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-CoV-SARS دستور کرونا) -CoronaVO(1

٢٠٢٢آوریل ١از

)٢٠٢٢مھ ٣١از اطالققابل(در نسخۀ

)، آخرین نوبت1045صفحھ BGBI. I(2000جوالی 20) مورخ IfSGقانون مقابلھ با عفونت (۵۴و بند 31تا 28بندھایو 32بندبر اساس

شود:)، دستور زیر صادر می۴٧٣صفحاتBGBI .Iقانون (۴بھ وسیلھ ماده ٢٠٢٢مارس ١٨اصالح

١بند

ھدف

درمانستمیسییمخصوصاً حفاظت از جان، سالمت و کارآ) و ١٩-دی(کو٢٠١٩یکروناروسیویماریاز گسترش بیریگشیدستورالعمل پنیھدف ا
. ھمچنین، ھدف آن جلوگیری از پر شدن ظرفیت نظام سالمت است.مقیاس مورد اتکاء برای تعیین اقدامات حفاظتی، پیش از ھر چیز،است.

ھای دیگری نیز در ارزیابی. مقیاسشھروند در طی ھفت روز است١٠٠٠٠٠بھ ازاء ھر ١٩-تعداد افراد بستری در بیمارستان در پی کوید
نفر١٠٠٠٠٠بھ ازاء ھر کرونا ویروس) (٢- کوید-ھایی چون نرخ آلودگی جدید بھ سارسشوند، مقیاسمیزان انتقال عفونت در نظر گرفتھ می

١٩- شده در برابر کویدسینھو تعداد افراد واکICUگیرشناختی عفونت، ظرفیت در دسترس ھایھمھساکن در طول ھفت روز، کھ با توجھ بھ جنبھ

شود. در صورت وخامت شدید شرایط اپیدمیک، دولت ایالتی، بھ استناد تصمیم پارلمانی در این زمینھ، از این حقھا تمایز برقرار میبین آن

ق آمده است، در پیش گیرد.اطالاز قانون مقابلھ با عفونت کھ در نسخۀقابل٨، مادۀ ٢٨aبرخوردار است کھ اقدامات بیشتری را، بر پایۀ بند

٢بند

پیشنھادات مربوط بھ فاصلۀ اجتماعی، ماسک و بھداشت

درھای مشابھ) یا ماسکFFP2پوشیدن ماسک طبی یا ماسک تنفسی (، در حد قابل قبولافراد، حفظ بھداشتگریاز دیمتر۵/١یحداقلۀحفظ فاصل

.شودیمھیتوصعموماً بستھ یفضاھامنظم یۀو تھوفضاھای بستۀ عمومی

٣بند

الزام بھ پوشیدن ماسک

:استیالزامدر این موارد یطبتنفسی یا ماسک ماسک دنیپوش) ١(

وظائف مستلزمنیکھ انجام ایمادامت،یپرسنل کنترل، خدمات و ھدانیمسافران و ھمچنیو برایعمومیۀنقللیوساۀقسمت سربست. ١

افراد باشد،گریتماس با د

،. مطب پزشک٢

وشوندیکھ در مراکز امداد بھ کار گرفتھ مییھاامکانات و خودروھا، از جملھ آن. ٣

ھاخانمانیامکانات مربوط بھ مراکز کمک بھ ب. ۴

:استریماسک از قرار زدنیاستثنائات الزام بھ پوش) ٢(

(اعالم٢٠٢٢مھ ١٧خیمربوط بھ کرونا از تاریھااصالح دستورالعملۀنیدر زمیالتیاالجرا شدن دستور دولت اپس از الزمیررسمیو غشدهکپارچھۀینسخ.1 
).یرساناطالعنیقوان٢مطابق بند



١

 

. برای کودکان با سن حداکثر شش سال تمام،

را ندارند؛ البتھ اثبات دالیل پزشکییا ماسک تنفسیطبیماسک پوشیدن . برای افرادی کھ بتوانند ثابت کنند بھ دالیل بھداشتی موجھ توانایی ٢

