
 

 

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

 مارس ۷از 

 

(، آخرین 1045صفحه  BGBI. I) 2000جوالی  20مورخ ( IfSGقانون مقابله با عفونت )مادۀ  ۳۶و  31تا  28و بخشهای  32بر اساس بخش 

 شود:(، دستور زیر صادر می2397صفحه  BGBI .Iقانون ) ۴aبه وسیله ماده  ۲۰۲۱دسامبر  ۲۱نوبت اصالح 

 

 مقررات عمومی - 1قسمت 

 

 : اهداف،1بخش 

 اقدامات موقت برای جلوگیری از وقوع فوریت بهداشتی حاد

 1بخش 

 اهداف

)کروناویروس( و محافظت از سالمت شهروندان است. برای دستیابی به این  SARS-CoV-2گیری ویروس ( هدف این دستور، مقابله با همه1)

ت هدف، الزم است که احتمال ابتال به عفونت باید به روش موثر و هدفمند کاهش یابد، مسیرهای انتقال عفونت ردیابی شود، و حفظ ظرفیت خدما

 مین گردد.درمانی تض

های فیزیکی بین مردم، بایدها و نبایدها را برای محدود کردن آزادی افراد و کاهش چشمگیر تعداد تماس« دستور»( برای پیگیری این هدف، این 2)

 رد.شناسی شهروندان و از سوی دیگر به اقدامات مستقل نهادهای مسئول بستگی داکند. اجرای این مقررات از سویی به وظیفهمشخص می

 

 1aبخش 

 اقدامات موقت برای جلوگیری از وقوع فوریت بهداشتی حاد

 23بر دیگر مواد این دستور اولویت خواهند داشت و اقدامات مبتنی بر این دستور و دستور کرونا مورخ  1iتا  1b، بخشهای 2021مارس  ۲۸تا 

( بر 1052دستور )مجموعه قوانین. صفحه  1به وسیله ماده  2020نوامبر  17(، آخرین نوبت اصالح 483)مجموعه قوانین. صفحه  2020ژوئن 

مقررات  ۱ ۀبار با ماد نیکه آخر، (۱۰۶۷)مجموعه قوانین، صفحۀ  ۲۰۲۰نوامبر  ۳۰ونای مورخ کرو مطابق مقررات  دستورهای قانونی صادرشده

-https://www.baden یاز نشان نترنت،یا قیاعالم، که از طر نیقوان ۴مطابق بند  ی)اعالم اضطرار ۲۰۲۱ یۀفور ۲۶مورخ 

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

baden-wuerttemberg/ مانندیم یباق رییبدون تغ ۲۰بند  شرطشیشده از پبرگرفته یاست( اصالح شد، مقررات قانون سقابل دستر. 

 1bبخش 

 های تکمیلی مربوط به رویدادهاها و محدودیتممنوعیت

 شود:هستند. این ممنوعیت شامل موارد زیر نمیممنوع  2شماره  1ماده  3بند  10( رویدادهای مشمول بخش 1)

حقوقی، جلسات -ها و جوامع دارای جایگاه حقوقی و نیمهای ضروری نهادهای قانونی، بر اساس قانون خصوصی و عمومی، شرکت. جلسات کمیته1

 کاری و رویدادهای همکاران اجتماعی،



 

 

 شوند،جزو این افراد محسوب نمینفر؛ فرزندان همسران  ۱۰مراسم ازدواج با حضور حداکثر  .2

 ،4بند  10رویدادهای مشمول بخش  .3

که اینهای آزمایشی ، مگرها و آزمونشود  و نیز آزمونمیارائه « نامه مهارتآیین»یا « ایقانون آموزش حرفه»طبق که ای حرفه-. آموزش فنی4

 طور دیگری ذکر شده باشد، 1f§ در 

 ،3بند  13بخش رویدادهای آموزشی مشمول  .5

 42و بخشهای  35a، 41، 35تا  27، 14، 13رویدادهای حوزه رفاه کودکان و جوانان، که در چارچوب خدمات یا اقدامات مشمول بخشهای  .6

مارس  ۱۵از ؛ (SGB VIII)رفاه کودکان و جوانان  -از کتاب هشتم قانون اجتماعی  3aبند  42aاستثنای بخش شود، بهبرگزار می 42eتا 

 مجاز هستند. زیهشت ن ۀشمار یاجتماع نیکتاب قوان ۱۱خدمات و اقدامات ذکرشده در بند  ۲۰۲۱

وکار یا رفاه اجتماعی . رویدادهایی که مطلقاً ضروری هستند و به تاخیر انداختن آنها ممکن نیست و با هدف حفظ فعالیت، خدمت یا امور کسب7

 شود،برگزار می

آمیزی؛ این مجوز فقط در صورتی معتبر است که های زبان و همای ، به همراه دورههای حرفهکار و دیگر آموزش . اجرای اقدامات سیاست بازار8

 پذیر نباشد.اجرای آنالین این موارد امکان

 ،یرانیکشت ،یرانندگ ینظر یهاکالس یبرگزار ؛یو نظر یو آزمون عمل یو خلبان ،یرانیکشت ،یرانندگ یو نظر یعمل یهاآموزش یبرگزار. ۹

 مجاز است، و نیمنحصراً در قالب کالس آنال یو خلبان

کنندگان و شرکت یبرا ،یتست فور قی، از طر۱۹ دیتست کو یبر جواب منف یمبن یمدرک ۀبه شرط ارائ هیاول یهاکمک یهاکالس یبرگزار. ۱۰

 .انیمرب یتست برا ۀبرنام ۀارائ

آوری امضاهای حمایت الزم برای برگزاری انتخابات مجلس و انتخابات شهری و جمع 11بخش  ( رویدادهای کارزار انتصاب و انتخاب مشمول2)

آوری پرسی، جمعآوری طومار برای همهدهندگان و نامزدهای حقیقی و نیز جمعهای رایمربوط به تصویب پیشنهادهای انتخاباتی احزاب، انجمن

 ات ساکنان مجاز خواهد بود.های ساکنان و جلسهای شهروندان، دادخواستدادخواست

 

 1cبخش 

 

 های تکمیلی مربوط به اداره و محدودیت مراکزممنوعیت

 شود:برای عموم مردم ممنوع است. این ممنوعیت شامل موارد زیر نمی 1بند  13برداری از همه مراکز طبق بخش ( بهره1)

 ،استفاده شوند رسمی یا بر مبنای شرایط دشوار خاصهای ضروری، اقامت شبانه مراکز مسکونی تا جایی که برای فعالیت .1

داری، منحصراً برای فروش از قانون هتل 2بند  25ها، شامل موسسات تهیه غذا مشمول بخش رستورانها و ویژه میخانهداری، به. صنعت هتل2

 باال، 1مت شبانه مجاز طبق تعریف شماره برای تامین غذای مرتبط با اقاو بر و تحویل در منزل، بیرون از منزل و نیز خدمات بیرون

ها و غذاها فقط به صورت که نوشیدنیشرطیها و موسسات آموزش عالی طبق قانون موسسات عالی، بهتریاهای دانشگاهها و کافهفروشیاغذیه .3

 بر عرضه شود،بر و در قالب فروش بیرونبیرون



 

 

های شنا با دسترسی گرم، استخرهای تفریحی و دیگر استخرها و نیز دریاچههای آبمهمراکز ورزشی، استخرها، استخرهای سرپوشیده، چش .4

های های تحصیلی و ورزشآموزی، فعالیتهای دانشبخشی، ورزشهای توانکه منحصراً برای اهداف رسمی، ورزششرطیشده، بهکنترل

 ای استفاده شود،سطح باال یا حرفه

 . )لغو شده است(۵

 است( . )لغو شده۶

 لیتحو یماده برا نیها، انحراف از ادر مورد کتابخانه ؛باشد ۳و  ۲جمالت  ۲ ۀمطابق با ماد، هاها، تا جایی که استفاده از آنها و کتابخانهبایگانی .7

 ،مجاز است.  ،یبهداشت یهاها، در چارچوب پروتکلشده و بازگرداندن آنداده سفارش  یهاگرفتن رسانه

 به صورت مقتضی ۲مادۀ ها و مراکز مشابه مراقبت از حیوانات با اعمال های سگ، آرایشگاهحیواناتآرایشگاه  .8

 ،به صورت مقتضی 2بند  ۸مراکز شرط بندی با اعمال جمله  .9

 .۳و  ۲، جمالت ۲ ۀبه شرط اعمال درست ماد ادبودهایو  یشناساهیگ یهاها و باغوحشباغ ها،شگاهیها، نماموزه. ۱۰

آماتور های ورزشو بدون تماس های تفریحی های ورزشی برای ورزش، فعالیت مراکز ورزشی و زمین4شماره  2به عنوان استثنا برای جمله 

 توانندیسال م۱۴ رینفره از کودکان منحصراً ز ۲۰حداکثر  ییهاباز، گروه یدر فضاها؛در فضاهای باز مجاز است 1بند  9فردی طبق بخش 

های تفریحی یا بخشهای از رختکن، سرویس بهداشتی و دیگر اتاقاستفاده  ،۳در موارد مربوط به جملۀ  و آماتور داشته باشند. یحیتفر ناتیتمر

 ، به صورت مستقل از هم ورزش کنند.۱ ۀماد ۹بند  ودیمطابق ق ،یشتریب ییهاباز مجاز است که گروه یدر فضاها. مجاز نیستمشترک 

اگر  های آنالین، ممنوع است. بر و تحویل در منزل و فروشگاهاستثنای خدمات بیرونها و بازارها، بها، فروشگاههفروشی( فعالیت خرده2)

قابل  یفضا ایمتر مربع  ۴۰هر  ی، به ازا۲ ۀماد ۱۳صرف نظر از بند  ست؛یقابل اطالق ن ۱ ۀبسته شده باشند، جمل یقبل یقبل با توافق رزروهایی از

شود و تعهد به  نییتع یهر مشتر یبرا قیمحدود و دق یایزمان ۀباز دیبا ردیگیکه از قبل صورت م یدر هر رزرو مجاز است. یمشتر کیفروش، 

فروشی مواد غذایی و . خرده1:شوندینم ۱ ۀجمل یهاتیموارد مشمول ممنوع نیا قابل اطالق است. زی، ن۶ها، مطابق بند منظور پردازش داده

 بازارهای عرضه مستقیم، قصابی، نانوایی و قنادی،نوشیدنی، شامل 

 ،GewOاز  67بازارهای هفتگی مشمول بخش  .2

 مراکز توزیع غذا، .3

های کفش ارتوپدی، متخصصان های وسایل پزشکی، تکنیسینهای اقالم بهداشتی، فروشگاههای غذای سالم، فروشگاهها، فروشگاهداروخانه .4

 های تخصصی کودک،سازها، فروشگاهسمعک، عینک

 پمپ بنزین، .5

 ونقل عمومی،انداز و مراکز سفر و فروش بلیت در مراکز حملدفتر پست و خدمات ارسال بسته، بانک و صندوق پس .6

 خانه،شویی و رختشویخشک .7

 و روزنامه، ،مجلهکتاب، فروش مراکز . 8

 مراکز عرضه وسایل حیوانات خانگی و خوراک حیوانات،  .9

 و هافروشیه. عمد10

 (.Raiffeisen) زنیفایرائ یهاو فروشگاه یسازساختمان ،یمربوط به باغدار یهانهال، و فروشگاه یهاپرورشگاه ها،یفروشگل ها،یباغدار. ۱۱



 

 

 60حداقل مجاز نیست، در صورتی مجاز خواهد بود که بخش مجاز  ۴اگر اقالم متنوع عرضه شود، فروش مجموعه کاال که فروش آن طبق جمله 

کنند، خواهند بود. در موارد دیگر، فقط بخش مجاز درصد از مجموعه را تشکیل دهد. این مراکز مجاز به توزیع همه اقالمی که معموالً عرضه می

؛ نباشدپذیر که فاصله آن بخش از بخش ممنوع مجموعه چنان باشد که فروش بخش ممنوع امکانشرطیتوان همچنان عرضه کرد، بهمجموعه را می

های زمانی بر، متصدیان باید ترتیبی دهند که کاالها با کمترین تماس و با رعایت بازهدر مورد اقالم بیرونمانند. نخورده باقی میدست ۳و  ۲جمالت 

 همچنان معتبر است. 2بند  13مندرج در مقررات بهداشتی مرتبط عرضه شود. بخش 

فروشی ممنوع فعالیت کند، مرکز در محوطه مرکز خدماتی یا خرده 6شماره  2جمله  2ول بند ( اگر دفتر پست یا سرویس ارسال بسته مشم3)

که در آن خدمات فرعی مربوط به ارسال نامه و بسته ارائه شود؛ البته اگر فروش ناشی اینفروشی مجاز به فعالیت نخواهد بود، مگرخدماتی یا خرده

از جمله خدمات فرعی، در مقایسه با فروش ناشی از مجموعه محصوالت مرکز خدماتی یا از فعالیت دفتر پست یا سرویس ارسال بسته، 

 مانند.نخورده باقی میدست ۳و  ۲ت ، جمال۲مادۀ  تری داشته باشد.فروشی درجه اهمیت پایینخرده

 ید تعطیل شود.بر مجاز است. محوطه غذاخوری مرتبط بامنزل فقط به صورت بیرون-از-( فروش غذا و نوشیدنی بیرون4)

قانون تهیه غذا، به دلیل ممنوعیت مصرف غذا و نوشیدنی در محل، باید تعطیل شود. عرضه  1بند  25های شرکتی مشمول بخش فروشی( اغذیه5)

ندارد. در های مناسب در محوطه شرکت صورت بگیرد، اشکالی که مصرف آنها در اتاقشرطیغذا و نوشیدنی که بیرون بردن آنها مجاز است، به

شود. در این موارد، متصدیان باید اصول اعمال نمی 1فروشی شرکت با دالیل موجه مجاز نباشد، جمله مواردی که مصرف غذا در بیرون از اغذیه

مشتری در  ازای هرمتر مربعی به 10متری بین همه مراجعان و فراهم بودن مساحت حداقل  1.5بهداشتی را رعایت کنند و پیوسته از وجود فاصله 

 اتاق مهمان، اطمینان حاصل کنند.

