧد ۸
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 ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ﻧﺷﺎﻧﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣدت ﺣﺿور را اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد و ،در ﺻورت وﺟود ،ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ) ﮔواھﯽ
ﺣﺿور و ﻏﯾﺎب( 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 ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
) (2اﻓراد ﻣﺳﺋول ﭘردازش دادهھﺎ ﺑﺎﯾد اﻓرادی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟزﯾﯽ از اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس طﺑﻖ ﺑﻧد  1ﺟﻣﻠﮫ  1ﺧودداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،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 ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت دﻗﯾﻖ
اﻟزاﻣﯾﺳت.
) (۴اﻣﮑﺎن ﺑرآوردهﺳﺎزی اﻟزام ﺑﮫ ﮔردآوری ﮔواھﯽ ﺣﺿور و ﻏﯾﺎب ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۱از طرﯾﻖ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل — از ﺟﻣﻠﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔردآوری دادهھﺎ را ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ دﺧﺎﻟت اﻓرادی ﮐﮫ ﻣوظف ﺑﮫ ﭘردازش داده ھﺳﺗﻧد ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺳﺎزﻧد — وﺟود دارد .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﭘردازش
دادهھﺎ از اﯾن طرﯾﻖ اﻧﺟﺎم ﺷود ،ﻣﺎدۀ  ۲ﺑﺎ اﯾن ﻗﯾد اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﻓراد ﻣﻠزم ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﭘردازش داده ﻣﻧﺣﺻرا ً ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻣطﺎﺑﻖ
ﻣﻘررات ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑﺎﯾد ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺣﺿور ھر ﻓرد ﺗوﺳط ﺑرﻧﺎﻣﮥ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺛﺑت و ذﺧﯾره ﻣﯽﺷود .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﭘردازش
اﻧواع دادۀ ﻣذﮐور در ﺑﻧد  ۱ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮥ دﯾﺟﯾﺗﺎل اﻟزاﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﯾن دادهھﺎ ﺑﺎﯾد ،ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از ﺑﮫروزﺗرﯾن ﻓﻧﺎوریھﺎ ،در ﻗﺎﻟب رﻣزﻧﮕﺎری ﺳر ﺗﺎ ﺳر

و ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ذﺧﯾره ﺷود ﮐﮫ ﺑرای اﻓراد ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘردازش داده ﻗﺎﺑل ﺧواﻧدن ﻧﺑﺎﺷد .اﮔر اﻟزام ﺑﮫ ﮔردآوری ﮔواھﯽ ﺣﺿور و ﻏﯾﺎب ﻣطﺎﺑﻖ ﺟﻣﻠﮥ ۱
وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد اﻣﮑﺎن ﺟﻣﻊآوری اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس اﻓراد ﻣورد ﻧظر ﺑﮫ ﺻورت آﻧﺎﻟوگ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان روﺷﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ،ﻣﮭﯾﺎ ﺷود.

ﺑﺧش  :۲اﻟزاﻣﺎت وﯾژه

ﺑﻧد ۹

ﻣﻼﻗﺎتھﺎ و روﯾدادھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ
) (۱ﻣﻼﻗﺎتھﺎ و روﯾدادھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺟﺎز ھﺳﺗﻧد،
 .۱در ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﮫ ،ﺑدون ﻣﺣدودﯾت.
 .۲در ﺳطﺢ ھﺷدار ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎ ﺣﺿور اﻋﺿﺎء ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار و ﭘﻧﺞ ﻓرد دﯾﮕر.
 .۳در ﺳطوح ﺑﺣراﻧﯽ ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎ ﺣﺿور اﻋﺿﺎء ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار و ﯾﮏ ﻓرد دﯾﮕر.
) (۲زوجھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھم زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﯾز ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷوﻧد.
) (۳اﻓراد اﯾﻣنﺷده و ھﻣﭼﻧﯾن اﻓرادی ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ  ۱۸ﺳﺎل ﮐﺎﻣل ﻧرﺳﯾدهاﻧد ﯾﺎ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد واﮐﺳن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﮐﻣﯾﺳﯾون داﺋﻣﯽ
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون درﯾﺎﻓت واﮐﺳن را ﺑراﯾﺷﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد ،در ﺷﻣﺎرش ﺗﻌداد اﻓراد و اﻋﺿﺎء ﺧﺎﻧوار ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽآﯾﻧد.
) (۴در ﻣﺷﻘتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﯾﺎ روﯾدادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای دﯾﮕر اھداف دﺷوار و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎر ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﻣذﮐور در
ﻣﺎدۀ  ۱اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽﺷوﻧد.

ﺑﻧد ۱۰

روﯾدادھﺎ
) (1روﯾدادھﺎﯾﯽ ھﻣﭼون ﺗﺋﺎﺗر ،اﭘرا و ﮐﻧﺳرت ،اﮐران ﻓﯾﻠم ،ﻓﺳﺗﯾوالھﺎی ﺷﮭری و ﻣردﻣﯽ ) ،(Volkfestﺗورھﺎی ﺷﮭری ،روﯾدادھﺎی آﮔﺎھﯽرﺳﺎن،
روﯾدادھﺎی ﺷرﮐتھﺎ و اﻧﺟﻣنھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن روﯾدادھﺎی ورزﺷﯽ:
.۱

در ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود ﺑﮫ ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻏﯾراﯾﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز
اﺳت .اﯾن اﻣر در ﻣورد روﯾدادھﺎﯾﯽ ھم ﮐﮫ در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷوﻧد و ﺑﯾش از  ۵۰۰۰ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده دارﻧد ﯾﺎ در ﻣورد روﯾدادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
آنھﺎ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣداﻗﻠﯽ  ۱/۵ﻣﺗر ،ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ،ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد.

.۲

در ﺳطﺢ ھﺷدار ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود ﺑﮫ ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺑرای ﻣراﺟ ﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻏﯾراﯾﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز
اﺳت .در ﻣورد روﯾدادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺣﯾطھﺎی ﺑﺎز ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷوﻧد ،ورود اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن ﺻرﻓﺎ ً ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن
ﻣﺟﺎز اﺳت.

.۳

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

.۴

در ﺳطﺢ ﺑﺣراﻧﯽ  ۲ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾﻣن و ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز اﺳت.

) (a۱در ﺻورت ﺑرﻗراری ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۳و  ،۴ورود ﺑﮫ روﯾدادھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻋﺎﻣﮫﭘﺳﻧد ﮐﮫ ﮔروه ﮐر ﯾﺎ ﺳﺎزھﺎی ﺑﺎدی دارد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻣرﯾنھﺎ
ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﭘﺧش آﺋروﺳول در ﻓﺿﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺑرای اﻓراد ھﻣﮑﺎر اﯾﻣنﺷده ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت آﻧﺗﯽژن ﯾﺎ  PCRﻣﻧﻔﯽ
ﻣﺟﺎز اﺳت ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ اﯾن اﻓراد در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺣرﻓﮫای ﺧود ﺑﺎﺷﻧد.

) (۲ﺑرای روﯾدادھﺎی ﺗﻌرﯾفﺷده در ﻣﺎدۀ  ،۱ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺣدودﯾت ﭘﺎﯾﮫای  ۲۵۰۰۰ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده ،ﻣﺣدودﯾتھﺎی ظرﻓﯾﺗﯽ زﯾر ﻧﯾز ﺑرﻗرار اﺳت:
.۱

ت ﻣﺟﺎز و ﺑرای روﯾدادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧﺷﺎن از
در ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﮫ و ﺳطﺢ ھﺷدار ،ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً  ۵۰۰۰ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﺗﺎ  ٪۱۰۰ظرﻓﯾ ِ
 ۵۰۰۰ﻧﻔر ﺗﺟﺎوز ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً  ٪۵۰ظرﻓﯾت ﻣﺟﺎز؛ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ورود ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾﻣن ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد ،ﻣﺣدودﯾت اﻓراد و
ﻣﺣدودﯾت ظرﻓﯾت ذﮐرﺷده ﻗﺎﺑل اطﻼق ﻧﯾﺳت،

.۲

در ﺳطﺢ ﺑﺣراﻧﯽ ﺗﺎ  ٪۵۰ظرﻓﯾت ﻣﺟﺎز.

