
 

 

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

 ۲۰۲۱ آگوست ۱۴از 

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

 شود:(، دستور زیر صادر می۳۲۹۱، ۳۲۷۴صفحات  BGBI .Iقانون ) ۶به وسیله ماده  ۲۰۲۱جوالی  ۲۷اصالح 

 

 مقررات عمومی - 1 بخش

 

 ۱بند 

 هارویه،  هدف

 یهابخش مراقبت یها)پر شدن تخت شودیکه به خدمات درمان وارد م یبا در نظر گرفتن فشار —دستور  نیکه به موجب ا یهدف از اقدامات

 روسیو یریگمبارزه با همه شودیاتخاذ م —( ی)تعداد افراد بستر میوخ مارانیو تعداد ب ون،یناسیروزه، نرخ واکس(، نرخ ابتالء هفتژهیو

SARS-CoV-2 حق  نیاز ا یالتی، دولت ااستباال  ۱۹-ابتالء کویدنرخ که  یدر موارد کرونا( و حفظ سالمت شهروندان است. روسی)و

 ،یمرکز بهداشت کشور از گسترش نرخ آلودگ ینیبشیو پ سکیر یابیارز ماتیتصم نیا یمبنا .ردیگ شیرا در پ یشتریبرخوردار است که اقدامات ب

و اقدامات  یبار، ضرورت اقدامات جار کیحداقل هر چهار هفته  ،یالتیاساس، دولت ا نیبر ا ، است.۱ ۀذکرشده در جمل یپارامترها یبر مبنا

 دوباره خواهد کرد. یافزوده را بررس

 

 

 ۲بند 

 قوانین عمومی بهداشت و فاصلۀ اجتماعی

 .شودیم هیتوصعموماً بسته  یفضاها یۀافراد، حفظ بهداشت، و تهو گریاز د یمتر ۵/۱ یحداقل ۀحفظ فاصل

 ۳بند 

 الزام به پوشیدن ماسک

 است. یالزام یماسک طب دنیپوش( ۱)

 است ریاز قرار ز ۱ ۀماسک مطابق ماد دنیاستثنائات الزام به پوش( ۲)

 های خصوصی،. در محیط1

 ،ستیافراد، به طور قابل اعتماد، ممکن ن گریمتر از د ۵/۱ یحداقل ۀشود که حفظ فاصل یتلق نیکه چن نیباز، مگر ا یهاطیدر مح. ۲

 سن حداکثر شش سال تمام،. برای کودکان با ۳

را ندارند؛ البته اثبات دالیل پزشکی  طبیماسک پوشیدن . برای افرادی که بتوانند ثابت کنند که، به دالیل بهداشتی یا دیگر دالیل موجه، توانایی ۴

  معموالً باید با ارائه گواهی پزشکی صورت بگیرد،

  ایناممکن باشد  ای یرمنطقیقابل انکار، غ ریمحکم و غ لیبنا به دال ،یماسک در موارد خاص دنیکه پوش یمادام. ۵



 

 

 . یاباشد سریافراد م گرید یمشابه براحداقل  یحفاظت. ۶

 

 ژوئن ۲۸فدرال،  یۀنشر ی)بخش ادار ۲۰۲۱ ژوئن ۲۵مصوب  ۱۹ دیکو-سارس یو بهداشت کار یمنیمصوبات ا ،ی( در محل کار و اماکِن تجار۳)

 .مانندنخورده باقی میدستاند، ذکر شدهمربوطه در نسخۀ  به ترتیبی که، ( ۱ ۀ، نسخ۲۰۲۱

 ۴بند 

 ایمنافراد 

 یبرا ۲مذکور در بخش  یهادوره ایورود به نهادها  است. افتهیاز آن بهبود  ایاند شده نهیواکس ۱۹-دیهستند که در برابر کو یکسان منیافراد ا( ۱)

که  نیبهبود خود را ارائه کنند، مگر ا ای ونیناسیواکس یگواه دیافراد با نیا در دسترس و مجاز، همواره مجاز است. تیظرف تیبا رعا من،یافراد ا

 وجود نداشته باشد. منیرایافراد غ یتست برا یگواه ۀارائ یبرا یالزام ۲مطابق بخش 

 ۱ ۀماد فیمطابق تعر( ۲)

دستورالعمل  ۳، شمارۀ ۲واکسیناسیونی است که برای وی صادر شده و مطابق بند  گواهیفردی بدون عالئم است که دارای  شدهیک فرد واکسینه .۱

 و ( است۱، نسخۀ ۲۰۲۱مه  ۸بخش اداری نشریۀ فدرال،  - SchAusnahmV) ۲۰۲۱مه  ۸مصوب  ۱۹-معافیت از اقدامات ایمنی علیه کوید