 اند.ها و بازارها از تبلیغات مربوط به فروش ویژه که ممکن است سبب شلوغی ناگهانی محوطه شود، منع شدهفروشی( خرده6)

، هابه آن عات یدکی مرتبطآالت کشاورزی و دوچرخه، و مراکز فروش قطها و مراکز خدماتی، شامل تعمیرگاه خودرو، ماشینفروشگاهفعالیت ( 7)

. در محوطه فعالیت مراکز صنعتی و مگر این که مطابق دیگر مقررات یا بر مبنای این مقرره ممنوع شمرده شونددهند، به فعالیت ادامه مجازند 

دهندگان خدمات یت ارائهاستثنای وسایل جانبی ضروری، ممنوع است. در محوطه فعالخدماتی، فروش کاالهای نامرتبط با آن صنعت یا خدمت، به

های معیوب مجاز است؛ فروش کاالها، از جمله اقالم مربوط به اجرای قراردادهای خدماتی، تلفن، فقط پذیرش و رفع عیب و تعمیر یا تعویض دستگاه

 ینخورده باقدست ۲ ۀمادمجوز فروش کاالها مطابق  کند؛یها صدق ممتناسب با آن ۲ ۀماد ۱۳، بند ۳و  ۲ ۀدر صورت اطالق جملممنوع است. 

 ..ماندیم

 

 

 1dبند 

 ممنوعیت الکل

کنند و افراد های عمومی تعیین میآمد و تجمع عمومی که نهادهای مسئول در مراکز شهری و دیگر مکانوهای رفتعرضه و مصرف الکل در مکان

 کنند، ممنوع است. یابند یا به مدت طوالنی تجمع میدر آنها در محیط سرپوشیده حضور می

  



 

 

 

 1eبند 

 ۲۰۲۱مارس  ۱۴تا  فعالیت مدارس

 اند:این موارد ممنوع، ۲۰۲۱مارس  ۱۴تا ( 1)

 العاده و دیگر رویدادهای آموزشی در مدارس عمومی و موسسات مستقل مرتبط،های حضوری و رویدادهای فوق. برگزاری کالس1

بت پس از مدرسه . فعالیت مراکز مراقبت از کودک در مدارس ابتدایی معتبر، مراقبت منعطف عصرگاهی، مراقبت پس از مدرسه و مراکز مراق۲

 .در محوطه مدارس

 های مرتبط با آزمون نهایی در نظر بگیرند.توانند استثناهایی در مورد برگزاری آزمونوزارت آموزش و امور فرهنگی و وزارت امور اجتماعی می

 یهااستثاء آن کالس مجاز شمرده شوند. ۱۳تا  ۳ها مطابق مواد اگر آن کالس یممنوع است، حت یبه صورت حضور یعمل یبدنتی( ترب۲)

که ورزش را به عنوان  یآموزاندانش یعملکرد عمل یهایابیاز جمله ارز شوند،یآزمون برگزار م یبرا یاست که جهت آمادگ یحضور یبدنتیترب

 ییهاتیفعال شود. تیعامتر در طول کل دوره ر ۵/۱ یگذاراست که فاصله نیط بر اها مشروآن یاند. البته برگزارخود انتخاب کرده یامتحان ۀرشت

دهان  یهاپوشش ای یرپزشکیغ ۀبا ماسک روزمر یرسانکمک ای یسازمنیاما ا ممنوع هستند. ستیها ممکن ندر آن یگذارحداقل فاصله نیکه حفظ ا

 مشابه ممکن است. ینیو ب

 :شودموارد زیر اعمال نمی در 1( ممنوعیت ذکرشده در بند ۳)

آموزان در طول سال که دانششرطی، بهووتمبرگ-بادن جوانانکودکان و از قانون رفاه  28روزی در مراکز کودکان مشمول بخش . مدارس شبانه1

 روزی که در طول سال دایر هستند،در مرکز حاضر شوند، و مراکز آموزش و راهنمایی ویژه با بخشهای شبانه

مراکز آموزش ویژه و مشاوره با تاکید بر این و همچنین جسمی و حرکتی،  ۀتوسع ،مراکز آموزش ویژه و مشاوره با تاکید خاص بر توسعه ذهنی. 2

 های آموزشیبرنامه

 آموزان ابتدایی. آموزش حضوری ویژه دانش4، و عملی های کتبی . برگزاری آزمون3

 ن  آموزادانش یبرا یآموزش حضور. ۴

aشود،برگزار می 2020/21تحصیلی ای، و مدرسه همگانی، که آزمون نهایی آنها در سال حرفه-مدرسه متوسطه، مدرسه فنی 9یه ( پا 

b شودبرگزار می 2020/21ای، و مدرسه همگانی، که آزمون نهایی آنها در سال تحصیلی حرفه-مدرسه متوسطه، مدرسه فنی 10( پایه، 

cای و مدرسه همگانی،حرفه-عمومی، دبیرستان فنیدبیرستان  2و  1های ( پایه 

dحروفهای آموزشی آموزان مراکز آموزش ویژه و مشاوره که مشمول یکی از برنامه( دانش a تا )cهای متناظر هستند،( در پایه 

e 10و  9های دوره آموزشی و نیز پایهای دارای های بودجهمراکز آموزش ویژه و مشاوره، مراکز آموزش ویژه و مشاوره با دیگر اولویت 9( پایه 

 کنند،آموزان را برای برنامه آموزشی پیوسته بعدی آماده میدر آموزش جامع با هدف متفاوت که دانش

fیا دیپلم عمومی که به اعطای یک مدرک صالحیت کاری  کنندبرگزار می هاییآزمون نهایی 2020/21ای که در سال تحصیلی حرفه-( مدارس فنی

 ،شوندمی منتهی



 

 

برای  ،ای زیر نظر وزارت فرهنگ؛ این موردحرفه-های متناظر در مدارس فنیو دوره 3شماره ، ۱مادۀ  ،14موسسات مشمول بخش  .5

 شود که امکان ارائه آنالین درسها و به تاخیر انداختن فرآیندفقط در صورتی اعمال میشوند، هایی که به دیپلم یا اعطای مدرک منتهی نمیکالس

 آموزش وجود نداشته باشد.

 

تحت  یاو حرفه یفن یها( دورهAbschlussklassen) پلم  یمقاطع د یها، و کالس۴ ۀ، شمار۱ ۀآموزان مطابق جملدانش یدرس یهاکالس

 .شوندیو آموزش از راه دور برگزار م یبه صورت حضور ی، به طور تناوب۵ ۀ، شمار۱ ۀنظارت وزارت فرهنگ، مطابق جمل

آن در مراکز مشاوره و  رینظ یهااز مقاطع اول تا چهارم و همچنان کالس یابتدائ ۀدور یحضور یها، کالس۱ ۀاز ماد یعنوان استثنائ ( به۴)

 ییهادر قالب کالس ،یبه صورت گردش —را مجاز اعالم نکرده باشد  شانی، از قبل، برگزار۳ ۀکه ماد یدر صورت — یاستثنائ یهاآموزشگاه

 تیاولو .شودیبرگزار م یبه صورت حضور یلیدر هر زمان دو مقطع تحص خواهند شد. لیتشک کندیها از نصف تجاوز نمآن تیفکه ظر

 است. یو علوم تجرب ات،یاضیر ،یآلمان یهاها با کالسکالس یبرگزار

اعتماد، مدارس روزانه و  مراقبت بعد از  مدارس مورد یخدمات مراقبت ۀشرکت دارند، ارائ یحضور یهاآموزان در کالسکه دانش ی( مادام۵)

 آنان مجاز است. یروزانه برا ۀمدرس ایدرون مدرسه  ۀمراقبت بعد از مدرس نی( و همچنHortظهر منعطف، مراقبت بعد از مدرسه )

 که یآموزان( دانش۶)

 ایبه آموزش از راه  دور ندارند  یمکان دسترسا. ۱

 دارند، یخاص یازهاین ت،یریمد دیی( و تأKlassenkonferenzها )کنفرانس کالس صیبه تشخ ،یگرید لی. به دال۲

و  یمدارس فن یعمل یهاقاعده در مورد درس نیا ب،یترت نیبه هم برگزار خواهد شد. شانیبرا یحضور یهابا توجه به منابع در دسترس، کالس

 صادق است. ستین سریشان به صورت آموزش از راه  دور مکه امکان ارائه زین یاحرفه

 یبه جا خواهندیم ایبه مدرسه اطالع دهند که آ دیآموزان بالغ بادانش ای یقانون یهاسرپرست ،یحضور یهاکالس ی( در صورت برگزار۷)

ها باشد، معلم برگزار شدن کالس یرحضوریبر غ یمبن میکه تصم یوقت نه. ایشرکت کنند  یحضور یهادر کالس ،یآموزش از راه  دور اجبار

 یشرکت در آموزش از راه  دور به جا ۀنیاگر در زم شرکت کنند. یدر آزمون کتب یآموزان الزاماً به صورت حضورکند که دانش نییتع تواندیم

 انیتا پا شرکت کند. یحضور یهاکه در کالس کندیآموز را ملزم مها دانشاعالم نشود، مقررات حضور در کالس یمیتصم یآموزش حضور

به شرکت در کالس، بدون  میتصم ریی(، تغیپاندم طی)مثالً، شرا طیقابل مالحظه در شرا یرییدر صورت تغ نیو همچن یلیسال تحص ای سالمین

 است. ریپذعطف به ماسبق، امکان

 آن را خواهد گرفت. یبرگزار نشود، آموزش از راه  دور جا یکه کالس حضور ی( مادام۸)

های مراکز همه پایهو مدارس مستقر در مدرسه ابتدایی،  7تا  5های آموزان واجد شرایط مدارس ابتدایی، پایه( خدمات اضطراری ویژه دانش۹)

از ممنوعیت  ،ندارندرا امکان برگزاری کالس حضوری امکان برگزاری کالس حضوری را ندارند و یا تا جایی که اگر  آموزش ویژه و مشاوره

 :عاف هستند. این کودکان مجاز به مشارکت هستندفعالیت م

 که مشارکت آنها در مراقبت اضطراری برای تضمین منافع کودک ضروری باشد، هاییآن. 1

که قصد شرکت در شرطیای، تحصیل یا حضور در مدرسه ضروری باشد، بههای حرفهکه حضور سرپرست قانونی آنها برای فعالیت هاییآن. 2

 یا را داشته باشند و این موضوع مانع مراقبت آنها از کودکان شود، 2021آزمون نهایی 

 . افرادی که به دالیل اساسی دیگر نیازمند مراقبت اضطراری باشند.3



 

 

شود. پدر/مادر مجرد شرایطی مشابه سرپرست ، نیز اعمال میباشد ۲، شمارۀ ۲جملۀ شرایط واجد در مورد پدر/مادر مجرد که  2شماره  ۲جمله 

 قانونی دارد، اگر سرپرست قانونی دیگر نتواند به دالیل اساسی، مثالً ابتال به بیماری خطرناک، از کودک مراقبت کند.

دهد. این نوع مراقبت در مرکز مرتبط که کودک قبالً در آنجا حاضر مراقبت اضطراری معموالً دوره فعالیت مراکز جایگزین را پوشش می (۱۰)

شود. موارد استثنا در این مورد فقط با دالیل کامالً موجه اعمال های ترجیحاً کوچک و ثابت، ارائه میشده است، از سوی کارکنان و در گروهمی

 شود. می

آیند آموزش است و مراقبت آموزان و کارکنان مدرسه بخشی از فرفروشی مدرسه و مصرف گروهی غذا با حضور دانش( فعالیت اغذیه۱۱)

ن متری بین افراد مجاز است. اگر فعالیت شیفتی باشد، میزها باید حتماً بی 1.5های ثابت )تا حد ممکن( و با رعایت فاصله حداقل اضطراری در گروه

 شیفتها تمیز شود.

 معاف هستند،فعالیت مدارس و شرکت در ( کودکان زیر از مراقبت اضطراری ۱۲)

که دستور نهادهای اینروز نگذشته باشد، مگر 10اند یا تماس دارند، اگر از آخرین تماس . آنهایی که با فرد مبتال به کروناویروس تماس داشته1

 ذیربط طور دیگری باشد،

اند؛ اگر این منطقه ای که از سوی موسسه رابرت کخ  منطقه پرخطر اعالم شده است، حضور داشتهروز گذشته در منطقه 10طی . آنهایی که 2

 شود، یاروز پس از بازگشت جزو مناطق پرخطر قرار گرفته باشد نیز همین قاعده اعمال می 10ظرف 

 ه خشک، یا از دست رفتن یا ضعیف شدن حس بویایی یا چشایی باشند.های رایج ابتال به کروناویروس، یعنی تب، سرف. دارای نشانه3

که، طبق مفاد دستور شرطیوجود ندارد، به ۷مطابق بند )بخش( ، ممنوعیتی برای ورود و مشارکت 1شماره  ۱۲( در موارد مشمول بند ۱۳)

 قرنطینه کروناویروس، الزامی برای قرنطینه وجود نداشته باشد.