معموالً باید با ارائھ گواھی پزشکی صورت بگیرد،

ایناممکن باشد اییرمنطقیقابل انکار، غریمحکم و غلیبنا بھ دال،یدر موارد خاصطبی یا ماسک تنفسی ماسک دنیکھ پوشیمادام. ٣

.باشدسریافراد مگریدیمشابھ برایحداقل حفاظتمادامی کھ . ۴

۴بند

مقررات دسترسی برای خدمات اضطراری

تست،یگواھۀدستورالعمل مشمول کنترل ورود با ارائنیکھ بر اساس اییھادستورالعملایدستورالعمل نیکھ مطابق اییورود بھ نھادھا
ھاکھ ورود آنیبحران مجاز است، مادامتیریو مدسیپل،یخدمات امداد،ینشانامدادگرانآتشیبھبود ھستند ھمواره براایون،یناسیواکس

باشد.یضرورتیمأموریسازآوردهبریبرا

۵بند

مجوز صدور دستورالعمل عمومی برای تست و الزام بھ پوشیدن ماسک

، نھادھای زیر،از قانون مقابلھ با عفونت٢، جملۀ ٣٢آلودگی بھ ویروس کرونا، بھ موجب این دستورالعمل، مطابق بند ) برای محافظت در برابر١(
:ھستندیو طبیتنفسماسکدنیپوشاجباری کردنمجاز بھ ر،یبھ قرار ز

قانون مقابلھ با١١و ۵تا ١، شمارات ١جملۀ ، ٣، مادۀ ٢٣ھای مطابق بند وزارت امور اجتماعی مجاز است برای فعالیت نھادھا و شرکت.١
قانون مقابلھ با عفونت، برای دفِعضرروی خطر برای افرادی کھ بھ خاطر سن یا٧و ٢ھای ، شماره١، مادۀ ٣۶عفونت و ھمچنین بند

،) ھستند١٩-(کوید٢٠١٩وضعیِت سالمت خود در معرض ریسک ابتالء شدید یا مرگ در پی بیماری ویروس کرونای

از قانون مقابلھ با عفونت،٣، شمارۀ ١مادۀ ٣۶ھای مطابق بند وزارت امور اجتماعی برای فعالیت نھادھا و شرکت. ٢

.از قانون مقابلھ با عفونت4، شمارۀ ١، مادۀ ٣۶ھای مطابق بند وزارت دادگستری برای فعالیت نھادھا و شرکت. ٣

از قانون مقابلھ با عفونت، نھادھای زیر، بھ قرار زیر، مجاز بھ اجباری کردن انجام تست٢، جملۀ ٣٢) بھ موجب این دستورالعمل، مطابق بند ٢(
برای بررسی آلودگی بھ ویروس کرونا ھستند:

وزارت امور اجتماعی برای فعالیت. ١

،١، مادۀ ٣۶از قانون مقابلھ با عفونت و ھمچنین بند ١١و ١ھای ، شماره١، جملۀ ٣، مادۀ ٢٣ھای مطابق بند نھادھا و شرکتآ)
قانون مقابلھ با عفونت،٧و ٢ھای شماره

ات امدادی وھایحوزۀ خدمھای مربوط بھ فعالیتھای پرستاری، مدارس مرتبط با مشاغل مربوط بھ سالمت، آموزشگاهدانشکدهب)
ھاِی بھیاری اجتماعی در حوزۀ مربوط بھ خود و مراکز تعلیم پرستاران و مشاغل مربوط بھ سالمت،دانشکده

ھای روانیھا برقرار است، مخصوصاً بیمارستانھا و نھادھا، مادامی کھ سلب آزادی دائم در آننھادھای درمان اجباری و دیگر بخشپ)
ھای سالمندان،ن و آسایشگاهھای کمک بھ نوجواناو خانھ

ھایدپارتمانی خود، مراقبت در مدارس ابتدایی مورد اعتماد و مراقبت بعد از ظھروزارت فرھنگ برای فعالیت مدارس در حیطۀفعالیت. ٢

دبستانیس پیشھای حمایتی ابتدایی، مدار) درون مدرسھ، مھد کودک، کالسHortمنعطف، مراقبت بعد از مدرسھ و مراقبت بعد از مدرسۀ (

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

و مراکز مراقبت خصوصی از خردساالن و



٣

 

ھای افراد در انتظار اخراجھا و بازداشتگاهگاهو ھمچنین برای ندامت۴، شمارۀ ١، مادۀ ٣۶وزارت دادگستری برای نھادھای مطابق بند . 
(دیپورت).