) (۳ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ از ﺑﻧد  ،۷ﻣﺎدۀ  ،۲در ﻣورد روﯾدادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎنﺷﺎن از  ۵۰۰۰ﻧﻔر ﺗﺟﺎوز ﻣﯽ ﮐﻧد ،اراﺋﮥ ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﮫ
ادارۀ ﺑﮭداﺷت اﻟزاﻣﯽ اﺳت .اﮔر اداره ﮐﺎﺳﺗﯽای را در ﭘروﺗﮑل ﭘﯾدا ﮐرد ،ﺑﺎﯾد ﻓورا ً ﭘروﺗﮑل را ﻣطﺎﺑﻖ اﻟزاﻣﺎت ادارۀ ﺑﮭداﺷت اﺻﻼح ﮐرد.
) (۴ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن روﯾدادھﺎی زﯾر از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت و ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ۳ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﻧد:
 .۱ﺟﻠﺳﺎت اﻓراد ﺣﻘوﻗﯽ ،ﺷرﮐتھﺎ ،و اﻧﺟﻣنھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ؛ اﯾن اﻣر در ﺳطوح ﺑﺣراﻧﯽ ﻗﺎﺑل اطﻼق ﻧﯾﺳت و ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻏﯾراﯾ ﻣن ﺑﺎﯾد ﮔواھﯽ ﺗﺳت
آﻧﺗﯽژن ﯾﺎ  PCRاراﺋﮫ دھﻧد،
 .۲روﯾدادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھدف ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت و ﻧظم ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷوﻧد،
 .۳روﯾدادھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣوزۀ رﻓﺎه ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﮐﮫ در ﻗﺎﻟب ﺧدﻣﺎت و اﻗداﻣﺎت ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧدھﺎی  27 ،۱۴ﺗﺎ  a۳۵و  41ﺗﺎ  ،e۴۲ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻧد
 ،a۴۲ﻣﺎدۀ  ،a۳ﮐﺗﺎب ھﺷﺗم ﻗواﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )  (SGB VIIIاﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،و
 .۴روﯾدادھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺷﺎﺑﮫِ ﻣﺣﮑم و دﻻﯾل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎری ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷوﻧد.
) (۵ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدۀ روﯾداد ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﺗدوﯾن ﮐﻧد و ﭘردازش دادهھﺎ را اﻧﺟﺎم دھد .ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدۀ روﯾداد ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﮐﻠﯽ ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ را ﺑر ﻋﮭده ﺑﮕﯾرﻧد .ﺑرﮔزاری روﯾداد ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮫ ﺷرط ورود ﮐﻧﺗرلﺷدۀ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺟﺎز اﺳت .ﮐﺎرﻣﻧدان و دﯾﮕر
ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ورزﺷﮑﺎران ،در ﺷﻣﺎرش ﺗﻌداد ﺗﻣﺎﺷﺎﮔران ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽﺷوﻧد.
) (۶روﯾدادھﺎ 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 ﻣﺣﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﺛﺑت دادﺧواﺳتھﺎ،
درﺧواﺳت ﻋﻣوم ،رﻓراﻧدوم ،درﺧواﺳت ﺷﮭروﻧدان ،و ﺷوراھﺎی ﺷﮭروﻧدی ،اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﺗوﺳط ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﺗدوﯾن ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،و
ﭘردازش دادهھﺎ اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻏﯾراﯾﻣن از ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۳و  ۴ﻣﺳﺗﺛﻧﺎ ھﺳﺗﻧد .ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﻏﯾراﯾ ﻣن اﯾن روﯾدادھﺎ اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت در ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﮫ و ﺳطﺢ ھﺷدار اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ در ﺳطوح ﺑﺣراﻧﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ از ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی
 ۳و  ،۴ورودﺷﺎن ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز اﺳت .ﺻرﻓﺎ ً ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن روﯾدادھﺎ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ طﺑﯽ ھﺳﺗﻧد.
) (۷روﯾدادھﺎی 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 ۱۱

ﺑﺎزار ﮐرﯾﺳﻣس
) (۱ﺑﺎزار ﮐرﯾﺳﻣس
 .۱در ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﮫ و ﺳطﺢ ھﺷدار ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ﻣراﺟﻌﯾن ﻏﯾراﯾﻣن ﺑﺎﯾد ﮔواھﯽ ﺗﺳت آﻧﺗﯽژن ﯾﺎ  PCRاراﺋﮫ دھﻧد،
 .۲در ﺳطﺢ ﺑﺣراﻧﯽ ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾﻣن ﻣﺟﺎز اﺳت.
 .۳در ﺳطﺢ ﺑﺣراﻧﯽ  ۲ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾ ﻣن ،ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ،ﻣﺟﺎز اﺳت.

ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ طﺑﯽ ﺑرای ﺣﺿور در ﻣﺣوط ﯾﺎ ﻏرﻓﮫھﺎی ﺑﺎزار ﮐرﯾﺳﻣس اﻟزاﻣﯽ اﺳت .ھﻧﮕﺎم ﺧوردن ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ،ﻓرد ﻣﺟﺎز اﺳت ﻣوﻗﺗﺎ ً ﻣﺎﺳﮏ
ﺧود را ﺑردارد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺑﻧد  ،۳ﻣﺎدۀ  ،۲ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.
) (۲ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدۀ روﯾداد ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﮐﻠﯽ ﺑرﮔزاری روﯾداد را ﺑر ﻋﮭده ﺑﮕﯾرد و در ﺳطوح ﺑﺣراﻧﯽ ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ اﻗداﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺗﻌداد
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﻌﻣول ،ﻣﺣدودﯾت ظرﻓﯾﺗﯽ  ۵۰درﺻدی را ،ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺷراﯾط ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد  .در ﺻورت اطﻼق ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺑﺎﯾد
ﯾﮏ ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗدوﯾن ﺷود و ﭘردازش دادهھﺎ اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.

ﺑﻧد ۱۲
ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣﺷﻣول اﺻل  8ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
) (1ﺑرﮔزاری ﺗﺟﻣﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟﮭت اﺣﻘﺎق ﺣﻖ آزادی ﺗﺟﻣﻊ ذﮐرﺷده در اﺻل  ۸ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷوﻧد آزاد اﺳت .ﻧﮭﺎدھﺎی ذﯾﺻﻼح ﻣﯽﺗواﻧﻧد
ﺷراﯾطﯽ را ،ﻣﺛ ً
ﻼ ﺑرای رﻋﺎﯾت اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد.
) (۲اﮔر ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ روشھﺎی دﯾﮕر ،ﺑﮫوﯾژه از طرﯾﻖ اﺟرای اﻟزاﻣﺎت ،ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد ،ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻣﻧوع ﮔردد.

ﺑﻧد ۱۳
روﯾدادھﺎی ﺟواﻣﻊ ﻣذھﺑﯽ ،ﻋﻘﯾدﺗﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ و روﯾدادھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳوﮔواری
) (1روﯾدادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﻠﯾﺳﺎ و ﺟواﻣﻊ ﻣذھﺑﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺑﺎ ھدف ﻋﺑﺎدت ﻣذھﺑﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود و روﯾدادھﺎی ﻣﺗﻧﺎظر ﺟواﻣﻊ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﻣﺟﺎز ھﺳﺗﻧد.
) (2ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم دﻓن ،ﻣردهﺳوزی و ﺳوﮔواری ﻣﺟﺎز اﺳت.
) (۳ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدۀ روﯾدادھﺎی ﻣذﮐور در ﻣواد  ۱و  ۲ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۷ﺗدوﯾن ﮐﻧد و ﭘردازش دادهھﺎ را ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۸اﻧﺟﺎم
دھد .در ﺳطوح ﺑﺣراﻧﯽ ،در ﺻورت ﺑرﻗراری ﻣواد  ۱ﯾﺎ  ،۲ﺑﺎﯾد ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۱/۵ﻣﺗری ﺑﯾن اﻓراد ﺣﻔظ ﺷود ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣداﻗﻠﯽ در ﻣواردی
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﻏﯾرﻣﻧطﻘﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺑﻧد ۱۴

ﻧﮭﺎدھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺗﻔرﯾﺣﯽ ،و دﯾﮕر ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺣﻣل و ﻧﻘل
) (۱ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﮭﺎدھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ھﻣﭼون ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ ،ﻣوزهھﺎ ،ﺑﻧﺎھﺎی ﯾﺎدﺑود ،ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽھﺎ ،ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎ ،و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ،ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی
ﺗﺟﺎر ی ،ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ ،و ﻣراﮐز ھﻣﺎﯾشھﺎ ،اﺳﺗﺧرھﺎ و ﻣﺣلھﺎی ﺷﻧﺎ در درﯾﺎﭼﮫ ﺑﺎ ورود ﮐﻧﺗرلﺷده ،ﺳوﻧﺎھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ،ﺳﻔر ﺑﺎ ﮐﺷﺗﯽ در رود
و درﯾﺎﭼﮥ ﺑرای ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗﻔرﯾﺣﯽ ،ﺗردد اﺗوﺑوس ،ﻗطﺎر ،و ﺗﻠﮫ ﮐﺎﺑﯾنھﺎی ﺗورﯾﺳﺗﯽ ،ﺗﻠﮫ اﺳﮑﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ،ﺷﮭر ﺑﺎزیھﺎ ،ﺑﺎغوﺣشھﺎ و ﺑﺎغھﺎی
ﮔﯾﺎهﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺑوﺳﺗﺎنھﺎی طﻧﺎب ،و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑرای ﻋﻣوم:
.۱

در ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود ﺑﮫ ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻏﯾراﯾﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز
اﺳت،

.2

در ﺳطﺢ ھﺷدار ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود ﺑﮫ ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻏﯾراﯾﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز
اﺳت .در ﻣﺣﯾطھﺎی ﺑﺎز ،ورود اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن ﺻرﻓﺎ ً ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز اﺳت،

.۳

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

ﺑرای ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﯾﺎ ﺑﺎزﮔرداﻧدن رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽھﺎ اراﺋﮥ ﻣدرک ﺗﺳت اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت و ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻏﯾراﯾﻣن از ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود
ﻣطﺎﺑﻖ ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ۳ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻗﺎﻋده در ﻣورد اﻧﺟﺎم ورزشھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اھداف ﺧدﻣﺎﺗﯽ در ﭘﯽ دارﻧد و ﺑرای ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ ﺑﺎ ورزش ﻧﯾز
ﺻﺎدق اﺳت .در ﺳطوح ﺑﺣراﻧﯽ ،ورود ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽھﺎ ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻏﯾراﯾﻣن ،ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ از ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﭘس از اراﺋﮥ
ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﻣﺟﺎز ،اﺳت.

) (۲در ﺳوﻧﺎھﺎ ﺑﺎﯾد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ ﺗﮭوﯾﮥ ھوای داﺧل ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧظم اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود .ﺗﮭوﯾﮥ ھوا در ﭼﺎرﭼوب ھوای ﺗرﮐﯾبﺷده ﺑﺎ ﻋﺻﺎرۀ
ﮔﯾﺎھﺎن ﻣﻣﻧوع اﺳت .ورود ﺑﮫ ﻣراﮐزی ﮐﮫ اﻧﺑﺎﺷت آﺋروﺳول دارﻧد ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺣﻣﺎمھﺎی ﺑﺧﺎر ،ﺳوﻧﺎھﺎی ﺑﺧﺎر ،و اﺗﺎقھﺎی ھوای ﮔرم ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾ ﻣن ﻣﺟﺎز اﺳت .اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ﺑﻧد  ،۵ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ۳و ﻣﺎدۀ  ۳اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽﺷود.
) (۳ﻓﻌﺎﻟﯾت روﺳﭘﯽﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﻓﺎﺣﺷﮫﺧﺎﻧﮫھﺎ ،و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ،ھﻣﭼﻧﯾن دﯾﮕر ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﻧﻌت روﺳﭘﯽ ﮔری ﻣطﺎﺑﻖ ﺗﻌرﯾف ﺑﻧد  ،۲ﻣﺎدۀ ۳
ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت از روﺳﭘﯽ ﮔری ﻣرﺑوط ﺑﮫ  ۲۱اﮐﺗﺑر ) ۲۰۱۶ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ  ،Iﺻﻔﺣﮥ  ،(۲۳۷۲ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗﺎﻧون  ،۵ﻣﺎدۀ  ۱ﻗﺎﻧون  ۹ﻣﺎرس
) ۲۰۲۱ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ  Iﺻﻔﺣﮥ  (۳۲۷ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت ،ﺑرای ﻋﻣوم:
.۱

در ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻏﯾراﯾﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز اﺳت،

.۲

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

.۳

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

.۴

در ﺳطﺢ ﺑﺣراﻧﯽ  ۲ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾ ﻣن و ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز اﺳت.

) (۴ﻓﻌﺎﻟﯾت دﯾﺳﮑوﺗﮏھﺎ ،ﮐﻼبھﺎ ،و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑرای ﻋﻣوم:
.۱

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

.۲

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

.۳

در ﺳطﺢ ﺑﺣراﻧﯽ  ۲ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾ ﻣن و ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز اﺳت.

اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ﺑﻧد  ،۵ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ۳و ﻣﺎدۀ  ۳اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽﺷود.
) (۵ﮔرداﻧﻧدۀ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺷروح در ﻣواد  ۱ﺗﺎ  ۴ﺑﺎﯾد 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.

ﺑﻧد ۱۵

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

در ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود ﺑﮫ ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺑرای اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز اﺳت،

.۲

در ﺳطﺢ ھﺷدار ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود ﺑﮫ ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺑرای اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﻣﺟﺎز اﺳت .در ﻣﺣﯾطھﺎی
ﺑﺎز ،ورود اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن ﺻرﻓﺎ ً ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز اﺳت،

.۳

در ﺳطوح ﺑﺣراﻧﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود ﺑﮫ ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺑرای اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت.

) (۲روﯾدادھﺎی دورهھﺎی آﻣوزش ﺣرﻓﮫای ﻣطﺎﺑﻖ 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 ،
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 در ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﮫ ،ﺑدون
اﻋﻣﺎل ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﻣﺎدۀ  ،۱ﻣﺟﺎزﻧد .در ﺳطﺢ ھﺷدار و ﺳطوح ﺑﺣراﻧﯽ ،ورود اﻓراد ﻏﯾراﯾ ﻣن ﺻرﻓﺎ ً ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز
اﺳت .در روﯾدادھﺎی ﭼﻧدروزه ،ھر ﺳﮫ روز ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﮔواھﯽ ﺗﺳت آﻧﺗﯽژن ﯾﺎ  PCRاراﺋﮫ ﺷود .ﺑﻧد  ،۱۰ﻣﺎدۀ  ۶دﺳتﻧﺧورده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد.

ﺑرای آزﻣونھﺎ ،در ﺻورت ﺣﻔظ ﻣداوم ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣداﻗﻠﯽ  ۱/۵ﻣﺗری و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟداﺳﺎزی ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻓراد ]ﺑدون ﮔواھﯽ[ از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
ﯾﺎ ﺑﮭﺑود اراﺋﮫ ﮐردهاﻧد ،ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﻣطﺎﺑﻖ ﺟﻣﻠﮥ  ۲اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت .ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ طﺑﯽ اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣدل اﺧﺗﯾﺎری  2Gاﺗﺧﺎذ ﺷده
ﺑﺎﺷد ﯾﺎ 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.
ی ﻓﻧﯽ اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺣت ﻣﺳﺋوﻟﯾت وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
) (۳داﻧﺷﮑدهھﺎی ﭘرﺳﺗﺎری ،داﻧﺷﮑدهھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺷﺎﻏل ﺳﻼﻣت و داﻧﺷﮑدهھﺎ ِ
دورهھﺎی آﻣوزﺷﯽ و ﻣراﮐز ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮥ ﭘرﺳﺗﺎری و ﻣﺷﺎﻏل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ،ﻣدرﺳﮥ آﺗشﻧﺷﺎﻧﯽ دوﻟﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن آﻣوزﺷﮕﺎهھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺣوزۀ ﺧدﻣﺎت اﻣدادی و ﻣدارس ﺗﺣت ﻣﺳﺋوﻟﯾت وزارت ﻣﻧﺎطﻖ روﺳﺗﺎﯾﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن وزارت اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ داﻧشآﻣوزان و ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺿوری در اﯾن ﻣراﮐز ﻓﻌﺎﻟﯾت دارﻧد ،ھر ھﻔﺗﮥ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،دو ﺗﺳت آﻧﺗﯽژن اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد .زﻣﺎن و ﺳﺎﻣﺎندھﯽ اﻧﺟﺎم ﺗﺳتھﺎ ﺑر ﻋﮭدۀ ﻣدﯾرﯾت
ﻣدرﺳﮫ اﺳت .ورود ﺑرای اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎ اراﺋﮥ ﻣدرک ﺗﺳت 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 ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺑﮫ ﻣﺣﯾط ﻣدرﺳﮫ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن ورود ﺑرای ﺷرﮐت در آﻣوزش از راهِ دور اﮐﯾدا ً ﺿروری ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ

.۳

ﺑرای ورود ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد و ﺣﺿور ﮐوﺗﺎه ﻣدتﺷﺎن 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 ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در اﻣﺗﺣﺎن در ﭘﯾش ﮔﯾرد.
) (۴اراﺋﮫدھﻧدۀ دورهھﺎی ﻓوقﺑرﻧﺎﻣﮫ و آﻣوزشھﺎی ﺣرﻓﮫای ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﺗدوﯾن ﮐﻧد و ﭘردازش دادهھﺎ را اﻧﺟﺎم دھد.