 1fبند 

 2021مارس  15مدارس از فعالیت 

 ممنوع هستند: ۲۰۲۱مارس  ۳۱تا پایان  ۲۰۲۱مارس  ۱۵( این موارد از ۱)

برنامه و رویدادهای مربوط به مدرسه در مدارس عمومی و نهادهای خصوصی متناظر با آموزش حضوری و همچنین برگزاری رویدادهای فوق . ۱

 ها،آن

 ( درون مدرسه.Hortمورد اعتماد، مراقبت بعد از ظهر منعطف، و مراقبت بعد از مدرسۀ ) ارائۀ خدمات مراقبتی در مدارس ابتدایی . ۲

تا  ۲های مدرسه باشد که مطابق مواد شان بخشی از فعالیتفعالیت شرکای خارج از مدرسه در داخل مدرسه تنها در صورتی مجاز است که فعالیت

توانند در برگزاری مواد امتحانی پایانی، استثنائاتی را برای موارد ذکر ور اجتماعی میشوند. وزارت فرهنگ و وزارت امنیز مجاز شمرده می ۱۱

 قائل شوند. ۱شده در جملۀ 

های مجاز شمرده شوند. استثاء آن کالس ۱۱تا  3ها مطابق مواد بدنی عملی به صورت حضوری ممنوع است، حتی اگر آن کالس( تربیت2)

آموزانی که ورزش را به عنوان های عملکرد عملی دانششوند، از جمله ارزیابیادگی برای آزمون برگزار میبدنی حضوری است که جهت آمتربیت

هایی متر در طول کل دوره رعایت شود. فعالیت ۱/۵گذاری ها مشروط بر این است که فاصلهاند. البته برگزاری آنرشتۀ امتحانی خود انتخاب کرده

های دهان رسانی با ماسک روزمرۀ غیرپزشکی یا پوششسازی یا کمکها ممکن نیست ممنوع هستند. اما ایمنی در آنگذارکه حفظ این حداقل فاصله

 و بینی مشابه ممکن است.

 شود: این موارد را شامل نمی ۱های مادۀ ( ممنوعیت۳)



 

 

 آموزش  حضوری  .۱

a ) تثنائیای اسدر مدارس ابتدایی و سطوح مقدماتی مراکز آموزشی و مشاوره 

b ای استثنائی.که بر مبنای مدارس ابتدایی هستند و همچنین مقاطع متناظر در مراکز آموزشی و مشاوره ۶و  ۵( مقاطع تحصیلی 

c ) ۹آموزان پایۀ دانش ( مدرسۀ اصلیHauptschule( مقطع متوسطه ،)Werkrealschule  وRealschule و مدرسۀ جامع )

(Gemeinschaftsschuleکه در سا ،) آزمون نهایی دارند، 2020/21ل تحصیلی 

c ) ۱۰آموزان پایۀ دانش ( مدرسۀ اصلیHauptschule( مقطع متوسطه ،)Werkrealschule  وRealschule و مدرسۀ جامع )

(Gemeinschaftsschule که در سال تحصیلی ،)آزمون نهایی دارند، 2020/21 

e)  ۲و  ۱آموزان مقاطع دانش ( دبیرستان عمومیGymnasiumدبیرستان فنی و حرفه ،)( ای و مدرسۀ جامعGemeinschaftsschule،) 

f) های ذکر شده در حروف های متناظر با دورهای استثنائی که در یکی از کالسآموزان مراکز آموزشی و مشاورهدانشc  تاe کنند،شرکت می 

g) های های حمایتی و دورهای استثنائی با دیگر اولیتکز آموزشی و مشاورهای استثنائی، مراآموزان کالس نهم مراکز آموزشی و مشاورهدانش

 کنند،های پیوستۀ بعدی آماده میآموزان را برای دورههای آموزشی فراگیر با اهداف مختلف که دانشدر دوره ۱۰و  ۹آموزشی، و مقاطع 

h ) ای دارند که به اعطای صالحیت کاری یا مدرکی عمومی نهایی آزمون 2020/21ای که در سال تحصیلی آموزان مدارس فنی و حرفهدانش

 شود،منتهی می

 های عملکرد کتبی و عملی،برگزاری ارزیابی . ۲

قانون کودکان و نوجوانان برای افراد صغیر به رسمیت شناخته  ۲۸ووتمبرگی که مطابق بند -( بادنSchulen am Heimروزی )مدارس شبانه . ۳

روزی که کل سال باز ای استثنائی شبانهآموزان کل سال به آن مدرسه بروند و همچنین مراکز آموزشی و مشاورهدانش اند، مادامی کهشده

 هستند،

های دیگر که ای استثنائی با اولیتای استثنائی با اولویت پیشبرد ذهنی، بدنی، و حرکتی و مراکز آموزشی و مشاورهمراکز آموزشی و مشاوره  .۴

 دهند،را ارائه می هااین دوره

ای تحت مدیریت وزارت  فرهنگ؛ این مورد دارس فنی و حرفههای آموزشی متناظر در مو دوره ۳، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۴نهادهای مربوط به بند   . ۵

مکان به تعویق کند، آن هم منحصراً در صورتی که آموزش به صورت آنالین ممکن نباشد و اهایی که نهایی نیستند صدق میتنها برای کالس

 انداختن آن وجود نداشته باشد.

 دبستانی( و مدارس پیشGrundschulförderklassenهای حمایتی ابتدایی )کالس  . ۶

های فنی ( دورهAbschlussklassenهای مقاطع دیپلم  )و کالس hتا  cذکر شده در حروف  ۱، شمارۀ ۱آموزان مطابق جملۀ های درسی دانشکالس

شوند. در ، به طور تناوبی به صورت حضوری و آموزش از راه دور برگزار می۵، شمارۀ ۱حت نظارت وزارت فرهنگ، مطابق جملۀ ای تو حرفه

 های حضوری تصمیم با مدیریت مدرسه است. مورد دامنه و مدت زمان کالس

 است:  های حضوری شرکت دارند، این موارد برای آنان مجازآموزان در کالس( مادامی که دانش4)

( درون مدرسه، و مدرسۀ Hortارائۀ خدمات مراقبتی در مدارس ابتدایی مورد اعتماد، مراقبت بعد از ظهر منعطف، و مراقبت بعد از مدرسۀ ) . ۱

 روزانه و همچنین،

 قدم زدن و گردش در طبیعت در قالب کالس . ۲

. 

 آموزانی که( برای دانش۵)



 

 

 ر ندارند یاامکان دسترسی به آموزش از راه  دو . ۱

 ( و تأیید مدیریت، نیازهای خاصی دارند،Klassenkonferenzها )به دالیل دیگری، به تشخیص کنفرانس کالس . ۲

های عملی مدارس فنی و شان برگزار خواهد شد. به همین ترتیب، این قاعده در مورد درسهای حضوری برایبا توجه به منابع در دسترس، کالس

 شان به صورت آموزش از راه  دور میسر نیست صادق است. ای نیز که امکان ارائهحرفه

ه جای خواهند بآموزان بالغ باید به مدرسه اطالع دهند که آیا میی یا دانشهای قانونهای حضوری، سرپرست( در صورت برگزاری کالس۶)

ها باشد، معلم های حضوری شرکت کنند یا نه. وقتی که تصمیم مبنی بر غیرحضوری برگزار شدن کالسآموزش از راه  دور اجباری، در کالس

ن کتبی شرکت کنند. اگر در زمینۀ شرکت در آموزش از راه  دور به جای آموزان الزاماً به صورت حضوری در آزموتواند تعیین کند که دانشمی

های حضوری شرکت کند. تا پایان کند که در کالسآموز را ملزم میها دانشآموزش حضوری تصمیمی اعالم نشود، مقررات حضور در کالس

، شرایط پاندمی(، تغییر تصمیم به شرکت در کالس، بدون عطف سال یا سال تحصیلی و همچنین در صورت تغییری قابل مالحظه در شرایط )مثالً نیم

 پذیر است.به ماسبق، امکان

 ( مادامی که کالس حضوری برگزار نشود، آموزش از راه  دور جای آن را خواهد گرفت. ۷)

ای استثنائی معاف از مشاورهمدارس مبتنی بر مدارس ابتدایی و تمام مقاطع مراکز آموزشی و  ۷آموزان کالس ( مراقبت ضروری از دانش۸)

 ممنوعیت هستند، مادامی که همچنان امکان حضور نداشته باشند. این کودکان حق شرکت در کالس را دارند:

 کودکانی که حضورشان در مراقبت ضروری به منظور  تضمین سالمت کودک الزامی است،  . ۱

روند، در صورتی که ال تکمیل تحصیالت خود هستند و یا به مدرسه/دانشگاه میشان مشغول به کارند و یا در حکودکانی که سرپرست قانونی .۲

 باشد و به این خاطر قادر به مراقبت از کودک نیستند یا، ۲۰۲۱شان در سال آزمون نهایی

 کودکانی که در پی مشکالتی جدی دیگری به مراقبت ضروری احتیاج دارند.  .۳

کند. اگر سرپرست قانونی دیگر، را دارا هستند صدق می ۲، شمارۀ ۲سرپرستی نیز که پیش شرط جملۀ تکهای در مورد خانواده ۲، شمارۀ ۲جملۀ 

های ها نیز همچون سرپرستسرپرستای سخت، قادر به مراقبت از کودک نیست، با تککننده، مثالً به خاطر رنج بردن از بیماریبه دالیل قانع

دهندۀ این خدمات قابل ارائه است. این خدمات توسط مراقبت ضروری در محدودۀ ساعات کاری نهاد ارائهشود. قاعدتاً خدمات قانونی برخورد می

شوند که تا اندازۀ ممکن کوچک و هایی ارائه میکرده است و در قالب گروهشود که کودک تا کنون به آن مراجعه میکارکنان همان نهادی ارائه می

 شود که دلیلی قابل قبول برای آن ارائه شود. ها در صورتی مجاز شمرده میثابت هستند. استثنائات این امر تن

آموزان و کارکنانی که در پی آن در مدرسه مشغول به کار هستند، در چارچوب آموزش ( غذاخوری مدرسه و صرف وعدۀ همزمان دانش۹)

متری بین افراد، برپا خواهد بود. اگر مدرسه به صورت  ۱/۵ هایی تا حد ممکن ثابت و با حفظ فاصلۀ حداقلحضوری و مراقبت ضروری، در گروه

 شوند.ها به صورت اصولی تمیز میشیفتی است، میزهای غذاخوری بین شیفت

 باشند: ( این کودکان از مراقبت ضروری و شرکت در مدرسه معاف می۱۰)

روز نگذشته باشد، مگر در صورتی که  ۱۴اند هنوز ه با آن فرد داشتهاند و از آخرین تماسی کهایی که با فردی آلوده به کرونا تماس داشتهآن  .۱

 مسئولین مدرسه تصمیم دیگری بگیرند، 

اند که از سوی مؤسسۀ روبرت کخ، در زمان اقامت فرد، به عنوان منطقۀ پرخطر ای حضور داشتهروز اخیر در منطقه ۱۰هایی که طی آن  .۲

روز پس از زمان بازگشت هم به عنوان منطقۀ پرخطر شناخته شود، این قاعده صدق  ۱۰قه ظرف شناخته شده باشد؛ همچنین اگر این منط

 کند، یامی

 دهند، مخصوصاً تب، سرفۀ خشک، اخالل در حس بویایی یا چشایی. کودکانی که عالئم رایج ابتالء به کرونا را از خود نشان می  .۳

می برای جداسازی وجود نداشته باشد یا آن الزام دیگر برقرار نباشد، برای دسترسی و شرکت اگر مطابق مقررات جداسازی در شرایط کرونا، الزا

 ، ذکر شد دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.۱، شمارۀ ۱۰در مواردی که در مادۀ  ۷مطابق بند 

 

 



 

 

 1g بخش

 مذهبی، و رویدادهای مربوط به سوگواریهای محدودیت برگزاری رویدادهای مذهبی، عقیدتی و ایدئولوژیک با هدف اجرای آیین

های مذهبی و نیز رویدادهای مربوط به سوگواری مشمول ( در جریان برگزاری رویدادهای مذهبی، عقیدتی و ایدئولوژیک با هدف اجرای آیین1)

 ، قرائت سرودهای کلیسا در فضاهای بسته ممنوع است.2و  1بندهای  12بخش 

که تعداد تخمینی حاضران اجازه  شرطی نام اولیه برگزارکنندگان مجاز است، بهفقط پس از ثبت 1بند  12بخش ( حضور در رویدادهای مشمول 2)

 انجام دهند. 6گذاری فیزیکی را بدهد. برگزارکنندگان باید پردازش داده را طبق الزامات بخش رعایت فاصله

که هماهنگی ایند حداقل دو روز کاری زودتر به مرجع ذیربط اعالم شود، مگرنفر بای 10با شرکت حداکثر  1بند  12( رویدادهای مشمول بخش 3)

 کلی با نهاد مرتبط صورت گرفته باشد.