۶بند

شتیمجوز صدور دستورالعمل خاص برای تست، پوشیدن ماسک و الزامات بھدا

) در١٩- دی(کو٢٠١٩یکروناروسیویماریبیایگسترش پویبرایواقعیسکیکند کھ رنییتع١ۀ، جمل٨ۀ، ماد٢٨a) اگر شورا مطابق بند ١(

.گرددیاطالقمقابلزینریزیمذکور در بندھایسطح کشور وجود دارد، مجوزھا

:برایدستورالعملقی، مجاز است کھ از طرعفونتقانون مقابلھ با از ٢ۀ، جمل٣٢وزارت فرھنگ، مطابق بند ) ٢(

ھای معتبر و مراقبت منعطف عصرگاھی، مراکز مراقبت پس از مدرسھ،فعالیت مدارس زیر نظر خود، مراکز مراقبت از کودک در دبستان. ١

وھمچنین مراکز مراقبت ضروری مھدھای کودک و وھای تقویتی دبستانمراکز مراقبت روزانھ، کالس

مربوط بھ امواتیدادھایرونیو ھمچنکیدئولوژیو ا،یمذھب،ینیمربوط بھ جوامع دیدادھایرو.٢

یدسترسیھاتیتست و محدودۀالزام بھ ارائ،یمتر۵/١ۀماسک، مقررات حفظ فاصلدنیعفونت پوشیایمقابلھ با گسترش پویبرا

قانون۴تا ١یھا، شماره١ۀ، جمل٨ۀ، ماد٢٨aمطابق بند یبھداشتیھاو استفاده از پروتکلنیالزام بھ تدونیمربوط بھ آن و ھمچن

کند.مقرر مقابلھ با عفونت را

تواند دستور قانونی را برای فعالیت، و با ھماھنگی وزارت امور اجتماعی، میقانون مقابلھ با عفونتاز 2جملھ 32) وزارت علوم طبق بخش ٣(

مراکز زیر صادر کند

ھا،ھا و بایگانیمراکز آموزش عالی مشمول قانون موسسات آموزش عالی، کتابخانھھا و دانشگاه.1

ھای دانشجویی واتحادیھ.2

نباشد، و نیز سینماھا1موسسات ھنری و فرھنگی، اگر مشمول شماره .3

مربوط بھ آن ویدسترسیھاتیتست و محدودۀالزام بھ ارائ،یمتر۵/١ۀماسک، مقررات حفظ فاصلدنیعفونت پوشیایمقابلھ با گسترش پویبرا

.کند.ررقانون مقابلھ با عفونت را مق۴تا ١یھا، شماره١ۀ، جمل٨ۀ، ماد٢٨aمطابق بند یبھداشتیھاو استفاده از پروتکلنیالزام بھ تدونیھمچن

وBaden-Württembergاه پلیس ، از جملھ ھیات علمی دانشگBaden-Württembergدر مورد دانشگاه پلیس 1شماره 1جملھ

-Badenتواند دانشگاه پلیس شود. وزارت کشور میاعمال نمیووتمبرگ-بادنیفریمرکز آموزش نظام کو Schwetzingenدانشگاه حقوق

Württemberg بخش آموزش دانشگاه پلیس ھایمأموریت، از جملھBaden-Württembergھای این دستور معاف کند، و، را از محدودیت

ھای این دستور مستثنیرا از محدودیتووتمبرگ-و مرکز آموزش نظام کیفری بادنSchwetzingenتواند دانشکده حقوق وزارت دادگستری می

مقابلھ با گسترشیبراو فراھم کندھا و روال استخدامسازی و برگزاری آزمونکند و امکان آموزش، تحصیل و تحصیالت تکمیلی را برای آماده