از  ۵، شمارۀ ۲مطابق بند آن گواهی و است بهبودی است که برای وی صادر شده  گواهیئم است که دارای یک فرد بهبودیافته فردی بدون عال .۲

SchAusnahmV .است 

 

 ۵بند 

 افراد غیرایمن

بهبود یافته باشد. هر جا  ۱۹-دریافت کرده باشد و نه از بیماری کوید ۱۹-، نه واکسن کوید۲ ، مادۀ۴( یک فرد غیرایمن فردی است که مطابق بند ۱)

ستند که که به موجب مقررات این دستورالعمل یا به موجب این دستورالعمل ارائۀ مدرک تست الزم باشد، افراد غیرایمن ملزم به ارائۀ گواهی تستی ه

 ها صادر شده است.برای آن

 

 شده فردی بدون عالئم است که:( فرد تست۲)

 هنوز به سن مدرسه نرسیده باشد یا هنوز شش سال کامل نداشته نباشد یا .۱

 یاو حرفه یفن ۀمدرس ایشده است،  نیتدو ییآموزِش ابتدا یکه بر مبنا یامدرسه ،یاستثنائ یاو مشاوره یمراکز آموزش ،ییآموز مقطع ابتدادانش. ۲

 .صورت گیردمناسب  ییکارت شناسا کی ۀاعتبار با ارائ یباشد که در آن بررس

 که:  SchAusnahmV، ۷، شمارۀ ۲است مطابق بند تستی  ( گواهی تست مدرک۳)

 شود،شود که بررسی وجود مدرک تست زیر نظر آن انجام میدر محلی صادر می .۱

صادر شده باشد که از آموزش و دانش و تجربۀ الزم  در چارچوب تست کاری مطابق ایمنی و سالمت محیط کار و به دست کارکنانی .۲

 برخوردارند.

)بخش اداری نشریۀ  ۲۰۲۱ ژوئن ۲۴مصوبۀ تست ویروس کرونا، مصوب  ۱، مادۀ ۶طبق تعریف بند  —دهندۀ خدمات توسط یا زیر نظر ارائه .۳

 .شده باشدصادر  —( ۱، نسخۀ ۲۰۲۱ ژوئن ۲۵فدرال 

پذیرش است. های تشدید نوکلئیک اسید( انجام شده باشد نیز قابل، یا دیگر روشPCR، PoC-PCRنوکلئیک اسید )تست آزمایشگاهی که از طریق یافت 

باشد، باید حداکثر  PCRساعت از زمان گرفتن آن گذشته باشد و اگر تست مد نظر تست  ۲۴ژن باشد، باید نهایتاً اگر تست مد نظر تست فوری آنتی

 ساعت از گرفتن آن گذشته باشد. ۴۸



 

 

 

 ۶بند 

 بررسی مدارک

  دهندگان، برگزارکنندگان، یا کارفرمایان ملزم هستند که مدرک تست، واکسیناسیون، یا بهبود را بررسی کنند.ارائه

 

 ۷بند 

 بهداشتی پروتکل

بهداشتی بر مبنای مفاد این دستور یا بر اساس این دستور ضروری باشد، افراد مسئول باید الزامات مقابله با عفونت  پروتکل( تا جایی که رعایت 1)

 ، مخصوصاً:بهداشتی باید مشخص کند که الزامات بهداشتی چگونه باید اجرا شودپروتکل را طبق شرایط خاص هر وضعیت، در نظر بگیرند. 

آمد و  انیو مقررات جر ،یاقدامات حفاظت گرید تیافراد وجود ندارد، عمدتاً رعا انیم یاکه فاصله یو زمان شدههیتوص ۀحفظ فاصل . ۱

 شد افراد،

 بسته، یفضاها یمرتب و کاف یۀتهو .۲

 و اءینظافت منظم سطوح و اش. ۳

 .یالزامات بهداشت ۀاطالعات قابل فهم و ارائه شده در زمان مناسب دربار. ۴

 نهاد ذیصالح، افراد مسئول باید مفهوم بهداشتی را معرفی و اطالعات مربوط به اجرای آن را ارائه نمایند.( بنا به درخواست 2)

 

 ۸ بند

 پردازش داده

مراجعان،  ویژهضروری باشد، افراد حاضر، بهماده با اشاره به این ( تا جایی که پردازش داده بر اساس مفاد این دستور یا بر مبنای این دستور 1)

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

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

 کند.تغییر نمی IfSGاز  7تا  2جمالت  4بند  28aها ضرورتی نخواهد داشت. بخش آوری دوباره دادهباشد، جمع

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

 مان یا از استفاده از آن یا از شرکت در رویداد محروم کنند.به ساخت

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

 الزامیست.