 

 1hبخش 

 ها، مراکز ویژه افراد نیازمند مراقبت و خدمات حمایتی و سرپاییهای مربوط به بیمارستانمحدودیت

 FFP2ژن منفی قبلی و با یک محافظ تنفسی که واجد الزامات استاندارد پس از تست آنتی ها فقط( ورود مراجعان و عیادت کنندگان به بیمارستان1)

(DIN EN 149:2001)، KN95، N95  ساله، ماسک روزانه  14تا  6یا یک استاندارد مشابه باشد، مجاز است؛ در مورد کودکان

کنندگان فراهم کنند. ورود ها باید امکان انجام آزمایش را برای مراجعان و عیادتغیرپزشکی یا پوشش مشابه دهان و بینی کافی است. بیمارستان

ژن منفی قبلی یا با یک محافظ تنفسی که واجد الزامات استاندارد ها فقط پس از تست آنتیتانافراد متفرقه خارج از مجموعه کارکنان به بیمارس

FFP2 (DIN EN 149:2001)، KN95، N95  همچنان معتبر است. 1شماره  2بند  3یا یک استاندارد مشابه باشد، مجاز است. بخش 

ژن و استفاده یازمند مراقبت و حمایت، فقط پس از ارائه نتیجه منفی آزمایش آنتیکنندگان به مراکز بستری ویژه افراد ن( ورود مراجعان و عیادت2)

یا  FFP2 (DIN EN 149: 2001)، KN95، N95از پوشش تنفسی مجاز است. در مورد پوشش تنفسی، برآورده شدن الزامات استاندارد 

سک معمولی غیرپزشکی یا پوشش مشابه دهان و بینی کافی است. ساله، استفاده از ما 14تا  6استاندارد مشابه ضروری است. در مورد کودکان 

کنندگانی که کنندگان فراهم کنند. عیادتهمچنان معتبر است. این مراکز باید امکان اجرای آزمایش را برای مراجعان و عیادت 1شماره  2بند  3بخش 

ژن معاف ساکنان ضروری است، از ارائه نتیجه منفی آزمایش آنتی ورود آنها به مرکز برای ادامه فعالیت مرکز یا حفظ سالمت روانی یا جسمی

نشانی، سرویس نجات، پلیس و ناپذیر، ممکن نباشد. همچنین، کارکنان آتشژن بر اثر عوامل اجتنابکه اجرای پیشاپیش آزمایش آنتیشرطیهستند، به

 ژن معاف هستند.مرتبط ضروری است، از ارائه نتیجه منفی آزمایش آنتیرسیدگی به بالیای طبیعی، که دسترسی آنها به مرکز برای ایفای وظایف 

ها و مراکز بستری ویژه افراد نیازمند مراقبت و حمایت و نیز خدمات مراقبت سرپایی تا آنجا که با ساکنان یا بیماران تماس ( کارکنان بیمارستان3)

یا یک استاندارد مشابه در  FFP2 (DIN EN 149:2001)، KN95، N95داشته باشند باید از یک محافظ تنفسی که واجد الزامات 

آزمایش چارچوب مقررات ایمنی صنعتی باشد، استفاده کنند. کارکنان مراکز بستری ویژه افراد نیازمند مراقبت و حمایت باید سه نوبت در هفته تحت 

در هفته تحت آزمایش عفونت کروناویروس قرار بگیرند، و در هر  عفونت کروناویروس قرار بگیرند و کارکنان خدمات مراقبت سرپایی باید دو بار

رتبط را مورد، نتیجه را، بنا به درخواست مدیریت مرکز، به آنها ارائه کنند. مراکز خدمات مراقبتی بستری یا سرپایی باید ترتیب اجرای آزمایش م

 بدهند.

برای الزامی کردن آزمایش  3تا  1تری در مورد بندهای مقررات سختگیرانه تواند، وزارت امور اجتماعی میIfSGاز  2جمله  32( طبق بخش 4)

 و استفاده از پوشش تنفسی، منتشر کند.

 



 

 

 1i بخش

 های خاصالزامات پوشش دهان و بینی در مکان

( DIN EN 14683 :2019-10)ترجیحاً دارای گواهی  9و  8 ،۷ ،۵ ،4، 3، 2، 1، در مورد ماسک پزشکی شماره 1بند  3استثناهای بخش 

برای  1یا استاندارد مشابه. جمله  FFP2 (DIN EN 149: 2001)،KN95 ، N95یا پوشش تنفسی با رعایت الزامات استانداردهای 

 14تا  6شود. ماسک معمولی غیرپزشکی یا پوشش مشابه دهان و بینی برای کودکان اعمال می 12ماده  2و  1رویدادهای به مفهوم مندرج در بند 

 همچنان معتبر است. 2بند  3و بخش  3بند  1hله کافی است. بخش سا

 

 : الزامات کلی2بخش 

 

 2بخش 

 قانون فاصله عمومی

 متر فاصله بگیرید. 1.5( اگر وسایل مناسبی برای پیشگیری از انتقال فیزیکی آلودگی در دسترس نباشد، بهتر است از دیگران حداقل 1)

که راعایت حداقل فاصله در موارد خاص، مثالً بر اساس اینمتری از دیگران الزامی است، مگر 1.5حداقل  های عمومی، حفظ فاصله( در مکان2)

مجاز  1بند  9هایی که طبق بخش دالیل ویژه یا تضمین محافظت کافی در برابر آلودگی با رعایت اقدامات پیشگیرانه، معقول نباشد. گردهمایی

 شوند.هستند، از این قاعده معاف می

 کاربرد ندارد. 1بند  16( قانون فاصله در مورد مدارس، مراکز مراقبت روزانه یا دیگر مراکز ذکرشده در بخش 3)

 

 3بخش 

 پوشش دهان و بینی

 ( پوشیدن ماسک معمولی غیرپزشکی یا پوشش دهان و بینی با کیفیت مشابه ضروری است1)

قطار، اتوبوس برقی، تاکسی، هواپیمای مسافربری، قایق، کشتی مسافری و خودروهای کابلی، ویژه ونقل عمومی، به. هنگام استفاده از وسایل حمل1

 های قطار و محوطه فرودگاه،های مسافری و در ایستگاهدر سکوهای قطار و اتوبوس، در محوطه انتظار اسکله کشتی

 ،۶ ۀشمار ۱، مادۀ ۱۴بند در مراکز مشمول  .2

 مطب دیگر متخصصان پزشکی انسان و کاروران غیرپزشکی و نیز مراکز ارائه خدمات درمانی عمومی، پزشک،. در مطب پزشک، مطب دندان3

از  68تا  66ها و در بازارهای مشمول بخشهای فروشیها و خردهفروشی. در داخل و خارج محوطه انتظار و دسترسی مراکز خریرد، عمده4

 ین مراکز،های اختصاصی ا( و نیز پارکینگGewOمقررات تجارت )

های رانندگی که های آموزشگاهارائهو سایر  عملینظری و های آزمونهنگام و خلبانی و سواری قایقرانندگی، نظری و عملی آموزش در . 5

 گیرند.یا قانون راهنمایی و رانندگی نشأت مینامۀ رانندگی مستقیماً از مقررات ارائۀ گواهی

حرف  4شماره  2بند  3از قانون جاده؛ در ضمن، در مسیرهای مشمول بخش  cحرف  4شماره  2بند  3. در محوطه عابران پیاده مشمول بخش 6

d که نهاد ذیصالح با مشورت اداره پلیس محلی مرتبط، چنین تشخیصی بدهد،شرطیاز قانون جاده، به 

 اند،ونقل عمومی در نظر گرفته شدههای محدود که برای عموم مردم یا حمل. در اتاق7



 

 

 های فعالیت،. در محیط کار و مکان8

 ای در حوزه تجارت و صنعت ارائه شود، و. در صورتی که آموزش حرفه9

ای و مراکز آموزش افراد دارای نیازهای خاص و مراکز مشاوره، از ابتدای سطح اصلی، با حرفه-ها، مدارس فنی. در مدارس شامل دبستان10

 گذارد.تاثیر نمی 1بند  16اهیت عمومی یا مستقل؛ این بر مقررات مدرسه دستور کرونا ویژه مدارس مشمول بخش م

 ( پوشیدن ماسک صورت در موارد زیر اجباری نیست2)

 . برای کودکان زیر شش سال،1

توانایی پوشاندن دهان و بینی را ندارند؛ البته اثبات دالیل پزشکی . برای افرادی که بتوانند ثابت کنند که، به دالیل بهداشتی یا دیگر دالیل موجه، 2

 معموالً باید با ارائه گواهی پزشکی صورت بگیرد،

وآمد متری با دیگران وجود داشته باشد؛ هنگام رفت 1.5که امکان حفظ فاصله شرطی. در محیط کار و مراکز تولیدی یا هنگام کار کردن، به3

 شود،این قانون اعمال نمی 9 شماره 1بند  3مول بخش گروهی یا در موارد مش

های دیگر چنین چیزی را ایجاب ، اگر درمان، خدمت، مداوا یا فعالیت9و  8، 7، 3، 2های ، شماره1های مشمول بند ها، مراکز و مکان. در مطب4

 کند،

 . هنگام غذا خوردن،5

 نجام گرفته باشد،. اگر اقدام محافظتی دیگری با حداقل محافظت معادل ا6

 ،10شماره  1های ورزشی در مراکز ورزشی مشمول بند ، در فعالیت7و  6های شماره 1های مشمول بند در مکان .7

دست نخورده باقی  ۱۷۶مادامی که فرد بازدیدکننده نباشد؛ بند  ،4بند  10، در رویدادهای مشمول بخش 8و  7های شماره 1. در مراکز مشمول بند 8

 .ماندمی

 متری از دیگران وجود داشته باشد، یا 1.5که امکان حفظ درست فاصله حداقل شرطی، به7و  6های شماره 1های مشمول بند . در مراکز و مکان9

 ،از قانون مراقبت روزانه کودکان، کادر آموزشی و دیگر کارکنان این مراکز 1. در مراکز مشمول بخش 10

 رستان،یدب یورزش یهاهنگام ورزش در مکان. ۱۱

 یهاپروتکل تیها؛ رعامطابق قانون دانشگاه یهاو دانشگاه یعاد یهارستانیدب ،یقیموس یهادر هنرستان یقیموس ای شینما یهنگام اجرا. ۱۲

 است. یو نوع اجرا، الزام یقیکار، بسته به نوع آلت موس طیذکر شده در مقررات سالمت مح یبهداشت

 لیدر چارچوب تحص یقیموس نیهنگام تمر. ۱۳

 

 

 : الزامات ویژه3بخش 

 

 4 بند

 الزامات بهداشتی

باید بر اساس مواد این دستور یا بر مبنای این دستور رعایت شود،  3و  2( در مواردی که الزامات بهداشتی فراتر از الزامات عمومی بخشهای 1)

 افراد مسئول باید حداقل الزامات زیر را برآورده کنند:



 

 

 قابل رعایت باشد، 2که قانون فاصله طبق بخش طوریوآمد افراد و صفها، بهتعداد افراد بر مبنای ظرفیت فضایی و تنظیم رفت. محدودیت 1

 های تهویه،. تهویه منظم و کافی فضاهای داخلی مورد استفاده افراد، و نیز نگهداری منظم سامانه2

 زنند،آنها دست می. تمیز کردن مرتب سطوح و اشیایی که افراد مرتباً به 3

 شود، پس از هر نوبت استفاده،. تمیز یا ضدعفونی کردن اشیایی که معموالً وارد دهان می4

 . تمیز کردن مرتب سرویس بهداشتی و توالت،5

بهداشتی ویژه  کننده دست یا دیگر اقالم مشابهمصرف یا ماده ضدعفونی-. فراهم کردن مقدار کافی از مایع دستشویی و نیز حوله کاغذی یکبار6

 خشک کردن دست،

 . تعویض دستمال توالت پس از هر نوبت استفاده،7

گذاری بینی،  رعایت الزامات فاصله-های دسترسی و فعالیت، الزامی کردن استفاده از پوشش دهانرسانی بهنگام و شفاف درباره ممنوعیت. اطالع8

امکان پرداخت غیرنقدی و اشاره به الزام شستشوی کامل دست در سرویس و شستشوی دست، تامین لوازم تمیز کردن دست، فراهم کردن 

 بهداشتی.

ویژه شرایط محلی یا توان نادیده گرفت، اگر و تا جایی که رعایت الزامات بهداشتی طبق شرایط خاص افراد، بهرا می 1( الزام ذکرشده در بند 2)

 ماهیت پیشنهاد، ضروری یا معقول نباشد.

 

 5بخش 

 بهداشتیمفاهیم 

عفونت را  ( تا جایی که رعایت مفاهیم بهداشتی بر مبنای مفاد این دستور یا بر اساس این دستور ضروری باشد، افراد مسئول باید الزامات مقابله با1)

ه باید اجرا چگون 4ویژه، مفهوم بهداشتی باید مشخص کند که الزامات بهداشتی مشمول بخش طبق شرایط خاص هر وضعیت، در نظر بگیرند. به

 شود.