نیالزام بھ تدونیمربوط بھ آن و ھمچنیدسترسیھاتیتست و محدودۀالزام بھ ارائ،یمتر۵/١ۀماسک، مقررات حفظ فاصلدنیعفونت پوشیایپو

.کند.ررقانون مقابلھ با عفونت را مق۴تا ١یھا، شماره١ۀ، جمل٨ۀ، ماد٢٨aمطابق بند یبھداشتیھاو استفاده از پروتکل

:بر فعالیت مراکز زیر نظارت کند، از طریق دستورالعمل،قانون مقابلھ با عفونتاز 2جملھ 32تواند طبق بخش ) وزارت امور اجتماعی می۴(

، عالوه بر بند از قانون مقابلھ با عفونت٧و ٣، ٢ھای ، شماره١مادۀ ،٣۶و بند ١، جملۀ ٣، مادۀ ٢٣ھای مطابق بند . نھادھا و شرکت١
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٢

 

ترویج تحصیل در خانوادهکتاب ھشتم قوانین اجتماعی، ١٣و ١١مطابق بندھای خدمات کار کودک و نوجوان و مددکاری اجتماعی جوانان،.

ھای زودھنگام،و کمککتاب ھشتم قوانین اجتماعی١۶مطابق بند

ر درمان، مدارس فنی ویژه امور اجتماعی زیر نظر بخش مرتبط،مدارس پرستاری، مدارس ویژه کاد.٣

مراکز آموزش و تحصیالت تکمیلی ویژه پرستاری و کادر درمانی و.۴

ھای سرویس نجاتمدارس ویژه فعالیت.۵

مربوط بھ آن ویدسترسیھاتیتست و محدودۀالزام بھ ارائ،یمتر۵/١ۀماسک، مقررات حفظ فاصلدنیعفونت پوشیایمقابلھ با گسترش پویبرا

کند.ررقانون مقابلھ با عفونت را مق۴تا ١یھا، شماره١ۀ، جمل٨ۀ، ماد٢٨aمطابق بند یبھداشتیھاو استفاده از پروتکلنیالزام بھ تدونیھمچن

:منظور مقابلھ با گسترش پویای عفونتقانون مقابلھ با عفونت، از طریق دستورالعمل بھ از 2جملھ 32بندتواند طبق میدادگستری) وزارت ۵(

یدسترسیھاتیتست و محدودۀالزام بھ ارائ،یمتر۵/١ۀماسک، مقررات حفظ فاصلدنیھا پوشگاهندامتتیفعالی، برا٢ۀ، ماد۵فراتر از بند . ١

بامقابلھاز قانون ۴و ٢، ١یھا، شماره١ۀ، جمل٨ۀ، ماد٢٨aمطابق بند یبھداشتیھاو استفاده از پروتکلنیالزام بھ تدونیمربوط بھ آن و ھمچن

عفونت را مقرر کند،

یھاو استفاده از پروتکلنیالزام بھ تدونیو ھمچنیمتر۵/١ۀ، مقررات حفظ فاصلایالتییۀاولرشیپذینھادھاتیفعالی، برا۵فراتر از بند . ٢

از قانون مقابلھ با عفونت را مقرر کند،۴و ٢یھا، شماره١ۀ، جمل٨ۀ، ماد٢٨aمطابق بند یبھداشت

را مقررشوند،و نظارت بر این افرادوارد بھ مرکز پذیرش اولیھ ایالتی یا افرادی کھ پس از غیبت طوالنی وارد مرکز می. جداسازی افراد تازه٣

.کند

دستورالعمل، از طریقIfSGاز 2جملھ 32بند توانند طبق ) وزارت فرھنگ و وزارت امور اجتماعی می۶(

برگزاری مسابقات ورزشیبرایھاییوگااستودیوھای آمادگی جسمانی و سالن،ھای بازیو زمینصوصی خمراکز ورزشی عمومی و برای فعالیت .1

و مراکز مشابھ،و بالھمدارس رقصفعالیت 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