اشخاص مسئول پردازش  یها براتا داده شودیسر تا سر انجام م یرمزنگار یهایفناور نیروزتربه قیاز طر زیاطالعات ن ۀریو ذخ یآور( جمع۴)

ها، از طریق انتقال امن، در ها توسط افراد مسئول پردازش دادهاما به صورتی که اطمینان حاصل شود که وقتی این دادهها قابل خواندن نباشد. داده

ای باشد شده باید به گونهداشت قابل خواندن باشد. این قالب به صورت سر تا سر رمزگذاریاختیار ادارۀ بهداشت مسئول قرار داده شد، برای ادارۀ به

با این قید قابل  ۲ها از این طریق انجام شود، مادۀ ها را به ادارۀ بهداشت برای مدت چهار هفته ممکن سازد. مادامی که پردازش دادهکه انتقال داده

ند که حضور ها صرفاً ضمانت کنباشد، افراد ملزم به پردازش داده ۱های ذکرشده در بند به ورود انواع دادهای الزم اعمال است که اگر در برنامه



 

 

آوری اطالعات تماس افراد مورد بینی شده باشد، باید امکان جمعپیش ۱هر فرد از طریق برنامه ثبت و ذخیره شود. اگر پردازش داده مطابق جملۀ 

 ان روشی جایگزین، مهیا شود.نظر به صورت آنالوگ، به عنو

 

 : الزامات ویژه۲بخش 

 ۹بند 

 ها و رویدادهای خصوصی مالقات

 ها و رویدادهای خصوصی بدون اعمال هیچ گونه محدودیتی مجاز هستند.مالقات

 

 ۱۰بند 

 رویدادها

رسان، (، تورهای شهری، رویدادهای آگاهیVolkfestهای شهری و مردمی )( رویدادهایی همچون تئاتر، اپرا و کنسرت، اکران فیلم، فستیوال1)

کند تنها نفر تجاوز می ۵۰۰۰شان از کنندگانها و همچنین رویدادهای ورزشی مجاز هستند. رویدادهایی که تعداد شرکتها و شرکتهای انجمنجشن

 نفر مجاز هستند. ۲۵۰۰۰درصد ظرفیت مجاز و نهایتاً با حضور  ۵۰به شرط تکمیل 

شود، ورود افراد غیرایمن به آن صرفاً پس از ارائۀ گواهی تست مجاز است. این امر در مورد این رویدادی در فضای بسته برگزار می ( اگر۲)

 کند: رویدادهای فضای باز نیز صدق می

 کننده دارد یانفر یا بیشتر شرکت ۵۰۰۰رویدادهای فضای بازی که  .۱

 متر، به طور قابل اعتماد، ممکن نیست. ۵/۱در رویدادهایی که حفظ فاصلۀ حداقلی  .۲

کند، ارائۀ پروتکل بهداشتی به مینفر تجاوز  ۵۰۰۰شان از کنندگان، در مورد رویدادهایی که تعداد شرکت۲، مادۀ ۷( به عنوان استثنائی از بند ۳)

 وتکل را مطابق الزامات ادارۀ بهداشت اصالح کرد. ای را در پروتکل پیدا کرد، باید فوراً پرادارۀ بهداشت الزامی است. اگر اداره کاستی

 کنندگان رویدادهای زیر از ارائۀ گواهی تست معاف هستند:( شرکت۴)
 

 های مشابه،ها، و انجمنجلسات افراد حقوقی، شرکت .۱

 شوند،رگزار میوکار، امنیت و نظم عمومی، یا رفاه اجتماعی برویدادهایی که با هدف حفظ فعالیت، خدمات یا امور کسب .۲

 ،یاجتماع نیقانون کودکان و نوجوانان )کتاب قوان — یاجتماع نیکتاب قوان نیهشتم ۱۶خدمات و اقدامات مطابق بند  ۀمربوط به حوز یدادهایرو .۳

 یدادهایرو نیزودهنگام، همچن یهامربوط به کرونا، آموزش خانواده و کمک یهازودهنگام مطابق دستورالعمل یهاکمک ۀ(، حوز۸جلد 

، به استثناء بند ۴۲eتا  41و  ۳۵aتا  27، ۱۴، ۱۳، ۱۱ یرفاه کودکان و نوجوانان که در قالب خدمات و اقدامات مطابق بندها ۀطیح همربوط ب

۴۲a۳ ۀ، مادaیاجتماع نی، کتاب هشتم قوان (SGB VIIIانجام م )و ،رندیگی 

 