ات ( بنا به درخواست نهاد ذیصالح، افراد مسئول باید مفهوم بهداشتی را معرفی و اطالعات مربوط به اجرای آن را ارائه نمایند. دیگر الزام2)

 ماند.های بهداشتی طبق قانون مقابله با عفونت همچنان معتبر میمربوط به تدوین برنامه

 

 6بخش 

 پردازش داده

ویژه مراجعان، کاربران یا ایی که پردازش داده بر اساس مفاد این دستور یا بر مبنای این دستور ضروری باشد، افراد حاضر، به( تا ج1)

توانند نام و نام خانوادگی، نشانی، تاریخ و مدت حضور را ارائه کنند و، در صورت وجود، شماره تلفن منحصراً با هدف ارائه کنندگان، میشرکت

ها از قبل موجود باشد، آوری خواهد شد. اگر این داده، جمعIfSGاز  25و  16ه اداره بهداشت یا اداره پلیس محلی، طبق بخشهای اطالعات ب

 کند.تغییر نمی IfSGاز  7تا  2جمالت  4بند  28aبخش   ها ضرورتی نخواهد داشت. آوری دوباره دادهجمع

کنند، از ورود خودداری می 1جمله  1را که به صورت کلی یا جزیی از ارائه اطالعات تماس طبق بند ها باید افرادی ( افراد مسئول پردازش داده2)

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

ند، ارائه اطالعات دقیق الزامی کنها ارائه میبه مسئوالن پردازش داده 1جمله  1( در مواردی که افراد حاضر اطالعات تماس خود را طبق بند 3)

 ست.



 

 

 

 7بخش 

 دسترسی و ممنوعیت مشارکت

های مشخص بر اساس مفاد این دستور یا این دستور ممنوع است، این های خاص یا مشارکت در فعالیت( در مواردی که دسترسی به مکان1)

 شود،ممنوعیت افراد زیر را شامل می

 روز نگذشته باشد، ۱۴اند یا تماس دارند، اگر از آخرین تماس . آنهایی که با فرد مبتال به کروناویروس تماس داشته1

 های رایج ابتال به کروناویروس، یعنی تب، سرفه خشک، یا مختل شدن حس بویایی یا چشایی باشند،. دارای نشانه2

 ،تفاده نکنند، از پوشش دهان و بینی اس1بند  3. بر خالف بخش 3

 ارائه ندهد. ۱۹-دیکو یمنف عیبه روز از تست سر ی، مدرک۶ ۀ، شمار۱ ۀ، ماد۱۴بر خالف بند  .۴

، اگر رعایت آن در موارد خاص نامعقول باشد، یا اگر دسترسی یا مشارکت به دالیل خاص ضروری باشد و احتمال 1( ممنوعیت مشمول بند 2)

 شود.ممکن و از طریق اقدامات پیشگیرانه به حداقل برسد، اعمال نمیانتقال آلودگی به اشخاص ثالث تا حد 

 

 8بخش 

 ایبهداشت و ایمنی حرفه

طبق مفاد این دستور یا این دستور الزامی  3و  2( تا جایی که رعایت الزامات بهداشتی و ایمنی عالوه بر الزامات کلی بخشهای 1)

 ا برآورده کند:باشد، کارفرما باید حداقل یکی از الزامات زیر ر

 . احتمال انتقال آلودگی به کارکنان با توجه به شرایط محیط کار به حداقل برسد،1

 گیری کرونا، برخوردار شوند،ویژه در مورد تغییرات فرآیندهای کاری و الزامات ناشی از همهکارکنان باید از آموزش و اطالعات جامع، به .2

شده باید مرتباً گندزدایی کننده دست یا شستشوی دست در محل کار تضمین شود؛ اقالم مصرفاستفاده از ضدعفونی. سالمت فردی کارکنان باید با 3

 شود،

 . مقدار کافی از ماسک پوشاننده دهان و بینی باید در اختیار کارکنان قرار بگیرد،4

پذیر نباشد یا درمان کامل آنها به دلیل شرایط فردی ممکن برای آنها بر اساس گواهی پزشکی امکان 19-کارکنانی که درمان عوارض کووید .5

هایی که مستلزم تماس گسترده با باالتر از دیگران باشد، نباید در فعالیت 19-نباشد، یا کارکنانی که احتمال ابتالی آنها به عوارض شدید کووید

 پذیر نیست، به کار گرفته شوند.ن امکانمتری با دیگرا 1.5هایی که در آنها رعایت فاصله افراد است، یا در فعالیت

آوری، نگهداری و گیری درباره وظایف کاری کارکنان جمعاطالعات افراد را فقط برای تصمیم 5شماره  1تواند بر اساس بند ( کارفرما می2)

رسانی ندارند. به محض از می برای این اطالعمصرف کند، اگر کارکنان تعلق خود به گروه ذکرشده در آنجا را به کارفرما اعالم کنند؛ کارکنان الزا

 بین رفتن ضرورت نگهداری اطالعات و حداکثر یک هفته پس از لغو شدن این دستور، کارفرما باید اطالعات را حذف کند.

 

 : تجمعات، رویدادها و جلسات4بخش 

 

 9بخش 



 

 

 های خصوصی و رویدادهای خصوصیتجمعات، گردهمایی

 و رویدادهای خصوصی فقط در شرایط زیر مجاز است ( تجمعات، جلسات خصوصی1)

 . با حضور اعضای خانوار،1

؛ کودکان خانوارهای مرتبط با سن ، به شرطی که تعداد از پنج نفر تجاوز نکنددیگر ایدهخانواو یک نفر از خانوادۀ خود . با حضور اعضای 2

 گریعضو د کیبا  تواندیسال داشته باشد م ۱۴ یاز پنج عضو باال شیب ایپنج  یااگر خانواده؛ شوندجزو این افراد محسوب نمی 14حداکثر 

 مالقات کند. گرید یااز خانواده

 

های کاری، خدماتی یا شامل تجمعاتی که برای حفظ فعالیت 1( بند 2).شوندمحسوب میمحسوب  دهخانوایک نیز  کنندینم یکه با هم زندگ ییهازوج

 شود.گیرد، نمییا حفظ رفاه اجتماعی صورت می تجاری، حفظ نظم و ایمنی عمومی

 

 10بخش 

 رویدادهای دیگر

در نظر  5را رعایت کنند و مفاهیم بهداشتی را پیشاپیش بر اساس بخش  4( افراد برگزارکننده رویدادها باید الزامات بهداشتی مندرج در بخش 1)

وجود دارد. هنگام برگزاری رویداد،  7ممنوعیت دسترسی و مشارکت طبق بخش انجام دهند. اینجا  6ها را طبق بخش بگیرند و پردازش داده

 باید رعایت شود. 8ای طبق بخش الزامات ایمنی حرفه

 شود.کسب شده است، نمی 1بند  9در مورد رویدادهایی که مجوز آنها قبالً طبق بخش  1( بند 2)

 ( برگزاری رویدادهای زیر ممنوع است3)

ویژه رویدادهای فرهنگی پرطرفدار، رویدادهای هنری و فرهنگی و رویدادهای رقص، شامل رقص زنده و آموزش و تفریحی، بهرویدادهای  .1

 ای فقط بدون تماشاگر مجاز است،تمرین رقص؛ برگزاری رویدادهای ورزشی سطح باال یا حرفه

 کننده.شرکت 100. رویدادهایی با بیش از 2

 شوند.دگان، کارکنان و دیگر همکاران رویداد در نظر گرفته نمیکننبرای محاسبه تعداد شرکت

در مورد رویدادهای مربوط به حفظ ایمنی عمومی و نظم عمومی، اجرای عدالت یا تامین رفاه یا امکانات عمومی، و نیز  3تا  1( بندهای 4)

یز نهادهای مستقل، شامل جلسات بحث و بررسی و مذاکرات شفاهی ها و دیگر نهادهای قوای مقننه، قضاییه و مجریه، و نرویدادها و جلسات سازمان

 شود.اعمال نمیو آزمون تعیین سطح تحصیلی ریزی های تصویب برنامهدر روال

( رویدادهای مشمول این ماده باید دارای زمان و مکان محدود و با اهداف و نیت مشخص باشند و زیر نظر برگزارکننده، شخص، سازمان یا 5)

 ، با مشارکت هدفمند افراد برگزار شوند.موسسه

 

 10a بخش

 دهیانتخابات و رای

پرسی و دیگر جلسات کمیته درباره انتخابات و تعیین و تایید نتیجه انتخابات در انتخابات ایالتی، انتخابات شهرداری و همه 7تا  2( بندهای 1)

های یاتهای انتخابات و ههای جلسه کمیتههای انتخابات و اتاقگیری مشمول این قانون، و نیز اتاقشود. ساختمان رایانتخابات شهری اعمال می



 

 

های ساختمان که در مدت برگزاری انتخابات و روندهای تعیین و تایید نتایج انتخابات و دیگر جلسات کمیته انتخابات شهری گزینش، و نیز دیگر اتاق

 در دسترس عموم هستند.

های ن کند. در مورد اعضای کمیتهرا تضمی 8و  6، 3تا  1های شماره 1بند  4( شهردار باید حداقل رعایت الزامات بهداشتی مشمول بخش 2)

 ، باید رعایت شود.8ای، طبق بخش های گزینش و کارکنان فرعی، الزامات بهداشت و ایمنی حرفهانتخابات و هیات

 FFP2 (DIN EN( یا پوشش تنفسی با رعایت الزامات DIN EN 14683 :2019-10( پوشیدن ماسک پزشکی )ترجیحاً دارای گواهی 3)

 شودیا استانداردهای مشابه در ساختمان انتخابات الزامی است. این الزام شامل موارد زیر نمی KN95 ،N95تاندارد ، اس(2001 :149

 برای کودکان زیر شش سال و .1

اساس به دالیل پزشکی برای آنها ممکن نیست، یا بر  1افرادی که بتوانند، با ارائه گواهی پزشکی، ثابت کنند که پوشیدن ماسک طبق جمله  .2

متری با دیگران الزامی است. پیش از ورود به اتاق  1.5دالیل معقول یا دیگر دالیل مستند قادر به پوشیدن ماسک نیستند. رعایت فاصله حداقل 

 گیری، همه افراد باید دستهای خود را ضدعفونی کنند.رای

 شود:ی حضور دارند، اعمال میگیر( مواد زیر درباره افرادی که بر مبنای اصل تبلیغات در ساختمان رای4)

آوری کند، ها را جمعتواند این دادهارائه کنید، کمیته گزینش می 1جمله  1بند  6شما موظف هستید که مشخصات تماس خود را طبق بخش  1

 1بند  6ها را طبق بخش هبسته به شهردار تحویل دهد؛ شهردار موظف است که داد-شده را در پاکت درآوریهای جمعمامور انتخابات باید داده

 پردازش کند؛ 1جمله 

 15در هر نوبت به مدت حداکثر  18و از  18تا  13و از ساعت  13صبح تا  8توانند از ، این افراد می2شماره  2جمله  3در مورد بند  .2

متری  1.5مجاز است. رعایت فاصله حداقل دقیقه  15گیری پستی به مدت حداکثر های رایگیری بمانند. ماندن در اتاقهای رایدقیقه در اتاق

 بین اعضای کمیته گزینش و دستیاران آنها ضروری است.

 گیری برای افراد زیر ممنوع است( دسترسی به ساختمان رای5)

 روز نگذشته باشد، ۱۴اند یا تماس دارند، اگر از آخرین تماس . که با فرد مبتال به کروناویروس تماس داشته1

 های رایج ابتال به کروناویروس، یعنی تب، سرفه خشک، یا از دست رفتن یا ضعیف شدن حس بویایی یا چشایی باشند،ه. دارای نشان2

 باشند، ماسک نپوشیده باشند، یا 2جمله  3، بدون این که مشمول موارد استثنای بند 1جمله  3. برخالف بند 3

 ئه نکنند یا به صورت ناقص ارائه کنند.، اطالعات تماس خود را ارا1شماره  4. برخالف بخش فرعی 4

نامه انتخابات ایالت یا به دیگر منطقه انتخاباتی یا از آیین 3aبند  41گیری به منطقه انتخاباتی دیگر مشمول بخش ( در صورت انتقال وسایل رای6)

برگه رای در آن منطقه انتخاباتی،  50کمتر از نامه انتخابات شهری به دلیل وجود از آیین 37aگیری پستی مشمول بخش اتاق جلسه هیات رای

 FFP2 (DINتوانند در یک خودرو جابجا شوند. این افراد باید از پوشش تنفسی دارای الزامات استانداردهای چندین نفر از خانوارهای مختلف می

EN 149 :2001)، KN95، N95  همچنان معتبر است. 2شماره  2بند  3یا استاندارد مشابه استفاده کنند. بخش 

معاف هستند. همین قاعده « قانون مقابله با عفونت»های مبتنی بر دهندگان برای شرکت در انتخابات یا رای دادن، از شمول محدودیت( رای7)

قانون افرادی که، بر مبنای و همچنین  گیریان فعال در روند انتخابات یا رایهای گزینش و دستیارهای انتخابات و هیاتدرباره اعضای کمیته

 شود.اعمال میانتخاباتی حضور داشته باشند های مایلند در ساختمان برگزاری انتخاب یا کمیته انتخابات،



 

 

 

 11بخش 

 قانون اساسی 8تجمعات مشمول اصل 

قانون اساسی، مجاز  8جلسات مربوط به اجرای حق اساسی آزادی تجمعات، بر اساس اصل ، برگزاری 10و  9( به عنوان استثنای بخشهای 1)

 است.