ﺑﻧد ۱۶

ﻣﯾﺧﺎﻧﮫھﺎ و رﺳﺗورانھﺎ ،ﺧدﻣﺎت اﺳﮑﺎن ،و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ
) (۱ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﺧﺎﻧﮫھﺎ و رﺳﺗورانھﺎ ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ:
 .۱در ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود ﺑﮫ ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺑرای اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز اﺳت،
 .۲در ﺳطﺢ ھﺷدار ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود ﺑﮫ ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺑرای اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت و در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮥ
ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز اﺳت.
 .۳در ﺳطوح ﺑﺣراﻧﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود ﺑﮫ ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺑرای اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت و ورود ﺑﮫ ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺎز ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت
 PCRﻣﺟﺎز اﺳت.
ﻓروش ﻏذای ﺑﯾرونﺑر و ﻣﻧﺣﺻرا ً ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﻧوﺷﯾدﻧﯽ و ﻏذا ﺑرای ﺳرو در ﺑﯾرون ﺑدون ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﺣدودﯾت ﻣﺟﺎز اﺳت.
) (2ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﺎﻟنھﺎی ﻏذاﺧوری ،ﮐﺎﻓﮫﺗرﯾﺎی ﻣدارس و داﻧﺷﮕﺎهھﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧون داﻧﺷﮕﺎهھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎﻟنھﺎی ﻏذاﺧوری ﺷرﮐتھﺎ ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۲۵ﻣﺎدۀ
 ۱از ﻗﺎﻧون اﻏذﯾﮫﻓروﺷﯽ ) (GastGدر ﻧﺳﺧﮥ ﻣﻧﺗﺷرﺷده در  ۲۰ﻧواﻣﺑر ) ۱۹۹۸ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ  ،Iﺻﻔﺣﮥ  ،(۳۴۱۸ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ۱۴
ﻗﺎﻧون  ۱۰ﻣﺎرس ) ۲۰۱۷ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ  Iﺻﻔﺣﮥ  (۴۲۰ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت ،ﺑرای اﺳﺗﻔﺎدۀ اﻋﺿﺎء آن ﻧﮭﺎدھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن اﻓراد اﯾﻣنﺷدۀ ﺧﺎرج از آن ﻧﮭﺎدھﺎ
ﻣﺟﺎز اﺳت .ﺑرای اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن:
 .۱در ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﮫ ،ورود ﺑﮫ ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز اﺳت،
 .۲در ﺳطﺢ ھﺷدار ورود ﺑﮫ ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت و در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز اﺳت.
 .۳در ﺳطوح ﺑﺣراﻧﯽ ورود ﺑﮫ ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت و ورود ﺑﮫ ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺎز ﺻرﻓﺎ ً ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت.

ﻓروش ﻏذای ﺑﯾرونﺑر و ﻣﻧﺣﺻرا ً ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﻧوﺷﯾدﻧﯽ و ﻏذا ﺑرای ﺳرو در ﺑﯾرون ﺑدون ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﺣدودﯾت ﻣﺟﺎز اﺳت.
) (۳ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎهھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ:
 .۱در ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﮫ و ﺳطﺢ ھﺷدار ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود ﺑرای اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز اﺳت،
 .۲در ﺳطوح ﺑﺣراﻧﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت .در ﺻورت اﻗﺎﻣتھﺎی ﺿروری ﯾﺎ ﮐﺎری ﯾﺎ در ﺷراﯾط ﺳﺧت ﺧﺎص ،ورود
اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز اﺳت.
ھر ﺳﮫ روز ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﮔواھﯽ ﺗﺳت آﻧﺗﯽژن ﯾﺎ  PCRﺟدﯾد اراﺋﮫ ﺷود .اﺳﺗﻔﺎدۀ ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﻣﻘﯾم از ﻣراﮐز ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۱۴ﻣواد  ۱ﺗﺎ ۴
ﺻورت ﮔﯾرد .اﺳﺗﻔﺎدۀ ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﻣﻘﯾم ﻏﯾراﯾ ﻣن از ﻧﮭﺎدھﺎی اﻏذﯾﮫﻓروﺷﯽ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎهھﺎ ،در ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﮫ و ﺳطﺢ ھﺷدار ،ﺻرﻓﺎ ً ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ
ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز اﺳت و در ﺳطوح ﺑﺣراﻧﯽ ،اﺳﺗﻔﺎدۀ آﻧﺎن از ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت و اﺳﺗﻔﺎدۀ آنھﺎ از ﻓﺿﺎی ﺑﺎز
]اﻏذﯾﮫﻓروﺷﯽھﺎ[ ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﻣﺟﺎز اﺳت .ﺟﻣﻠﮥ  ۲در ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﮭﺎدھﺎی اﻏذﯾﮫﻓروﺷﯽ ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود.
) (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.

ﺑﻧد ۱۷
ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺟﺎری و ﺧدﻣﺎﺗﯽ

) (۱ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻓروﺷﮕﺎهھﺎ و ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﺧردهﻓروﺷﯽ  ،و ﺑﺎزارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺣﺻرا ً در زﻣﯾﻧﮥ ﻓروش ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدۀ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد:
.۱
.۲

در ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﮫ و ﺳطﺢ ھﺷدار ﻣﺟﺎز اﺳت،
در ﺳطوح ﺑﺣراﻧﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز اﺳت.

ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎ و ﻓروﺷﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﺑرطرف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ۲ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﻗﺎﺑل ﺟﻣﻊآوری
و ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﯾل ،از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑرای ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی آﻧﻼﯾن ،ﺑدون ﻣﺣدودﯾت ﻣﺟﺎز اﺳت .اﯾن ﻣوارد ﺟزء ]ﻣﺷﺎﻏﻠﯽ[ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ
ﻧﯾﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﺑرطرف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد :ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎزارھﺎی ھﻔﺗﮕﯽ ،ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم ،ﻗﺻﺎﺑﯽھﺎ،
ﻧﺎﻧواﯾﯽھﺎ ،ﻗﻧﺎدیھﺎ ،ﻣراﮐز ﺗوزﯾﻊ ﺧوراﮐﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ،داروﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی رﻓرمھﺎوس ،ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﻟوازم ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﺗﮑﻧﺳﯾن ﮐﻔشھﺎی
ارﺗوﭘدﯾﮏ ،ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺷﻧواﯾﯽ ،ﻋﯾﻧﮏﻓروﺷﯽھﺎ ،ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﻟوازم و ﭘوﺷﺎک ﻧوزاد ،ﭘﻣپﺑﻧزﯾنھﺎ ،ﻣراﮐز ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ و ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗری ﺑرای
وﺳﺎﺋط ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی روزﻧﺎﻣﮫ و ﻣﺟﻠﮫ ،دﻓﺎﺗر ﭘﺳﺗﯽ ،دﻓﺎﺗر ارﺳﺎل ﺑﺳﺗﮫ ،ﺑﺎﻧﮏھﺎ و ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﭘساﻧداز ،ﻣراﮐز ﻧظﺎﻓت،
ﺧﺷﮏﺷوﯾﯽ ،اﺑزارﻓروﺷﯽھﺎ و ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی راﺋﯾﻔﺎﯾزن ،ﮔلﻓروﺷﯽھﺎ ،ﮔﻠﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﻟوازم ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﯽ ،ﭘرورﺷﮕﺎهھﺎی ﻧﮭﺎل و ھﻣﭼﻧﯾن،
ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی درﺧت ﮐرﯾﺳﻣس و ﻏذا و ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎی ﺣﯾواﻧﺎت.
) (۲اراﺋﮥ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﺗﻣﺎس ﺑدﻧﯽ:
.۱

در ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﮫ و ﺳطﺢ ھﺷدار ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود ﺑرای اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﯾﺎ آﻧﺗﯽژن ﻣﺟﺎز اﺳت،

.۲

در ﺳطﺢ ﺑﺣراﻧﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت.