مربوط بھ آن ویدسترسیھاتیتست و محدودۀالزام بھ ارائ،یمتر۵/١ۀماسک، مقررات حفظ فاصلدنیعفونت پوشیایمقابلھ با گسترش پویبرا

کند.ررقانون مقابلھ با عفونت را مق۴تا ١یھا، شماره١ۀ، جمل٨ۀ، ماد٢٨aمطابق بند یبھداشتیھاو استفاده از پروتکلنیالزام بھ تدونیھمچن

بر فعالیت مراکز زیر نظارت کنندIfSGاز 2جملھ 32طبق بخش دستورالعملتوانند با صدور ) وزارت ترابری و وزارت امور اجتماعی می٧(

(قانون١٩٩٨نوامبر ٢٠منتشرشده در فروشیدر نسخۀقانون اغذیھاز 2جملھ 1بند 25وآمد گردشگران شامل خدمات پذیرایی مشمول بخش . رفت1

) تغییر کرده است و۴٢٠صفحۀ (قانون مدنی، ٢٠١٧مارس ١٠قانون ١۴)، کھ آخرین بار بھ موجب مادۀ ٣۴١٨مدنی، صفحۀ

ھای نظری و عملی و محتوای آموزش عملی تحصیالت رسمی و آموزش تکمیلیسواری و پرواز، آزموننندگی، قایق. آموزش نظری و عملی را2

ھای رانندگی کھ مستقیماً مشمولکارشناسان رسمی و مسئوالن آزمون خودرو، قایق و ھواپیما و نیز دیگر خدمات آموزشگاهمھندسان کنترل و

شوند،ای میونقلجادهحملنامھ رانندگی یا قانون دستور گواھی

مربوط بھ آن ویدسترسیھاتیتست و محدودۀالزام بھ ارائ،یمتر۵/١ۀماسک، مقررات حفظ فاصلدنیعفونت پوشیایمقابلھ با گسترش پویبرا

کند.ررقانون مقابلھ با عفونت را مق۴تا ١یھا، شماره١ۀ، جمل٨ۀ، ماد٢٨aمطابق بند یبھداشتیھاو استفاده از پروتکلنیالزام بھ تدونیھمچن

بر فعالیت مراکز زیر نظارتIfSGاز 2جملھ 32طبق بخش دستورالعملتوانند با صدور ) وزارتامور اقتصادی و وزارت امور اجتماعی می٨(

:کنند

فروشی،. مراکز خرده1
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. صنعت اسکان،



3

 

،GastGاز 2و بند 1ماده 1بند 25داری شامل مراکز پذیرایی مشمول بخش . صنعت ھتل

ھا و جلسات تجاری،ھا، نشست. نمایشگاه4

. صنایع دستی،5

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

ھای تفریحی،. مکان7

مطابق)GewOمقررات تجاری(از1جملۀ55بندشوند و مشمول . پارکھای تفریحی، شامل آنھایی کھ در قالب صنعت گردشگری اداره می8

،BGBI .I(٢٠٢١آگوست ١٠قانون ٢)، کھ آخرین بار بھ موجب مادۀ ٢٠٢، صفحۀ BGBI(١٩٩٩فوریۀ ٢٢نسخۀمنتشرشده بھ تاریخ

ھستند و) تغییر کرده است ٣۵٠۴صفحۀ

GewOاز68تا 66. بازارھای مشمول بخشھای 9

مربوط بھ آن ویدسترسیھاتیتست و محدودۀالزام بھ ارائ،یمتر۵/١ۀماسک، مقررات حفظ فاصلدنیعفونت پوشیایمقابلھ با گسترش پویبرا

کند.ررقانون مقابلھ با عفونت را مق۴تا ١یھا، شماره١ۀ، جمل٨ۀ، ماد٢٨aمطابق بند یبھداشتیھاو استفاده از پروتکلنیالزام بھ تدونیھمچن

با صدور دستورالعمل برایتواند، و با ھماھنگی وزارتخانھ مسئول مرتبط، میIfSGاز 2جملھ 32) وزارت امور اجتماعی، بر اساس بخش ٩(