توانند الزامات بیشتری، مثالً برای رعایت اصول را رعایت کند. نهادهای ذیربط می 2گذاری مندرج در بخش ( رئیس جلسه باید قانون فاصله2)

 ، تعیین کنند.4بهداشتی، طبق مفاد بخش 

 ویژه از طریق اجرای الزامات، ممکن نباشد، جلسات ممکن است ممنوع گردد.های دیگر، بهابله با آلودگی به روش( اگر مق3)

 

 12بخش 

 رویدادهای جوامع مذهبی، عقیدتی و ایدئولوژیک و رویدادهای مربوط به سوگواری

شود، مجاز بی و عقیدتی با هدف عبادت مذهبی برگزار می، رویدادهایی که در کلیسا و جوامع مذه10و  9( به عنوان استثنا برای بخشهای 1)

 5را رعایت کنند و پیشاپیش اصول بهداشتی را طبق بخش  4خواهد بود. برگزارکنندگان رویدادهای مذهبی باید الزامات بهداشتی مندرج در بخش 

 شود.در مورد رویدادهای جوامع ایدئولوژیک اعمال می 3تا  1وجود دارد. جمالت  7اعالم نمایند. اینجا ممنوعیت دسترسی و مشارکت طبق بخش 

سوزی و سوگواری مجاز است. برگزارکنندگان این رویدادها باید الزامات ، برگزاری مراسم دفن، مرده10و  9( به عنوان استثنا برای بخشهای 2)

 .وجود دارد 7را رعایت کنند. اینجا ممنوعیت دسترسی و مشارکت طبق بخش  4بهداشتی بخش 

ویژه تواند مقررات بیشتری در زمینه مقابله با آلودگی تنظیم کند و به، وزارت آموزش و امور فرهنگی میIfSGاز  2جمله  32( طبق بخش 3)

 تعیین کند. 2و  1هایی برای تعداد افراد در نظر بگیرد و مقررات اجرایی دیگری برای رویدادهای مشمول بندهای محدودیت

 

 وکارهای خاصفعالیت و الزامات مقابله با عفونت در مراکز و کسب: ممنوعیت 5بخش 

 

 13بخش 

 های مراکزممنوعیت فعالیت و محدودیت

 استثنای ارائه خدمات آنالین به عموم مردم، ممنوع است:( فعالیت مراکز زیر، به1)

 بندی کوچک،استثنای مراکز شرطبندی، بههای شرطهای سرگرمی، کازینو و بنگاههای تفریحی، شامل گذرگاهمکان .1

استثنای مدارس موسیقی، مدارس هنری، ها و سینماها، بههای نمایش، تاالرهای اپرا و کنسرت، موزهویژه سالنموسسات هنری و فرهنگی، به .2

 ها،ها و کتابخانهمدارس هنری جوانان، مراکز پخش فیلم برای افراد نشسته در خودرو و بایگانی

وکارهای ضروری یا استثنای کسبکننده اقامتگاه شبانه پولی، بههای تامین سکونتگاه و دیگر مراکز تامینای گردشگری، شرکتهاتوبوس .3

 های شبانه رسمی یا در شرایط دشوار و خاص،اقامتگاه

 های تجاری،ها و نشستنمایشگاه .4



 

 

موزه  هایآهنهای محصور در فضای باز، راهمراکز تفریحی، شامل محوطه شناسی و نیز دیگرپارکهای تفریحی، باغهای جانورشناسی و گیاه .5

 و خودروهای کابلی گردشگری،

اسکی و تاسیسات مشابه و های یوگا، تلههای ورزشی، شامل استودیوهای آمادگی جسمانی، سالنمراکز ورزشی عمومی و خصوصی و زمین .6

و با اهداف رسمی، برای  ۱مادۀ  ۹مطابق قوانین بند های تفریحی و آماتور، فقط برای ورزش استثنای کاربرد آنهاهای فوتبال، بهنیز زمین

 ای،های سطح باال یا حرفههای آموزشگاهی، مطالعات دانشگاهی، ورزشهای توانبخشی، ورزشورزش

شده، های شنا با دسترسی کنترلدریاچهگرم، استخرهای تفریحی و دیگر استخرها و نیز های آباستخرها، استخرهای سرپوشیده، چشمه .7

های سطح باال یا های تحصیلی و ورزشآموزی، فعالیتهای دانشبخشی، ورزشهای تواناستصنای کاربرد برای اهداف رسمی، ورزشبه

 ای،حرفه

 سوناها و مراکز مشابه، .8

از قانون  2بند  25یشه و دخانیات و مراکز پذیرایی مشمول بخش ها، شامل بارهای مصرف شها و رستورانویژه میخانهداری، بهصنعت هتل .9

بر و تحویل در بر و خدمات بیروناز قانون تهیه غذا، فروش بیرون 1بند  25استثنای مراکز تهیه غذا و ارائه خدمات مشمول ماده داری، بههتل

 ده مستثنی است،از این قاع 3های شبانه مجاز مشمول شماره محل؛ تهیه غذا برای اقامتگاه

ها و غذاهای منحصراً استثنای نوشیدنیها و مراکز آموزشی مشمول قانون موسسات آموزش عالی، بهتریاهای دانشگاهها و کافهفروشیاغذیه .10

 شود،نیز اعمال می 2جمله  2بند  16بر و فروش با سرویس تحویل؛ بخش بیرون

 

 . )لغو شده است(۱۱

 های نجات حیوانات،استثنای خانهو مراکز مشابه مراقبت از حیوانات، بهحیوانات های ، آرایشگاهواناتحیهای زیبایی سالن .12

 نظر از ساختار سازمانی یا پذیرش به عنوان مدرسه هنری،مدارس رقص، مدارس باله و موسسات مشابه، صرف .13

 ها و دیسکوها وباشگاه .14

از قانون حمایت  3بند  2گری مشمول بخش های مرتبط با صنعت روسپیمراکز مشابه و نیز دیگر مکانها و خانهگری، فاحشهمراکز روسپی .15

 ها.از روسپی

 

شود، باید از مقررات تجارت، در صورتی که خدمات آنها در فضای بسته ارائه  68تا  66وکارهای خرد و بازارهای مشمول بخشهای ( کسب2)

 حسب اندازه محوطه فروش به شکل زیر محدود کنند:تعداد افراد حاضر همزمان را بر 

 متر مربع، حداکثر یک مشتری، 10. در مورد محوطه فروش کوچکتر از 1

متر مربع از  10ازای هر فروشی مواد غذایی، حداکثر یک مشتری بهمتر مربع و در خرده 800. در مورد محوطه فروش کوچکتر از مجموعاً 2

 محوطه فروش،

متر مربع حداکثر یک  800متر مربع در مساحت کل  ۸۰۰بیش از فروشی مواد غذایی با مساحت . در مورد محوطه فروش خارج از بخش خرده3

مربع از  20ازای هر متر مربع حداکثر یک مشتری به 800متر مربع از محوطه فروش، و با مساحت بیش از  10ازای هر مشتری به

 محوطه فروش.

 شود.کز خرید، مساحت کل محوطه فروش مرتبط در نظر گرفته میدر مورد مرا

های دیجیتال و دیگر شود؛ قالبها و موسسات آموزش عالی بر اساس قانون موسسات آموزش عالی تعلیق می( مطالعات حضوری در دانشگاه3)

ری با مجوز رئیس و مدیریت آکادمی مجاز خواهد بود، ، رویدادهای حضو1های آموزش از راه دور مجاز است. به عنوان استثنا برای جمله قالب



 

 

های آموزش از های ارتباطی یا دیگر قالبرسانی الکترونیکی و فناوریکه برگزاری اینها اکیداً ضروری باشد و امکان استفاده از اطالعشرطیبه

در این زمینه  3و  2جمالت  2بند  16. بخش شودزار میرویدادهایی که برای دانشجویان ترم اول برگ، مخصوصاً دور به جای آنها ممکن نباشد

 شود.اعمال می

 

 14بخش 

 وکارهای خاصاعتبار الزامات مقابله کلی با عفونت در مراکز و کسب 

کنند، پیشاپیش را رعایت  4های زیر باید الزامات بهداشتی ذکرشده در بخش کننده موسسات، مراکز خدماتی و فعالیتبردار یا ادارهافراد بهره( ۱)

 انجام دهند: 6ها را طبق بخش تدوین کنند و پردازش داده 5برنامه بهداشتی خود را طبق بخش 

 های دانشجویی،ها و اتحادیهها، بایگانیها و مراکز آموزش عالی مشمول قانون موسسات آموزش عالی، کتابخانهدانشگاه .1

 ان،مدارس موسیقی، مدارس هنری و مدارس هنری جوان .2

های مربوط به سرویس مجات و دیگر مدارس پرستاری، مدارس ویژه کادر درمان، مدارس فنی ویژه امور اجتماعی، مدارس ویژه فعالیت .3

 موسسات آموزشی و تحصیلی مربوط به پرستاری و کادر درمانی تحت نظر وزارت امور اجتماعی،

 های نظری و عملی،مونرانی و پرواز، شامل آزهای رانندگی، قایقآموزشگاه .4

 ذکر شده باشد، 1بند  16که در بخش ایندیگر موسسات آموزشی و خدمات آنها، از جمله برگزاری آزمون، مگر .5

 

تتو، و  وم،یکاشت ناخن، ماساژ، سوالر ،ییبایز یهاسالن ها،شگاهیبا بدن دارد، مانند آرا کینزد یکه تماس دهندیارائه م یکه خدمات یمشاغل. ۶

 رد ینیپوشش دهان و ب یموقت ایکه امکان داشتن دائم  یو مراقبت از پا؛ مادام ،یگفتار درمان ،یو کار درمان یوتراپیزیف نیو همچن نگیرسیپ

 تیو رعا یاز جانب مشتر ۱۹-دیکو یتست فور یمنف ۀجینت ۀخدمات ارائ نیخدمات وجود نداشته باشد، شرط استفاده از ا ۀارائ ای تیهنگام فعال

 است. یکارکنان الزام یپروتکل تست برا

های یوگا و نیز مدارس رقص و مراکز های بازی شامل استودیوهای آمادگی جسمانی و سالنمراکز ورزشی عمومی و حصوصی و زمین .7

 مشابه،

 ،6استثنای الزامات بخش ، بهGewOاز  68تا  66ها و بازارهای مشمول بخشهای فروشیخرده .8

 1بند  25؛ در مورد مراکز و خدمات پذیرایی مشمول بخش GastGاز  25داری شامل مراکز و خدمات پذیرایی مشمول بخش صنعت هتل .9

 باید فقط برای مسافران خارجی انجام بگیرد، 6، پردازش داده طبق بخش GastGاز  1جمله 

 ها،اقامتگاه .10

 ،هاانجمن .11

 ،بندیدفترهای شرط .12

 .ادبودهایو  یشناساهیگ یهاها و باغوحشباغ ها،شگاهیا، نماهموزه. ۱۳

ممنوع است. در  7، دسترسی و مشارکت طبق بخش ۱ی مطابق مادۀ هابرداری از این مراکز یا ارائه این خدمات، پیشنهادها و فعالیتهنگام بهره( ۲)

کاربرد ندارد. اگر رویداد مجاز مشمول  5و  2های شماره 1مادۀ باید رعایت شود؛ این در مورد  8ای مشمول بخش ضمن، الزامات ایمنی حرفه

همچنین درباره  7ی و مشارکت مشمول بخش شود. ممنوعیت دسترسنیز اعمال می ۲ و 1مواد در مرکز، پیشنهاد یا فعالیت برگزار شود،  10بخش 

 شود.اعمال می 4و  1های شماره 1بند  3ها و مراکز ذکرشده در بخش ونقل، محیطوسایل حمل



 

 

 خدمات هستند. ۀمجاز به ارائ ی، تنها با رزرو وقت قبل۶ ۀ، شمار۱ ۀمطابق ماد ی( نهادها۳)

 

 14aبند 

 های خاصبرای نهادها و شرکتاقدامات خاص الزم برای جلوگیری از ابتالء 

 ( کارمندان  ۱)

نشده سر و کار دارند و از های فرآوریهای سالخی، قصابی، فرآوری گوشت، و فرآوری شکار و همچنین مشاغل دیگری که با گوشتشرکت  .۱

 کارمند دارند، مادامی که در محوطۀ سالخی و قصابی حضور داشته باشند و ۳۰کنند و بیش از آن مواد غذایی دیگری را تولید می

کارگر  ۱۰خاص، که در بازۀ زمانی به کار گیری کارگران فصلی بیش از گیاهان دهندۀ های پرورششامل شرکتهای کشاورزی، شرکت  .۲

 فصلی دارند،

 ۱۰۰هایی با بیش از ، کارمندان حوزۀ سالخی و قصابی که در شرکت۱باید پیش از شروع فعالیت کاری خود، تست کرونا بدهند. در مورد شمارۀ 

ها باید در صورت درخواست کارفرما به وی ارائه شود. کارفرما ملزم به انجام یک تست هفتگی نیز هستند. نتایج آزمایشکارمند مشغول به کارند 

 مسئول تأمین هزینۀ آزمایش است، مگر این که این هزینه از طریق دیگری تضمین شود.