.۳

در ﺳطﺢ ﺑﺣراﻧﯽ  ۲ﻣﺟﺎز اﺳت ،اﻣﺎ ورود ﻓﻘط ﺑرای اﻓراد اﯾﻣن ،ﭘس از اراﺋﮥ ﺗﺳت آﻧﺗﯽژن ﯾﺎ  ،PCRﻣﺟﺎز اﺳت.

اﻟزام ﺑﮫ اراﺋﮥ ﮔواھﯽ در ﻣورد ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯽ ،ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ ،زﻧﺎن و زاﯾﻣﺎن ،ﮔﻔﺗﺎر درﻣﺎﻧﯽ و ﻣراﻗﺑت از ﭘﺎ و ﭘدﯾﮑور طﺑﯽ و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣت
ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺻدق ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .در ﻣورد آراﯾﺷﮕﺎهھﺎ ،در ﺳطوح ﺑﺣراﻧﯽ ،ورود اﻓراد ﻏﯾراﯾ ﻣن ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﭘﯾراﯾﺷﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ از
ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۲و  ،۳ﭘس از اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت  PCRﻣﺟﺎز اﺳت.

) (۳ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓروﺷﮕﺎه ﺧردهﻓروﺷﯽ ،ﻓروﺷﮕﺎه ،ﺑﺎزار)طﺑﻖ ﺗﻌرﯾف ﻣﺎدۀ  ،(۱ﺷرﮐت ﺗﺟﺎری-ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣﺧﺗﻠف رﻓت و آﻣد
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﯾﺎ ﻧﮭﺎدی ﻣﺷﺎﺑﮫ را اداره ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﺗدوﯾن ﮐﻧد .ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺗﻠزم ﺗﻣﺎس ﺑدن اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد ﺑﺎﯾد
ﭘردازش داده اﻧﺟﺎم دھﻧد و ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗدوﯾن ﮐﻧﻧد.

ﺑﻧد a۱۷

دﯾﮕر ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﻣﺣﻠﯽ؛ ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺧروج
) (۱اﮔر ادارۀ ﺑﮭداﺷت ﻣﺳﺋول ﯾﮏ ﺷﮭر ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ ،در ﭼﺎرﭼوب ﺗﺳتھﺎی ﻣﻧظم در زﻣﺎن ﺑرﻗراری ﺷراﯾط ﺳطﺢ ﺑﺣراﻧﯽ  ،۲ﻣﺗوﺟﮫ ﺷود ﮐﮫ ﻣوارد
اﺑﺗﻼء ﺟدﯾد ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻧرخ اﺑﺗﻼء ھﻔتروزه ،ﺑﮫ ﻣدت دو روز ﻣﺗواﻟﯽ ،ﺑﮫ ازاء ھر  ۱۰۰۰۰۰ﺳﺎﮐن ،ﺑﮫ ﺣداﻗل  ۵۰۰ﻣورد رﺳﯾده
اﺳت ،ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣورد را ﻓوراً ،ﻣطﺎﺑﻖ روﻧدھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻣﻌﻣول ،ﺑﮫ اطﻼع ﻋﻣوم ﺑرﺳﺎﻧد .اﻗداﻣﺎت ﻣرﺑوط ﻣواد  ۲و  ۳از روز ﺑﻌد از اﻋﻼم ﻻزماﻻﺟرا
ﻣﯽﺷود.
) (۲در ﺻورت ﺑرﻗراری ﻣﺎدۀ  ،۱ورود ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻏﯾراﯾﻣن ﺑﮫ ﻓروﺷﮕﺎهھﺎ و ﺑﺎزارھﺎ ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺷرﮐتھﺎ و ﺑﺎزارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد
 ،۱۷ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۴را ﺑرطرف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻏﯾرﻣﺟﺎز اﺳت .ﺳﻔﺎرشھﺎی ﻗﺎﺑل ﺟﻣﻊآوری و ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﯾل و ھﻣﭼﻧﯾن اراﺋﮥ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑرای
ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی آﻧﻼﯾن ،ﺑرای ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻏﯾراﯾﻣن ،ﺑدون ﻣﺣدودﯾت ،ﻣﺟﺎز اﺳت.
) (۳در ﺻورت ﺑرﻗراری ﻣﺎدۀ  ،۱ﺑودن در ﺧﺎرج از ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺑرای اﻓراد ﻏﯾراﯾﻣن ،از ﺳﺎﻋت  ۲۱ﺗﺎ  ۵روز ﺑﻌد ،ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورت ﺑرﻗراری دﻻﯾل
زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت:
.۱

ﺟﻠوﮔﯾری از وارد آﻣدن آﺳﯾﺑﯽ ﺧﺎص ﺑﮫ ﺟﺎن ،ﺑدن ،و ﻣﺎﯾﻣﻠﮏ،

.۲

ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ روﯾدادھﺎی ﺗﻌرﯾفﺷده ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۱۰ﻣواد  ،۶ ،۴و ،۷

.۳

ﺗﺟﻣﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۱۲ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت،

.۴

روﯾدادھﺎﯾﯽ ﻣذھﺑﯽ و روﯾدادھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺟﺎﻣﻊ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۱۳ﻣواد  ۱و  ،۲ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت،

.۵

ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧدن ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﺷﻐﻠﯽ و رﺳﻣﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ آﻣوزش ﺣرﻓﮫای ،رﺳﻣﯽ ﯾﺎ آﮐﺎدﻣﯾﮏ ،اﻗداﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر و
ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺷرﮐت اﻓراد داوطﻠب در ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ و ﻋﻣﻠﯾﺎت آﺗشﻧﺷﺎﻧﯽ ،ﻣدﯾرﯾت ﺑﺣران و ﺧدﻣﺎت اﻣدادی،

.۶

ﻣﻼﻗﺎت ھ ﻣﺳران ،ﺷرﮐﺎء زﻧدﮔﯽ و ﺷرﮐﺎی زﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ازدواج ﻧﮑردهاﻧد در ﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﺷﺎن و دﯾﮕر ﻣﺣلھﺎی اﻗﺎﻣت.

.۷

اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ،ﭘرﺳﺗﺎری ،درﻣﺎﻧﯽ ،و داﻣﭘزﺷﮑﯽ،

.۸

ھﻣراھﯽ و ﻣراﻗﺑت اﻓراد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت و اﻓراد ﺻﻐﯾر ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﻖ ﺣﺿﺎﻧت در ﻣﺣلھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ،

.۹

ھﻣراھﯽ و ﻣراﻗﺑت از اﻓراد در ﺣﺎل اﺣﺗﺿﺎر،

.۱۰

ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺑدﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻓردی در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ،اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮫ در ﻣراﮐز ورزﺷﯽ ،اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود،

.۱۱

اﻋﻣﺎل ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﯾواﻧﺎت ﮐﮫ ﺗﺄﺧﯾر در آنھﺎ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت،

.۱۲

ﺳﺎﯾر دﻻﯾل ﻣﺣﮑم و ﻣﺷﺎﺑﮫ.

) (۴اﮔر ادارۀ ﺑﮭداﺷت ﻣﺳﺋول ﯾﮏ ﺷﮭر ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ ،در ﭼﺎرﭼوب ﺗﺳتھﺎی ﻣﻧظم در زﻣﺎن ﺑرﻗراری ﻣواد  ۲و  ،۳ﻣﺗوﺟﮫ ﺷود ﮐﮫ ﻧرخ اﺑﺗﻼء ھﻔتروزه،
ﺑﮫ ﻣدت ﭘﻧﺞ روز ﻣﺗواﻟﯽ ،ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از  ۵۰۰ﻣورد رﺳﯾده اﺳت ،ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎھش را ﻓوراً ،ﻣطﺎﺑﻖ روﻧدھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻣﻌﻣول ،ﺑﮫ اطﻼع ﻋﻣوم ﺑرﺳﺎﻧد.
ﺗﺄﺛﯾرات ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻗداﻣﺎت ﻣطﺎﺑﻖ ﻣواد  ۲و  ،۳ﯾﮏ روز ﭘس از اﻋﻼم ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺧﻧﺛﯽ ﻣﯽﺷود.