یایمقابلھ با گسترش پویبرا، ھا وضع نشده استای برای آنطی این دستورالعمل مقررات جداگانھھایی کھ ھا و فعالیتدورهھا، دیگر نھادھا، شرکت

ونیالزام بھ تدونیمربوط بھ آن و ھمچنیدسترسیھاتیتست و محدودۀالزام بھ ارائ،یمتر۵/١ۀماسک، مقررات حفظ فاصلدنیپوش،عفونت

.کندررقانون مقابلھ با عفونت را مق4تا 1یھا، شماره١ۀ، جمل٨ۀ، ماد٢٨aمطابق بند یبھداشتیھااستفاده از پروتکل

٧بند

مجوز صدور دستورالعمل ویژه برای اقدامات مراقبتی محلی

مقررقانون مقابلھ با عفونت را از طریق دستورالعمل۴تا ١ھای ، شماره١، جملۀ ٨، مادۀ ٢٨aیک شھر یا ناحیھ مجاز است اقدامات مذکور در بند

از قانون مقابلھ با عفونت تصویب کند کھ ریسکی واقعی برای گسترش پویای عفونت در آن١، جملۀ ٨، مادۀ ٢٨aکند، مادامی کھ شورا مطابق بند

یب کند کھاز قانون مقابلھ با عفونت تصو١، جملۀ ٨، مادۀ ٢٨aاطالق نیست، مادامی کھ شورا مطابق بند قابل١شھر یا ناحیھ وجود دارد. جملۀ

از قانون مقابلھ با عفونت یا باالترین١، جملۀ ٣٢ریسکی واقعی برای گسترش پویای عفونت در سطح کشور وجود دارد و دولت ایالتی بر اساس بند
.گردددستورالعملی را صادر کرده باشند. در این صورت، مقررات صادره از سوی شھر یا ناحیھ ملغیمی۶ھای مجاز مطابق بند مقام

٨بند

برای الزام بھ قرنطینھمجوز صدور دستور

برای الزامات جداسازی و الزامات مرتبط دیگررا مقرراتی ، از طریق دستورالعمل،2IfSGجملھ32بند تواند بر اساس وزارت امور اجتماعی می

برایویژهو اقدامات مقابلھ با کروناویروس 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 بیماری١

،IfSGاز 2جملھ 1بند 30

ۀ، جمل٣١طابق بند افراد مشکوک بھ ناقل بودن م،یماریافراد مشکوک بھ بماران،یخاص بیکاریھاتیفعالیجزئایکامل تیممنوع. ٢

١

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

از قانون مقابلھ با عفونت،



٣

 

شان مثبتجواب تستPCRژن یا آنتیکھ مطابق تست یالزام افرادنیکھ تست کروناشان مثبت شده است و ھمچنیالزام اعضاِء خانوار افراد.

.)IfSG، قانون مقابلھ با عفونت (١ۀ، جمل١ۀماد٢٨شده است، مطابق بند

تعیین کند.، راھای بیشتردستورالعملی ضروری، ھمچون برای این موارد و شرایطرا توانداستثئاتیمیھمچنین

٩بند

ھای شخصیپردازش دادهبرای مجوز صدور دستورالعمل

ھای شخصی بین نھادھای بھداشتی، اداراتجزییات پردازش دادهIfSGاز 2جملھ 32توانند طبق بخش وزارت امور اجتماعی و وزارت کشور می

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

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

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

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

ھا.ھا و زندانش قرنطینھ در بازداشتگاه. برای بررسی صالحیت بازداشت یا حبس و ضرورت تعیین بخ4

١٠بند

ھای نیروی پلیسمسئولیت

ونتعالوه بر مسئولین (مسئولین مقابلھ با عفونتی) کھ مطابق دستورالعمل وزارت امور اجتماعی در زمینۀ وظایف مربوط بھ قانون مقابلھ با عف
مسئول ھستند، نیروی پلیس نیز وظیفۀ نظارت بر الزامات بر آمده از این دستورالعمل را برای موارد زیر بر عھده دارد:

بی یا ماسک تنفسی،ماسک طپوشیدن . ١

ھا و دیگر نھادھا و رویدادھایی کھاغذیھ، دیسکوتک، کالبارائۀ گواھی واکسیناسیون، بھبود، یا تست در نھادھای فعال در زمینۀ. ٢
فعالیتی مشابھ کالب دارند و

ھا و دیگر نھادھا وتک، کالباغذیھ، دیسکواز طریق کارفرمایان نھادھای فعال در زمینۀ٢ھا مطابق شمارۀ بررسی گواھی. ٣
رویدادھایی کھ فعالیتی مشابھ کالب دارند.