ی را رعایت کنند و یک پروتکل بهداشتی را، مطابق قیود ذکر شده در ، الزامات بهداشت۴باید، مطابق بند  ۱( کارفرمایان مشاغل ذکر شده در مادۀ ۲)

، افراد در خارج از فضاهای بسته ملزم به پوشیدن پوشش دهان و بینی نیستند. ۲، شمارۀ ۱های ذکر شده در مادۀ ، تدوین کنند. در شرکت۵بند 

هستند که پروتکل بهداشتی خود را به ادارۀ بهداشت محلی ارسال کنند. اگر ، ملزم ۲، مادۀ ۵، علی رغم بند ۱کارفرمایان نهادهای ذکر شده در مادۀ 

 .شودمطابق الزامات ادارۀ بهداشت اصالح باید فوراً ای را در پروتکل پیدا کرد، پروتکل اداره کاستی

، قائل ۱ان یک محدودۀ کاری، مطابق مادۀ تواند استثنائاتی را برای الزام به تست برای کارمند( به درخواست کارفرما، ادارۀ بهداشت محلی می۳)

 در صورتی که کارفرما بتواند در چارچوب یک پروتکل بهداشتی خاص دالیلی را ارائه دهد که بتواند این استثناء را توجیه کند. البتهشود، 

 

. در گردد یاعمال م بیترت نیبه هم 6 مادهکنندگان شرکت را پردازش کند.  دیو بازد کارکنانمربوط به  یموظف است داده ها برداربهره( 4)

ً ، 1 بند، 2 شمارهمورد  که  یافراد در خصوص نیممنوع است و همچن 7 ماده طبقد. ورود و شرکت نشو یپردازش م کارکنان یداده ها صرفا

 ممنوع است. اندنداده  انجامنشده را  زیتجو شاتیآزما

 لیذتعهدات  1ذکر شده در بند  موسسات خصوص در دیبا برداربهره، نید. عالوه بر انشو تیرعا دیبا 8 مادهمطابق با  یشغل یمنی( الزامات ا5)

 را انجام دهد:

کرونا، و  یریهمه گ لیدل به مقرراتشده در روند کار و  جادیا راتییبا توجه به تغ ژهی، به وشوند یم متوجهکه  یبه زبان دی. کارکنان با1

به طور جامع آموزش  ییو چشا ییایتب، سرفه خشک، اختالل در حس بو یعنیکرونا،  روسیعفونت با و یعالئم معمولبا توجه به  نیهمچن

 داده شوند.

، پس از آن حداقل سه ماهه و در صورت تحوالت تیفعال نیقبل از شروع اول دیبا 1شماره  2ها مطابق با جمله  آموزشاطالعات و  ارائه. 2

 شوند. یمستندسازشده و  نجاما یشفاه و یکتب، به صورت فوراً  دیجد

 از آنها. حیو آموزش استفاده صح یشخص محافظت زاتیبه تجه کارکنان هیکل زی. تجه3

 

 مقررات ویژه - 2قسمت 

 

 

 15بخش 



 

 

 اصل

در آنجا که مقررات متفاوتی شرطیاولویت دارد، به 1بر همه مواد قسمت  3بند  12و بخش  18تا  16( دستورهای صادرشده بر اساس بخشهای 1)

 برقرار باشد.

انحراف داشته باشد، اعمال  2و  1بندهای  13، و بخش 1شماره  1جمله  3بند  10، 9در مواردی که این دستورهای قانونی از بخشهای  1( بند 2)

 کند، از این قاعده مستثنی است.شود؛ مقرراتی که اقدامات تکمیلی مقابله با عفونت را حمایت مینمی

 

 16بخش 

 دور دستورمجوز ص

تواند از فعالیت مدارس زیر نظر خود، مراکز مراقبت از کودک در ، وزارت آموزش و امور فرهنگی میIfSGاز  2جمله  32( طبق بخش 1)

های تقویتی دبستان، مهدهای کودک و های معتبر و مراقبت منعطف عصرگاهی، مراکز مراقبت پس از مدرسه، مراکز مراقبت روزانه، کالسدبستان

 ویژه الزامات بهداشتی، را با هدف مقابله با عفونت کروناویروس تعریف کند.ها حمایت کند و شرایط و الزامات الزم، بهدبستانیپیش

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

 صادر کند

 ها،ها و بایگانیها و مراکز آموزش عالی مشمول قانون موسسات آموزش عالی، کتابخانهدانشگاه .1

 های دانشجویی واتحادیه .2

 نباشد، و نیز سینماها 5و بند  1موسسات هنری و فرهنگی، اگر مشمول شماره  .3

در مورد دانشگاه پلیس  1شماره  1تی، را تعریف کنید. جمله ویژه الزامات بهداشبرای مقابله با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، به

Baden-Württemberg از جمله هیات علمی دانشگاه پلیس ،Baden-Württemberg  و دانشگاه حقوقSchwetzingen اعمال ،

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

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

 ها و روال استخدام فراهم کند.سازی و برگزاری آزمونمستثنی کند و امکان آموزش، تحصیل و تحصیالت تکمیلی را برای آماده

 بر فعالیت مراکز زیر نظارت کند IfSGاز  2جمله  32تواند طبق بخش ور اجتماعی می( وزارت ام3)

 های روزانه،بخشی، مراکز دیالیز و درمانگاهها، مراکز پیشگیری و توانبیمارستان .1

 مراکز ویژه افراد نیازمند مراقبت و حمایت یا دچار معلولیت، .2

 خانمان،مراکز ویژه افراد بی .3

دهنده طبق قانون های زندگی حمایتی سرپایی که مرجع ارائهها و نیز انجمنخانمانرسانی به بیزندگی حمایتی سرپایی ویژه کمک طرحهای .4

 مسکن، مشارکت و مراقبت مسئولیت فعالیت آنها را بر عهده دارد،

 خدمات مراقبتی و حمایتی در محیط مراقبت موقت و بلندمدت، .5

 جوان و مددکاری اجتماعی جوانان،خدمات کار کودک و نو .6

 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

 های سرویس نجاتمدارس ویژه فعالیت .9

 ویژه الزامات بهداشتی، را تعریف کنید.الزامات، به برای مقابله با عفونت کروناویروس، شرایط و

 های زیر صادر کندو با هدف مقابله با عفونت کروناویروس دستور الزم را در زمینه IfSGاز  2جمله  32تواند طبق بخش ( وزارت کشور می4)



 

 

 یژه الزامات بهداشتی، وو. شرایط و الزامات مربوط به فعالیت مراکز پذیرش اولیه ایالتی ویژه پناهندگان، به1

 شوند،وارد به مرکز پذیرش اولیه ایالتی یا افرادی که پس از غیبت طوالنی وارد مرکز می. جداسازی افراد تازه2

 و نظارت بر این افراد.

 بر فعالیت مراکز زیر نظارت کنند IfSGاز  2جمله  32توانند طبق بخش ( وزارت فرهنگ و وزارت امور اجتماعی می5)

های یوگا و برگزاری مسابقات ورزشی و های بازی شامل استودیوهای آمادگی جسمانی و سالنمراکز ورزشی عمومی و حصوصی و زمین .1

 نیز مدارس رقص و مراکز مشابه،

 شده و نیزاستخرها شامل سونا و آبگیرهای استحمام با دسترسی کنترل .2

تحت نظارت بخش مسئول  5شماره  1 بند 14 مادهمدارس موسیقی، مدارس هنری و مدارس هنری جوانان و نیز خدمات متناظر مشمول  .3

 مرتبط در وزارت فرهنگ

 ویژه الزامات بهداشتی، را تعریف کنید.برای مقابله با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، به

بر فعالیت مراکز زیر نظارت  IfSGاز  2جمله  32توانند با صدور دستور مشترک طبق بخش ماعی می( وزارت ترابری و وزارت امور اجت6)

 کنند

 و GastGاز  2جمله  1بند  25شامل خدمات پذیرایی مشمول بخش  1شماره  1بند  3وآمد مسافران عمومی و گردشگران مشمول بخش . رفت1

ملی و محتوای آموزش عملی تحصیالت رسمی و آموزش تکمیلی های نظری و عواز، آزمونسواری و پر. آموزش نظری و عملی رانندگی، قایق2

نامه های رانندگی که مستقیماً مشمول دستور گواهیکارشناسان رسمی و مسئوالن آزمون خودرو، قایق و هواپیما و نیز دیگر خدمات آموزشگاه

 شوند،ای میونقل جادهرانندگی یا قانون حمل

 ویژه الزامات بهداشتی، را تعریف کنید.با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، بهبرای مقابله 

بر فعالیت مراکز زیر  IfSGاز  2جمله  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 هتل3

 ها و جلسات تجاری،ها، نشست. نمایشگاه4

 . صنایع دستی،5

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

 تفریحی،های . مکان7

 هستند، و GewOاز  1بند  55شوند و مشمول بخش . پارکهای تفریحی، شامل آنهایی که در قالب صنعت گردشگری اداره می8

 GewOاز 68تا  66. بازارهای مشمول بخشهای 9

 ویژه الزامات بهداشتی، را تعریف کنید.برای مقابله با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، به



 

 

ویژه تواند شرایط و الزامات، به، و با هماهنگی وزارتخانه مسئول مرتبط، میIfSGاز  2جمله  32امور اجتماعی، بر اساس بخش ( وزارت 8)

 12های دیگری که مشمول این ماده و بخش الزامات بهداشتی، را با هدف مقابله با عفونت کروناویروس در مراکز، موسسات، خدمات و فعالیت

 دستور تعیین کند. شوند، با صدورنمی

 

 17بخش 

 مجوز صدور دستور درباره الزامات جداسازی

مقرراتی برای الزامات جداسازی و الزامات مرتبط  IfSGاز  5 جمله 6 بند 36 مادهو  2 جمله 32 مادهتواند بر اساس وزارت امور اجتماعی می

 ویژهدیگر و اقدامات مقابله با کروناویروس تدوین کند، به

از  2جمله  1بند  30شوند، با رعایت الزامات مرتبط و طبق بخش . جداسازی افرادی که از کشوری غیر از جمهوری فدرال آلمان وارد می1

IfSG، 

خش های مسری و افراد بهبودیافته، با رعایت الزامات مرتبط و طبق ب. جداسازی افراد بیمار، افراد مشکوک به بیماری، افراد مشکوک به بیماری2

 ،IfSGاز  2جمله  1بند  30

، و حصول اطمینان از برآورده شدن الزامات IfSGاز  1جمله  1بند  28طبق بخش  1. الزام معرفی افراد به نهادهای مسئول طبق شماره 3

 جداسازی،

 و IfSGاز  29طبق بخش  1. نظارت بر افراد طبق شماره 4

-Badenشده برای افراد ساکن خارج از های تعیینشامل ممنوعیت IfSGاز  31بخش  طبق 1ای افراد طبق شماره . ممنوعیت فعالیت حرفه5

Württemberg، 

 IfSGاز  6بند  36. الزام ارائه گواهی پزشکی پس از ورود طبق بخش 6

 های تکمیلی.و نیز تعیین استثنا برای این قانون و شرایط مرتبط از جمله صدور دستورالعمل

 

 تخلفات اداریپردازش داده،  - 3قسمت 

 

 18بخش 

 های شخصیپردازش داده

های شخصی بین نهادهای بهداشتی، ادارات جزییات پردازش داده IfSGاز  2جمله  32توانند طبق بخش وزارت امور اجتماعی و وزارت کشور می

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

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

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

 . برای تعقیب قضایی تخلفات کیفری و تخلفات اداری طبق قانون مقابله با عفونت و دستورهای قانونی صادرشده بر اساس آن3

 ها.ها و زندانبخش قرنطینه در بازداشتگاه . برای بررسی صالحیت بازداشت یا حبس و ضرورت تعیین4



 

 

 

 19بخش 

 تخلفات اداری

 انگاریشود که فرد آگاهانه یا از روی سهلدر صورتی محرز می IfSGاز  24شماره  1aبند  73تخلف اداری مشمول بخش 

 برگزار کند، 1بند  1b. رویدادی را بر خالف بخش 1

 فعال کند، 7 بندو  5تا  1بندهای  1c. موسسه یا مرکز خدماتی را بر خالف بخش 2

 اندازی کند،، راه6بند  1cفروشی، بر خالف بخش های فروش ویژه را در مراکز و بازارهای خرده. کمپین3

 مشروبات الکلی را در محیط عمومی بفروشد یا مصرف کند، 1d. برخالف ماده 4

 ژن منفی یا بدون محافظ تنفسی وارد یک مرکز شود،بدون تست آنتی 1hماده  2یا بند  1بند  1. برخالف جمله 5

 ژن منفی و محافظ تنفسی وارد یک مرکز شود،به عنوان فرد متفرقه خارج از مجموعه کارکنان بدون تست آنتی 1hماده  1بند  3. برخالف جمله 6

 کند، استفاده نماید،را برآورده نمی 2، جمله 6یا بند  1، جمله 3د ، بنa10، ماده 1i ماده. از پوشش دهان و بینی که الزامات مرتبط مشمول 7

 متری از دیگران را حفظ نکند، 1.5، فاصله حداقل 2بند  2. بدون رعایت الزامات بخش 8

 ، از پوشش دهان و بینی استفاده نکند،1بند  3. بدون رعایت الزامات بخش 9

 درستی ارائه نکند،نام خانوادگی، نشانی، تاریخ حضور یا شماره تلفن را به ، اطالعاتی مانند نام،3بند  6. بر خالف بخش 10

 ، در تجمعات یا جلسات شرکت کند یا رویداد خصوصی برگزار کند،1بند  9. بر خالف بخش 11

 ، رویداد برگزار کند،2جمله  2بند  12یا بخش  2جمله  1بند  12، بخش 1جمله  1بند  10. بر خالف بخش 12

یا بخش  3جمله  2بند  12، بخش 3جمله  1بند  12بخش  ، 5، بند a10ماده  ،2جمله  1بند  10ممنوعیت دسترسی یا مشارکت مشمول بخش . 13

 را نقض کند، 4یا  1جمالت ، 2، بند  14

 ، رعایت نکند،2جمله  14، 2، بند یا بخش  3ماده  1بند  10ای را، بر خالف بخش . الزامات ایمنی حرفه14

 رویداد برگزار کند، 1جمله  3بند  10بر خالف بخش . 15

 ، رعایت نکند،1جمله  2بند  11را، بر خالف بخش  2. قانون فاصله مشمول بخش 16

 فعالیت کند،  2یا  1جمله  1بند  13. بر خالف بخش 17

 اقدام به فعال کردن مراکز تجاری و خدماتی کند. 3و  1،بندهای  14. بر خالف بخش 18

 است، یا 2، جمله 5، بند 20قابل با ماده . در ت19

 خارج از خانه یا سایر اقامتگاه ها اقامت داشته است. 6، بند 20. بر خالف ماده 20

 

 قوانین پایانی - 4قسمت 

 

 20بخش 



 

 

 اقدامات تکمیلی، انحرافات

 کند.تکمیلی برای مقابله با عفونت را نقض نمیحق نهادهای ذیصالح برای تصویب اقدامات و دستورات حقوقی مبتنی بر آن ( این دستور 1)

پوشی از الزامات مندرج در این دستور یا مبتنی بر این دستور را فراهم توانند در موارد خاص و با دلیل موجه امکان چشم( نهادهای ذیصالح، می2)

 کند.