ﺑﻧد ۱۸

ﺗﺳت ﺧوﯾشﻓرﻣﺎﯾﺎن
ﺧوﯾشﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻏﯾراﯾﻣن ﮐﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۲ﻣﺎدۀ  ۳از ﻗﺎﻧون ﺳﻼﻣت و اﯾﻣﻧﯽ در ﮐﺎر ﻧﯾﺳﺗﻧد و اﻣﮑﺎن ﺧودداری آﻧﺎن از ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﺎ
اﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﻣوظﻔﻧد ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،b۲۸ﻣﺎدۀ  ۱و ﻣﺎدۀ  ،۳ﺟﻣﻼت  ۱و  ۶از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ،ﺧودﺷﺎن را ﺗﺳت ﮐﻧﻧد ﯾﺎ از ﮐﺳﯽ
ﺑﺧواھﻧد ﮐﮫ ﺗﺳت را ﺑرایﺷﺎن اﻧﺟﺎم دھد.

ﺑﻧد ۱۹

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

ﮐﺎرﻣﻧدان ﻏﯾراﯾﻣن
)(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 ﻣﯽ ﮐﻧﻧد 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 ﺗﺳت آﻧﺗﯽژن ﯾﺎ  PCRاراﺋﮫ ﮐﻧﻧد .ﮔواھﯽ ﺗﺳت 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 .ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ از ﺑﻧد  ،۷ﻣﺎدۀ  ،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 ﺻورت اطﻼق ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻣﺎره  ،2ﺻرﻓﺎ ً داده
ھﺎی ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﭘردازش ﻣﯽ ﺷود.

ﺑﺨﺶ  - ۳ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺑﻧد۲۰
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.

) (۳ﻣﺳﺋوﻟﯾن 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 ۲۱
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 ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟواﻣﻊ دﯾﻧﯽ ،ﻣذھﺑﯽ ،و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ و ھﻣﭼﻧﯾن روﯾدادھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣوات
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ،ﺷراﯾط ،اﻟزاﻣﺎت ،و دﯾﮕر ﻣﻘررات اﺟراﺋﯽ ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﺣداﮐﺛر ﺗﻌداد اﻓراد ،اﻟزام ﺑﮫ
ﺗﺳت و ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎی ورود و ﺷرﮐت در ﻣراﺳم ،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

و ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ﮐروﻧﺎوﯾروس ،ﺷراﯾط و اﻟزاﻣﺎت ،ﺑﮫوﯾژه اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،اﻟزام ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت و ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود

را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد .ﺟﻣﻠﮫ  1ﺷﻣﺎره  1در ﻣورد داﻧﺷﮕﺎه ﭘﻠﯾس  ،Baden-Württembergاز ﺟﻣﻠﮫ ھﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﭘﻠﯾس Baden-
 Württembergو داﻧﺷﮕﺎه ﺣﻘوق  Schwetzingenو ﻣرﮐز آﻣوزش ﻧظﺎم ﮐﯾﻔری ﺑﺎدن-ووﺗﻣﺑرگ اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽﺷود .وزارت ﮐﺷور ﻣﯽﺗواﻧد
داﻧﺷﮕﺎه ﭘﻠﯾس  ،Baden-Württembergاز ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺄﻣورﯾتھﺎی ﺑﺧش آﻣوزش داﻧﺷﮕﺎه ﭘﻠﯾس  ،Baden-Württembergرا از
ﻣﺣدودﯾتھﺎی اﯾن دﺳﺗور ﻣﻌﺎف ﮐﻧد ،و وزارت دادﮔﺳﺗری ﻣﯽﺗواﻧد داﻧﺷﮑده ﺣﻘوق  Schwetzingenو ﻣرﮐز آﻣوزش ﻧظﺎم ﮐﯾﻔری ﺑﺎدن-ووﺗﻣﺑرگ
را 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 ،اﻟزام ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت و ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ،و
ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎی ورود 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 ،اﻟزام ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت و ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ،و ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎی ورود 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:
 .۱ﺷراﯾط و اﻟزاﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺣوۀ ﻓﻌﺎﻟﯾت زﻧدانھﺎ ،ﺑﮫ وﯾژه اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،اﻟزام ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت و ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ،و ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎی ورود،
 .۲ﺷراﯾط و اﻟزاﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣراﮐز ﭘذﯾرش اوﻟﯾﮫ اﯾﺎﻟﺗﯽ وﯾژه ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ،ﺑﮫوﯾژه اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،اﻟزام ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت و ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ،و
ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎی ورود
 .۳ﺟداﺳﺎزی 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 ﺑﻧد  32ﺟﻣﻠﮫ  2از  ،IfSGاز طرﯾﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣﺷﺗرک
.1

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

.2

ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺳﺗﺧرھﺎ ﺷﺎﻣل ﺳوﻧﺎ و آﺑﮕﯾرھﺎی اﺳﺗﺣﻣﺎم ﺑﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﮐﻧﺗرلﺷده و ﻧﯾز

.3

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

ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ﮐروﻧﺎوﯾروس ،ﺷراﯾط و اﻟزاﻣﺎت ،ﺑﮫوﯾژه اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،اﻟزام ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت و ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ،و ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎی ورود 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 ،اﻟزام ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت و ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ،و ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎی ورود 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 ،ﺧﺎل ﮐوﺑﯽ 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 ،اﻟزام ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت و ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ،و ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎی ورود را
ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد.
) (8وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑر اﺳﺎس ﺑﺧش  32ﺟﻣﻠﮫ  2از  ،IfSGو ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﺳﺋول ﻣرﺗﺑط ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺷراﯾط و اﻟزاﻣﺎت ،ﺑﮫوﯾژه
اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،اﻟزام ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت و ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ،و ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎی ورود 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 ۲۲
ﻣﺟوز ﺻدور دﺳﺗور درﺑﺎره اﻟزاﻣﺎت ﺟداﺳﺎزی
وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر اﺳﺎس ﺑﻧد  32ﺟﻣﻠﮫ  IfSG 2ﻣﻘرراﺗﯽ ﺑرای اﻟزاﻣﺎت ﺟداﺳﺎزی و اﻟزاﻣﺎت ﻣرﺗﺑط دﯾﮕر و اﻗداﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺗدوﯾن ﮐﻧد ،ﺑﮫوﯾژه ﺑرای
 .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 اﻋﺿﺎ ِء ﺧﺎﻧوار اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎﺷﺎن ﻣﺛﺑت ﺷده اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن اﻟزام اﻓرادی ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺗﺳت آﻧﺗﯽژن ﯾﺎ  PCRﺟواب ﺗﺳتﺷﺎن ﻣﺛﺑت
ﺷده اﺳت ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۲۸ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ).(IfSG
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧد اﺳﺗﺛﺋﺎﺗﯽ را ﺑرای اﯾن ﻣوارد و ﺷراﯾطﯽ ﺿروری ،ھﻣﭼون دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ،را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد.

ﺑﻧد ۲۳
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 ۲۴
ﺗﺧﻠﻔﺎت اداری
ﺗﺧﻠف اداری ﻣﺷﻣول ﺑﻧد  73ﻣﺎدۀ  1aﺷﻣﺎره  24از  IfSGدر ﺻورﺗﯽ ﻣﺣرز ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻓرد آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﯾﺎ از روی ﺳﮭلاﻧﮕﺎری
 .1ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۳ﻣﺎدۀ  ،۱ﺑﻧد  ،۱۰ﻣﺎدۀ  ،۶ﺟﻣﻠﮥ  ۳ﯾﺎ ﺑﻧد  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ۲ﻣﺎﺳﮏ طﺑﯽ ﻧﭘوﺷد،
.۲

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۴ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۲ﺑدون اراﺋﮥ ﻣدرک واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ ﺑﮭﺑودی ﮐﮫ ﺑرای ﺷﺧص وی ﺻﺎدر ﺷده اﺳت ،در ﯾﮏ رﺧداد ﺷرﮐت
ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑدون اراﺋﮥ ﻣدرک واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ ﺑﮭﺑود وارد ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺷود،