بھ١ۀدستورالعمل، جملنینظارت بر الزامات منتج از ایاز قانون مقابلھ با عفونت برا١ۀ، جمل٨ۀ، ماد٢٨aشورا مطابق بند بیدر صورت تصو

ھای داده مجزاھا باید از دیگر پایگاهھاالزامی باشد، این داده، ذخیرۀداده١مادامی کھ، مطابق نظارِت مذکور در جملۀ تناسب قابل اطالق است.

کھیدر دستگاھیشده است فقط بھ صورت محلارائھیبررسیکھ برایحاصلھ از گواھیِ فردیھامنظور، پردازش دادهنیبھ انگھ داشتھ شود.

ً باشودیاستفاده مکنندهیتوسط فرِدبررس شده توسط برنامھدادهنشانۀجینتیِ داریدیِ بررسیکھ براردیانجام گیحدتادیمجاز است و صرفا

آوری کرده است صرفا برای نظارت و مجازاتِالزاماتی استفاده کند کھ ازجمع١ھایی را کھ مطابق جملۀ . پلیس مجاز است دادهباشدیضرور

برای ھدف دیگری١شده توسط پلیس مطابق جملۀ آوریھایجمعکھ دادهاطالق نیستند بھ شرطیقابل۵و ٣اند. جمالت این دستورالعمل بر آمده

آوری داده برای ھدفی دیگر را ممکن سازد. در این صورت، برای پردازش بعدیآوری باشند یا بعداً شرایطی پیش آید کھ جمعجمعنیز قابل

اطالق است کھ برایاندقواعدیقابلآوریشدهجمع١ھایی کھ مطابق جملۀ داده

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

پردازش بھ منظور ھدف دیگر ضرورت دارند.



بند

 

١١

تصمیمات موردی و اقدامات بیشتر

لعمل) مسئولین ذیصالح در زمینۀ مقابلھ با عفونت بر اساس دالیل محکم، در موارد خاص، استثنائاتی را برای الزاماتی کھ بھ موجب این دستورا١(
ر بھ منظور محافظت در برابر عفونت برای مسئولین ذیصالح در زمینۀ مقابلھ با عفونت ازشوند مجاز بشمارند. حق صدور اقدامات بیشتتعیین می

ھای منتج از آن محفوظ است.تأثیر این دستورالعمل یا دستورالعمل

رسانی و نظارتخدمتھایی را در چارچوب العاده باال، دستورالعملتواند، در صورت بروز نرخ ابتالء شدید و فوق) وزارت امور اجتماعی می٢(

ای، برای مسئولین ذیصالح در زمینۀ مقابلھ با عفونت صادر کند.کارشناسی برای تکمیل اقدامات منطقھ

١٢بند

تخلفات اداری

مادۀ، ٣، بر خالف بند انگاریشود کھ فرد آگاھانھ یا از روی سھلدر صورتی محرز میIfSGاز 24شماره 1aمادۀ73بندتخلف اداری مشمول

١a از قانون مقابلھ با عفونت، ماسک طبی یا تنفسی نپوشد.٢۴، شمارۀ

١٣بند

، انقضااالجرا شدنالزم

ً ۵و ھمچنین بند ۴و ٣جمالت ، اما شودیاالجرام، الزم٢٠٢٢آوریل ٣در روز دستورالعمل، نی) ا١( االجراالزمپس از اعالمروز یک استثنائا

توسطآخرین بار کھ —) ٧٩۴ۀ.، صفحGBlای(ژورنال عموم ٢٠٢١سپتامبر١۵مورخ یمربوط بھ کرونایھاھمزمان دستورالعمل.دنشومی