نرخ ابتالی هفت کند که  نییانجام شود، تع دیمنظم که با شیآزما کی در چهارچوب، منطقه شهری ای ایالت کیمسئول در  اداره سالمت( اگر 3)

باید این کاهش ، نفر از ساکنان به مدت پنج روز متوالی ادامه داشته است 100.000مورد برای هر   50روزه به ویروس کرونا به میزان کمتر از 

تا  1ش دهد. در صورت تشخیص کاهش نرخ ابتال، شماره های نرخ ابتال را بالفاصله به شیوه محلی مناسب اطالع دهد و به وزارت اجتماعی گزار

 مقررات باقی مانده از این دستور اجرا می گردند: 4

( به صورت کلی مجاز است؛ GewOاز مقررات تجاری ) 68تا  66. بازگشایی خرده فروشی ها، مغازه ها و بازارها در چهارچوب ماده های 1

 بدون تاثیر است، 2بند  13اعمال نمی گردند؛ ماده  4تا  2ای ، جمله ه7بند  3و  2، بندهای c 1 ماده

به طور  10، شماره 2، جمله 1، بند c1. فعالیت موزه ها، گالری ها، باغ های جانورشناسی و گیاه شناسی و همچنین بناهای یادبود بر خالف ماده 2

 در این خصوص کاربردی ندارند،  3و  2، جمله 2، بند c1کلی مجاز است؛ ماده 

نفر مجاز است،  10همچنین برای گروه های تا  3، جمله 1، بند c1. فعالیت مجموعه های ورزشی و مراکز ورزشی در فضای باز بر خالف ماده 3

 تا زمانی که نوع ورزش نیازمند تماس کم افراد با یکدیگر باشد؛ 

برای کالس تکی  2، شماره 1، بند 13در ارتباط با ماده  1، جمله 1، بند c1جوانان، مدارس موسیقی و هنر بر خالف ماده . فعالیت مدارس هنری 4

در این خصوص  b1سالگی مجاز است؛ این مورد در خصوص کالس رقص و باله صدق نمی کند؛ ماده  14و برای گروه های تا پنج کودک تا سن 

 کاربرد ندارد.

 

 دیمنظم که با شیآزما کی اعمال نمی گردند، چنانچه اداره سالمت مسئول در یک ایالت یا منطقه شهری و در چهارچوب 4تا  1های  ، شماره2جمله 

نفر از ساکنان به مدت سه روز  100.000مورد برای هر  50نرخ ابتالی هفت روزه به ویروس کرونا به میزان بیش از کند که  نییانجام شود، تع

مناسب  متوالی ادامه داشته است؛ اداره سالمت باید افزایش موارد ابتال و همچنین زمان اجرایی شدن مقررات تغییر یافته را فوراً به شیوه محلی

 اجتماعی گزارش دهد.اطالع دهد و به وزارت 

نرخ ابتالی هفت کند که  نییانجام شود، تع دیمنظم که با شیآزما کی در چهارچوب، منطقه شهری ای ایالت کیمسئول در  اداره سالمتاگر ( 4)

باید این کاهش  ،تنفر از ساکنان به مدت پنج روز متوالی ادامه داشته اس 100.000مورد برای هر  35روزه به ویروس کرونا به میزان کمتر از 

، 3نرخ ابتال را بالفاصله به شیوه محلی مناسب اطالع دهد و به وزارت اجتماعی گزارش دهد. در صورت تشخیص کاهش نرخ ابتال، عالوه بر بند 

وار اعمال می برای تجمعات، گردهمایی های خصوصی و مراسم یک محدودیت حداکثر ده نفری از سه خان 1، جمله 1، بند 9بر خالف ماده  2جمله 

اعمال نمی گردد، چنانچه اداره سالمت مسئول در یک  2سالگی در این خصوص محاسبه نمی شوند. جمله  14گردد؛ کودکان این خانوارها تا سن 

یزان بیش از نرخ ابتالی هفت روزه به ویروس کرونا به مکند که  نییانجام شود، تع دیمنظم که با شیآزما کی ایالت یا منطقه شهری و در چهارچوب

نفر از ساکنان به مدت سه روز متوالی ادامه داشته است؛ اداره سالمت باید افزایش موارد ابتال و همچنین زمان  100.000مورد برای هر  35

 اجرایی شدن مقررات تغییر یافته را فوراً به شیوه محلی مناسب اطالع دهد و به وزارت اجتماعی گزارش دهد.

نرخ ابتالی هفت کند که  نییانجام شود، تع دیمنظم که با شیآزما کی مت مسئول در یک ایالت یا منطقه شهری و در چهارچوب( چنانچه اداره سال5)

نفر از ساکنان به مدت سه روز متوالی ادامه داشته است؛ اداره سالمت باید  100.000مورد برای هر  100روزه به ویروس کرونا به میزان بیش از 

ابتال و همچنین زمان اجرایی شدن مقررات تغییر یافته را فوراً به شیوه محلی مناسب اطالع دهد و به وزارت اجتماعی گزارش دهد. افزایش موارد 

 مقررات باقی مانده از این دستور اجرا می گردند: 5تا  1در صورت تشخیص افزایش نرخ ابتال، شماره های 

ردهمایی های خصوصی و مراسم مجاز هستند، چنانچه در جمع بستگان در یک خانوار و فقط تجمعات، گ 1، جمله 1، بند 9بر خالف ماده  .1

سالگی محاسبه  14حداکثر یک شخص دیگر از یک خانوار دیگر تشکیل شده باشند؛ در این خصوص کودکان خانوارهای مربوطه تا سن 

 نمی شوند،

ری ها، باغ های جانورشناسی و گیاه شناسی و همچنین بناهای یادبود فعالیت موزه ها، گال 10، شماره 2، جمله 1، بند c1بر خالف ماده  .2

 برای رفت و آمد عموم ممنوع هستند، 

استفاده از مجموعه های ورزشی برای ورزش های آماتوری و اوقات فراغت ممنوع است؛ این مورد  3، جمله 1، بند c1بر خالف ماده  .3

 صدق نمی کند،  1ای گروه های افراد در چهارچوب شماره در خصوص مجموعه های ورزشی فضای باز و گسترده بر

 بازگشایی خرده فروشی با وقت قبلی ممنوع است، 3و  2، جمله 2، بند c1بر خالف ماده  .4



 

 

فعالیت شرکت ها برای ارائه خدمات با فاصله نزدیک به افراد مانند استودیوهای آرایشی و زیبایی، ناخن، ماساژ،  1، بند 13بر خالف ماده  .5

اتو و سوالریوم و پیرسینگ و همچنین موسسات ارائه دهنده خدمات زیبایی پاها و سایر موسسات مشابه، با استثناء درمان های ضروری ت

 برای رفت و آمد عموم ممنوع است. و مراقبت از پا پادرمانی، ی، گفتاردرمانیو کاردرمان یوتراپیزیفپزشکی، به خصوص 

 

 دیمنظم که با شیآزما کی اعمال نمی گردند، چنانچه اداره سالمت مسئول در یک ایالت یا منطقه شهری و در چهارچوب 5تا  1، شماره های 2جمله 

نفر از ساکنان به مدت پنج روز  100.000مورد برای هر  100نرخ ابتالی هفت روزه به ویروس کرونا به میزان کمتر از کند که  نییانجام شود، تع

 ؛ اداره سالمت باید کاهش موارد ابتال را فوراً به شیوه محلی مناسب اطالع دهد و به وزارت اجتماعی گزارش دهد.متوالی ادامه داشته است

اداره مسئول تشخیص دهد که با در نظر گرفتن تمامی اقدامات محافظتی تا کنون، یک خطر فزاینده برای مهار  1، جمله 5( چنانچه در مورد بند 6)

روز بعد فقط با ارائه دالیل  5تا ساعت  21وجود دارد، اقامت خارج از خانه یا سایر اقامتگاه ها در زمان بین ساعت  موثر گسترش ویروس کرونا

 موجه ذیل امکان پذیر است:

 . اجتناب از خطر عینی برای جان، زندگی و دارایی،1

 ،4، بند 10. رفتن به مراسم در چهارچوب ماده 2

  ،11. اجتماعات در چهارچوب ماده 3

 ،2و  1، بندهای 12. مراسم در چهارچوب ماده 4

مشارکت داوطلبان در  نیو همچن ی که حتما باید انجام شونددانشگاه ای خدماتی، شغلی کارآموزی، از جمله خدماتیو  شغلی یها تیانجام فعال. 5

 امداد و نجات،و  حفاظت از فجایع، یآتش نشان یها اتیو عمل ناتیتمر

 شرکای زندگی و همچنین شرکای یک زندگی مشترک در خانه خود یا سایر اقامتگاه ها،. مالقات همسران، 6

 ،یو دامپزشک ی، درمانی، پرستاریاستفاده از خدمات پزشک. 7

 مربوطه، یدر منطقه خصوص یاعمال حق حضانت و دسترس ژهیخردسال، به وافراد و  تیبه حما ازمندیو مراقبت از افراد ن یهمراه. 8

 ،در خطر مرگحاد  طیو مراقبت از افراد در حال مرگ و افراد در شرا یهمراه. 9

از  یریو جلوگ واناتیح یها یماریاز ب یریاقدامات جلوگ نیانداخت و همچن قیبه تعو واناتیمراقبت از ح یتوان آنها را برا یکه نم یاقدامات. 10

 ،واناتیرساندن به ح بیآس

 تراکت ها و و  بروشورها عیتوز ژهیبه و 2، بند b1 مادهذکر شده در  رای گیریانتخابات و  یبرا یانتخابات غاتیاقدامات تبل. 11

 . سایر دالیل مشابه و دارای اهمیت.12

 

کاربرد مرتبط دارد. این همچنین برای موردی که اداره مسئول تشخیص دهد، که با در نظر گرفتن تمامی اقدامات محافظتی تا کنون،  3، جمله 5بند 

 خطر فزاینده برای مهار موثر گسترش ویروس کرونا دیگر وجود ندارد صدق می کند.یک 

اثرات حقوقی در موارد کاهش نرخ ابتال هفت روزه، در روز پس از اطالع محلی و در موارد افزایش نرخ ابتال هفت  6تا  3( در موارد بندهای 7)

در ارزیابی مقادیر ابتال، اداره سالمت می تواند میزان پراکندگی وقوع عفونت را  روزه، در روز کاری دوم پس از اطالع محلی اجرایی می گردد.

 به طریق مناسب مورد مالحظه قرار دهد.

 ،کانون( یعفونت )استراتژوقوع  زانیم یعاد ریغ شیدر صورت افزادر چهارچوب نظارت تخصصی و خدماتی، تواند  یم یاجتماع ( وزارت8)

 صادر کند ادارت مسئول برای یمنطقه ا یلیاقدامات تکماتخاذ  یدستورالعمل ها را براسایر 

 

 21بخش .

 اعتبار، انقضا

)مجموعه قوانین.  2020ژوئن  23شده بر اساس دستور کرونا مورخ یابد. اصالحات اعمال( این دستور در روز پس از صدور آن اعتبار می1)

یا اصالحات اعمال شده بر اساس ( 1052دستور )مجموعه قوانین. صفحه  1ماده به وسیله  2020نوامبر  17(، آخرین نوبت اصالح 483صفحه 



 

 

تغییر یافته  2021فوریه  26دستور مورخ  1( که اخیرا از طریق ماده 1067)مجموعه قوانین، صفحه  2020نوامبر  30دستور کرونا به تاریخ 

https://www.baden-قانون اعالم و با قابلیت فراخوان در اینترنت تحت آدرس  4است )اعالم اضطراری مطابق ماده 

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

/wuerttemberg-baden ) ماند.، معتبر می2جمله  2بند همچنان و تا زمان ابطال بر اساس 

ژوئن  23 صادر شده به تاریخ این دستور یا دستور بر اساس شود. همچنین، همه دستورهایی که باطل می 2021مارس  28( این دستور در 2)

 که پیش از آن لغو شده باشد.این، باطل خواهد شد، مگر2020نوامبر  30یا   2020

اجرایی می  f1از درجه اعتبار ساقط می گردد. همزمان ماده  e1ماده ، 2021مارس  14ایان تاریخ در پ، 2و  1( بر خالف بندهای 3)

 با اعالم اجرایی می گردند. 7تا  3بندهای  20گردد. ماده 

 

  2021مارس  7 اشتوتگارت، 
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