 .۳ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۶ھﻣﭼﻧﯾن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑﻧد  ،a۶در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺑﻧد  ،۴ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ۲ﯾﺎ ﺑﻧد  ،۵ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۲ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ،در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺑﻧد ،۱۰
ﻣﺎدۀ  ،۱ﺑﻧد  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ، ۱ﺑﻧد  ،۱۴ﻣﺎدۀ  ۱ﯾﺎ  ،۳ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺑﻧد  ،۱۴ﻣﺎدۀ  ،۲ﺟﻣﻠﮥ  ،۳ﺑﻧد  ،۱۴ﻣﺎدۀ  ،۳ﺑﻧد  ،۱۴ﻣﺎدۀ  ،۴ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺑﻧد
 ،۱۵ﻣﺎدۀ  ،۱ﺑﻧد  ،۱۵ﻣﺎدۀ  ،۲ﺟﻣﻠﮥ  ،۲ﺑﻧد  ،۱۶ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺑﻧد  ،۱۶ﻣﺎدۀ  ،۲ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﻧﯾمﺟﻣﻠﮥ  ،۲ﺑﻧد  ،۱۶ﻣﺎدۀ  ،۳ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺑﻧد ،۱۷
ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ،۲ﺑﻧد  ،۱۷ﻣﺎدۀ  ،۲ﺟﻣﻼت  ۱ﯾﺎ  ۳ﯾﺎ ﺑﻧد  ،a۱۷ﻣﺎدۀ  ،۲ﺟﻣﻠﮥ  ،۱اﻟزام ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ،واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﯾﺎ
ﺑﮭﺑود را ﺑدون ﺑررﺳﯽ ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ رﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،اﻧﺟﺎم دھد،
.۴

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۷ﻣﺎدۀ  ،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  ،۸ﻣﺎدۀ  ،۲اﻓرادی ﮐﮫ از ﺷرﮐت ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎدۀ اﻓرادی ﮐﮫ از ﺟﻣﻊآوری اطﻼﻋﺎ ِ
ﻣﯽورزﻧد در ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﯾﺎ روﯾداد ،اﻣﺗﻧﺎع ﻧورزﻧد،

.۶

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۸ﻣﺎدۀ  ،۳ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓرد ﺣﺎﺿر اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻏﻠط اراﺋﮫ ﮐﻧد ،

 .۷ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۹ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻣﺎرات  ۲ﯾﺎ  ۳ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮥ ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرﮔزار ﮐﻧد،
 .۸ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۰ﻣﺎدۀ  ،۲ﺟﻣﻠﮥ  ۱ﯾﺎ ﺑﻧد  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۲ﺟﻣﻠﮥ  ،۱روﯾداد ﯾﺎ ﺑﺎزار ﮐرﯾﺳﻣﺳﯽ را ﺑﺎ ﺗﻌداد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدهای ﺑﯾﺷﺗر از ظرﻓﯾت ﻣﺟﺎز
ﺑرﮔزار ﮐﻧد،
 .۹ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۰ﻣﺎدۀ ﺷﻣﺎرهھﺎی  ،۲ ،۱ﯾﺎ  ،۴ﺑﻧد  ،۱۰ﻣﺎدۀ  ،۴ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺑﻧد  ،۱۰ﻣﺎدۀ  ،۶ﺟﻣﻠﮥ  ،۲ﺑﻧد  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱ﯾﺎ ،۳
ﺑﻧد  ،۱۴ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱ﯾﺎ  ۲ﯾﺎ ﺟﻣﻠﮥ  ،۳ﺑﻧد  ،۱۴ﻣﺎدۀ  ،۳ﺷﻣﺎرهھﺎی  ،۲ ،۱ﯾﺎ ۴؛ ﺑﻧد  ،۱۴ﻣﺎدۀ  ،۴ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱ﯾﺎ
 ،۳ﺑﻧد  ،۱۵ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱ﯾﺎ  ،۲ﺑﻧد  ،۱۵ﻣﺎدۀ  ،۲ﺟﻣﻠﮥ  ،۲ﺑﻧد  ،۱۶ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺑﻧد  ،۱۶ﻣﺎدۀ  ،۲ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﻧﯾمﺟﻣﻠﮥ  ،۲ﺑﻧد ،۱۶
ﻣﺎدۀ  ،۳ﺟﻣﻠﮥ  ،۲ ،۱ﯾﺎ  ،۴ﺑﻧد  ،۱۷ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ۲ﯾﺎ ﺑﻧد  ،۱۷ﻣﺎدۀ  ،۲ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱ﯾﺎ  ۳ﯾﺎ ﺟﻣﻠﮥ  ۳ﺑدون اراﺋﮥ ﮔواھﯽ
ﺗﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺷﺧص وی ﺻﺎدر ﺷده اﺳت در ﯾﮏ روﯾداد ﺷرﮐت ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑدون اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺷﺧص وی ﺻﺎدر ﺷده اﺳت وارد
ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺷود،
 .a۹ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۰ﻣﺎدۀ  ،۱ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﻧده ،ﺑدون ﮔواھﯽ ﺗﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای وی ﺻﺎدر ﺷده ﺑﺎﺷد ،در ﯾﮏ روﯾداد ﯾﺎ روﯾداد ﻓرھﻧﮕﯽ
ﻋﺎﻣﮫﭘﺳﻧد ﺷرﮐت ﮐﻧد،
 .۱۰ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۰ﻣﺎدۀ  ،۳ﺟﻣﻠﮥ  ۱ﯾﺎ ﺟﻣﻠﮥ  ،۲ھﯾﭻ ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗدوﯾن ﻧﮑﻧد ﯾﺎ ﻓورا ً ﺑﺎ آن ﺗطﺎﺑﻖ ﭘﯾدا ﻧﮑﻧد،
 .۱۱ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۰ﻣﺎدۀ  ،۵ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺑﻧد  ،۱۱ﻣﺎدۀ  ،۲ﺟﻣﻠﮥ  ۲ﯾﺎ ﺑﻧد  ،۱۳ﻣﺎدۀ  ،۳ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﯾﮏ روﯾداد ﯾﺎ ﺑﺎزار ﮐرﯾﺳﻣس را ﺑدون ﺗدوﯾن ﭘروﺗﮑل
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﭘردازش دادهھﺎ ﺑرﮔزار ﮐﻧد،
.۱۲

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۴ﻣﺎدۀ  ، ۲ﺟﻣﻼت  ۱و  ،۲ﺑﮫ ﺳوﻧﺎ ﺑرود،

) .۱۳ﺣذف ﺷده اﺳت(
 .۱۴ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۴ﻣﺎدۀ  ،۵ﻓﻌﺎﻟﯾت ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﯾﺎ ﻧﮭﺎدی دﯾﮕر را ،ﺑدون ﺗدوﯾن ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﭘردازش دادهھﺎ ،از ﺳر
ﮔﯾرد، ،
 .۱۵ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۶ﻣﺎدۀ  ،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،

 .۱۶ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۷ﻣﺎدۀ  ،۳ﺟﻣﻠﮥ  ۱ﯾﺎ ﺟﻣﻠﮥ  ،۲ﻓﻌﺎﻟﯾت ﯾﮏ ﻓروﺷﮕﺎه ﺧردهﻓروﺷﯽ ،ﻓروﺷﮕﺎه ،ﺑﺎزار ،ﺷرﮐت ﺗﺟﺎری ﯾﺎ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﺷﺗرﯾﺎن
رﻓت و آﻣد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﯾﺎ ﻧﮭﺎدی ﻣﺷﺎﺑﮫ را ﺑدون ﺗدوﯾن ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ از ﺳر ﮔﯾرد ﯾﺎ اراﺋﮥ ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺗﻠزم ﺗﻣﺎس ﺑدﻧﯽ را ﺑدون اﻧﺟﺎم ﭘردازش
دادهھﺎ در ﭘﯾ ش ﮔﯾرد،
 .۱۷ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۷ﻣﺎدۀ  ،۳ﺑدون دﻟﯾل ﻣوﺟﮫ ،ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺣل اﻗﺎﻣﺗﯽ دﯾﮕر ﺣﺿور ﯾﺎﺑد،
 .۱۸ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۸ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧوﯾ شﻓرﻣﺎ ﺧودش ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﻓردی دﯾﮕر ﺧود را ﺗﺳت ﻧﮑﻧد ﯾﺎ ﮔواھﯽ ﺗﺳت را ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ھﻣراه ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ
اراﺋﮫ ﻧﮑﻧد،
 .۱۹ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۹ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۳ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده ،ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺗﺳت را ﺗﻘﺑل ﻧﮑﻧد،
 .۲۰ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۹ﻣﺎدۀ  ،۲ھﯾﭻ ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗدوﯾن ﻧﮑﻧد ،ﭘروﺗﮑل ﺑﮭداﺷﺗﯽ را اراﺋﮫ ﻧﮑﻧد ،ارﺳﺎل ﻧﮑﻧد ،ﻓورا ً آن را ﺗطﺎﺑﻖ ﻧدھد ،ﯾﺎ آن را
اﺟرا ﻧﮑﻧد،
 .۲۱ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۱۹ﻣﺎدۀ  ،۴ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﭘردازش دادهای اﻧﺟﺎم ﻧدھد.