از٢جملۀ ٢مادۀ ٢۵، بند ٢بھ عنوان استثنائی از جملۀ.شودیمیمنقضتغییر یافتھ بود)١٩٣. صفحۀ GBI(٢٠٢٢مارس ١٨دستورالعمل مورخ

بر اساسصادرشدھھایدستورالعملشود.در روز پس از اعالم این دستورالعمل منقضیمی٢٠٢١سپتامبر ١۵دستورالعمل کرونای

(مجموعھ2020نوامبر 17بھ موجب دستور)، آخرین نوبت اصالح483(مجموعھ قوانین. صفحھ 2020ژوئن 23دستور کرونا مورخ . ١

یا) 1052قوانین. صفحھ

(مجموعۀ2021فوریھ 26) کھ اخیرا از طریق دستور مورخ 1067(مجموعھ قوانین، صفحھ 2020نوامبر 30دستور کرونا بھ تاریخ . ٢

یاتغییر یافتھ است ) ٢۴٩قوانین، صفحۀ

ھ قوانین،(مجموع٢٠٢١مارس١٩کھ بھ موجب دستورالعمل )٣٣٩تا ٢٧٣مجموعھ قوانین، صفحۀ (٢٠٢١مارس ٧دستورالعمل کرونای . ٣

یا،تغییر یافتھ است) ٢٩٨صفحۀ

)، کھ آخرین بار از طریق٣۴٣(مجموعھ قوانین، صفحۀ ٢٠٢١مارس ٢٧ھایکرونای مورخ ی کھ بھ موجب دستورالعملھایدستورالعمل. ۴

یا) تغییر یافتھ است، ۴١٧(مجموعھ قوانین، صفحۀ ٢٠٢١مھ ١دستورالعمل مورخ

٢٠٢١ژوئن ١٨)، کھ آخرین بار از طریق دستورالعمل مورخ ۴٣١(مجموعھ قوانین، صفحۀ ٢٠٢١مھ ١٣ی مورخھایکرونادستورالعمل. ۵

)GBI یا) تغییر یافتھ است، ۵٠١. صفحۀ

، صفحۀGBIتغییر یافتھ است (٢٠٢١جوالی ٢٣) کھ بھ موجب دستور مورخ ۵۵٠. صفحۀ GBI(٢٠٢١ژوئن ٢۵. دستورالعمل کرونای۶

۶۶۵ (

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

یا



٧

 

، صفحۀGBI(٢٠٢١سپتامبر ١١)، کھ آخرین بار از طریق دستورالعمل ٧١۴. صفحۀ GBI(٢٠٢١آگوست ١۴دستورالعمل کرونای مورخ . 

) تغییر یافتھ است یا٧٩۴

صفحۀGBI(٢٠٢٢مارس ١٨) کھ آخرین بار بھ موجب دستورالعمل ٧٩۴. صفحۀ GBI(٢٠٢١سپتامبر ١۵. دستورالعمل کرونای مورخ ٨

ییر یافتھ است) تغ١٩٣

از قانون مقابلھ با عفونت٢٨aبند مبتنی براقدامات دستورالعمل اند، مادامی کھ اعمالقابل٢، جملۀ ٢تا زمان انقضایشان مطابق مادۀ

،مقابلھ با عفونتاز قانون ٢و ١، جملۀ ١، مادۀ ٢٨نیز در چارچوب بند از قانون مقابلھ با عفونت ١، جملۀ ٧، مادۀ ٢٨aبند مطابق ،مربوطھ

اقدامات محافظتی تلقی شوند.

٢، جملۀ ١دستورات مذکور در مادۀ یااین دستوربر اساسھمچنین، ھمھ دستورھایی کھ د.شوباطل می٢٠٢٢ژوئن٢٨پایان ) این دستور در 2(

.مادامی کھ پیش از آن لغو نشده باشندباطل خواھد شد، دستورات

٢٠٢٢آوریل ١اشتوتگارت،

:Baden-Württembergدولت ایالت
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