ﺑﻧد a۲۴

ﻣﻘررات ﮔذار
) (۱ﺑرای ﺷﻣﺎرش روزھﺎی ﻣرﺑوطﮫ در ﺑﻧد  ،۱ﻣﺎدۀ  ،۲ﻣﺑدأ را ﺑﺎﯾد دو روز ﻗﺑل از  ۲۴ﻧواﻣﺑر  ۲۰۲۱ﻗرار داد .اﮔر دو روز ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﯾش از ۲۴
ﻧواﻣﺑر  ،۲۰۲۱ﺗﻌداد ]ﻣوارد اﺑﺗﻼء[ ﺑﮫ ﻋدد ذﮐر ﺷده ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۱ﻣﺎدۀ  ۲ﺑرﺳد ﯾﺎ از آن ﻓراﺗر رود ،ﻣرﮐز ﺑﮭداﺷت ﮐﺷور ورود ﺑﮫ ﺳطﺣﯽ را ﮐﮫ
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۱ﻣﺎدۀ  ۳ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت ،در روز  ۲۳ﻧواﻣﺑر  ،۲۰۲۱ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣوﻣﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد.
) (۲ﺑرای ﺷﻣﺎرش روزھﺎی ﻣرﺑوطﮫ در ﺑﻧد  ،a۱۷ﻣواد  ۱و  ،۴ﻣﺑدأ را ﺑﺎﯾد دو روز ﻗﺑل از  ۲۴ﻧواﻣﺑر  ۲۰۲۱ﻗرار داد .در ﺷﮭر ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫای ﮐﮫ ﻧرخ
اﺑﺗﻼء ھﻔتروزه از دو روز ﻣﺗواﻟﯽ ﻗﺑل از  ۲۴ﻧواﻣﺑر  ۲۰۲۱ﺑﮫ ﺗﻌداد ذﮐرﺷده در ﺑﻧد  ،a۱۷ﻣﺎدۀ  ۱ﺑرﺳد ﯾﺎ از آن ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ،ﻗﯾود ﻣذﮐور در
ﺑﻧد  ،a۱۷ﻣواد  ۲و  ۳از  ۲۴ﻧواﻣﺑر  ،۲۰۲۱ﺑرﻗرار ﻣﯽﺷوﻧد .در ﺻورت اطﻼق ﺟﻣﻠﮥ  ،۲ﻧﮭﺎده ذﯾﺻﻼح روزی را ﮐﮫ از ﺷروﻋش اﻗداﻣﺎت
ﻣﻘرر در ﺑﻧد  ،a۱۷ﻣﺎدۀ  ۲و  ،۳اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود ،در  ۲۳ﻧواﻣﺑر  ۲۰۲۱اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺑﻧد ۲۵
ﻻزماﻻﺟرا ﺷدن ،اﻧﻘﺿﺎ
) (۱اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ،در روز  ۱۶ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ،۲۰۲۱ﻻزماﻻﺟرا ﻣﯽﺷود ،اﻣﺎ ﺑﻧد  ۲۱اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎ ً در روز اﻋﻼﻣش ﻻزماﻻﺟرا ﻣﯽﺷود .ھﻣزﻣﺎن
دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐروﻧﺎی ﻣورخ  ۱۴آﮔوﺳت ) ۲۰۲۱ژورﻧﺎل ﻋﻣوم ﯾﺎ  ،.GBlﺻﻔﺣﮥ  — (۷۱۴ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻗﺎﻧون  ۱دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣورخ ۱۱
اﻋﻼم اﺿطراری ﺷده ﺑود و از طرﯾﻖ اﯾﻧﺗرﻧت ﺗﺣت ﻧﺷﺎﻧﯽ https://www.baden-
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ۲۰۲۱ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۴ﻗﺎﻧون اﻋﻼ ْم
ِ
wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden wuerttemberg/ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود — ﻣﻧﻘﺿﯽ ﻣﯽﺷود .اﺻﻼﺣﺎت اﻋﻣﺎلﺷده ﺑر اﺳﺎس دﺳﺗور ﮐروﻧﺎ ﻣورخ  23ژوﺋن 2020
)ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن .ﺻﻔﺣﮫ  ،(483آﺧرﯾن ﻧوﺑت اﺻﻼح ﺑﮫ ﻣوﺟب دﺳﺗور  17ﻧواﻣﺑر ) 2020ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن .ﺻﻔﺣﮫ  (1052ﯾﺎ اﺻﻼﺣﺎت اﻋﻣﺎل ﺷده
ﺑر اﺳﺎس دﺳﺗور ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  30ﻧواﻣﺑر ) 2020ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ،ﺻﻔﺣﮫ  (1067ﮐﮫ اﺧﯾرا از طرﯾﻖ دﺳﺗور ﻣورخ  26ﻓورﯾﮫ ) 2021ﻣﺟﻣوﻋﮥ
ﻗواﻧﯾن ،ﺻﻔﺣﮥ  (۲۴۹ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﯾﺎ در ﭘﯽ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﮐروﻧﺎی  ۷ﻣﺎرس  ) ۲۰۲۱ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ،ﺻﻔﺣﮥ  ۲۷۳ﺗﺎ  (۳۳۹ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل  ۱۹ﻣﺎرس ) ۲۰۲۱ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ،ﺻﻔﺣﮥ  (۲۹۸ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﯾﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﮐروﻧﺎی ﻣورخ
 ۲۷ﻣﺎرس ) ۲۰۲۱ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ،ﺻﻔﺣﮥ  ،(۳۴۳ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر از طرﯾﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣورخ  ۱ﻣﮫ ) ۲۰۲۱ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ،ﺻﻔﺣﮥ  (۴۱۷ﺗﻐﯾﯾر
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣوﺟب دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﮐروﻧﺎی ﻣورخ  ۱۳ﻣﮫ ) ۲۰۲۱ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ،ﺻﻔﺣﮥ  ،(۴۳۱ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر از طرﯾﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣورخ
 ۱۸ژوﺋن  .GBI) ۲۰۲۱ﺻﻔﺣﮥ  (۵۰۱ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣوﺟب دﺳﺗور  ۲۵ژوﺋن  .GBI) ۲۰۲۱ﺻﻔﺣﮥ  (۵۵۰ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب دﺳﺗور ﻣورخ
 ۲۳ﺟوﻻی  ۲۰۲۱ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ) ،GBIﺻﻔﺣﮥ  (۶۶۵ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣوﺟب دﺳﺗوراﻟﻌﻣل  ۱۴آﮔوﺳت  ،GBI) ۲۰۲۱ﺻﻔﺣﮥ  (۷۱۴ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ۱

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل  ۱۱ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ) ۲۰۲۱اﻋﻼم اﺿطراری ﺷده ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۴ﻗﺎﻧون اﻋﻼم و ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس در اﯾﻧﺗرﻧت ﺗﺣت ﻧﺷﺎﻧﯽ https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden (wuerttemberg/ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت ،ﻣﺻوب ﺷدهاﻧد ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﻘﺿﺎﺋﺷﺎن ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎدۀ  ،۲ﺟﻣﻠﮥ  ۲ﻣﻌﺗﺑر ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد.
) (2اﯾن دﺳﺗور در ﭘﺎﯾﺎن  ۲۲دﺳﺎﻣﺑر  ۲۰۲۱ﺑﺎطل ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ از ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺑﻧد  ۱۲ﻣﺎدۀ  ۲و ﺑﻧد  a۱۷در  ۱۵دﺳﺎﻣﺑر  ۲۰۲۱ﺑﺎطل
ﻣﯽﺷوﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ھﻣﮫ دﺳﺗورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس اﯾن دﺳﺗور ﯾﺎ دﺳﺗورات ﻣذﮐور در ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ۲دﺳﺗورات ﺑﺎطل ﺧواھد ﺷد ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش از
آن ﻟﻐو ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد.
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