 .شوندیبرگزار م یقابل انکار ریغدالیل مشابِه محکم و  لیکه به دال یدادهایرو. ۴



 

 

مربوط  یکل یهاتیمسئول دیبا دادیرو ۀبرگزارکنند ها را انجام دهد.کند و پردازش داده نیرا تدو یپروتکل بهداشت کی دیبا دادیرو ۀبرگزارکنند ( ۵)

 گریکارمندان و د مجاز است. کنندگانشرکت ۀشدصرفاً به شرط ورود کنترل دادیرو یبرگزار .رندیرا بر عهده بگ یبه هماهنگ

 .شوندیورزشکاران، در شمارش تعداد تماشاگران محسوب نم نیکنندگان و همچنمشارکت

 یدادهایرو نیو همچن ،یاجرائ ،یمقننه، دستگاه قضائ ۀقو یهاارگان گریها و دمربوط به ارگان یها و نهادهاارگان یهاو نشست دادهای( رو۶)

شنهادات یپ نییتع یبرا یانتخابات پارلمان و انتخابات محل یالزم برا یتیحما یامضاءها یآورو جمع یانتخابات یکارزارهاو  یداتوریمربوط به کاند

ها، درخواست عموم، رفراندوم، درخواست شهروندان، و ثبت دادخواست یبرا نیو همچن یفرد انیمتقاض دهندگان،یرأ یهااحزاب، انجمن یانتخابات

 .ستین یها الزامو پردازش داده ،یپروتکل بهداشت نیکنندگان، تدوتست توسط شرکت یگواه ۀارائ ،یشهروند یشوراها

( رویدادهای مشمول این ماده باید دارای زمان و مکان محدود و با اهداف و نیت مشخص باشند و زیر نظر برگزارکننده، شخص، سازمان یا ۷)

 موسسه، با مشارکت هدفمند افراد برگزار شوند.

 ۱۱بند 

 های همزمان با آنپرسیانتخابات بونِدستاگ و انتخابات و همه

باشد. مطابق این دسته از مقررات، برای برگزاری انتخابات و اعالم و تأیید نتایج انتخابات برقرار می ۷تا  ۲( در مورد انتخابات بوندستاگ، مواد ۱)

های انتخابی، شامل دیگر فضاهای محل های انتخابی و هیأتهای مالقات کمیتهاتاق گیری وهای رأیساختمان برگزاری انتخابات، عالوه بر محل

های انتخابی ورود شود که در زمان برگزاری انتخابات و اعالم و تأئید نتایج انتخابات و دیگر جلسات مربوط به کمیتهبرگزاری انتخابات نیز می

 ها آزاد است. عموم به آن

 اطمینان حاصل کند.  ۲، جملۀ ۱، مادۀ ۷شده در بند حداقل از عمل به الزامات بهداشتی تعریف( شهردار موظف است که ۲)

 ( همۀ افراد حاضر در ساختمان برگزاری انتخابات باید ماسک طبی بپوشند. این امر در موارد زیر الزامی نیست: ۳)

 سال تمام،  ۶کودکان زیر  .۱

ها ممکن نیست یا برای آن ۱انند ثابت کنند که به سبب شرایط سالمت، پوشیدن ماسک مطابق جملۀ افرادی که، با ارائۀ گواهی پزشکی، بتو .۲

 کنندۀ دیگر ممکن یا منطقی نیست وها بنا به دالیل قانعپوشیدن ماسک برای آن

 خواهد که ماسک خود را بردارد. مدت زمانی که کمیتۀ انتخاباتی به منظور تأیید هویت از فرد می .۳

 گیری، دست خود را ضدعفونی کنند.متر را از یکدیگر حفظ کنند. افراد باید، پیش از ورود به محل رأی ۵/۱د باید فاصلۀ حداقلی افرا

 باشد: رسانی عمومی در ساختمان برگزاری انتخابات حضور دارند برقرار میسازی اصل اطالع( موارد زیر برای افرادی که به موجب برآورده۴)

آوری و بررسی کامل ارائه دهند. کمیتۀ انتخاباتی از حق جمع ۱، جملۀ ۱، مادۀ ۸این افراد ملزم هستند که اطالعاِت تماس خود را مطابق بند  .۱

شده را در یک پاکت دربسته به شهردار آوریباشد. مسئول حوزۀ انتخابی موظف است که اطالعات جمعبودن این اطالعات برخوردار می

 انجام دهد؛  ۱، جملۀ ۱، مادۀ ۸ها را مطابق بند . شهردار موظف است که پردازش دادهارائه کند

، ۱۸و  ۱۳، ساعات ۱۳تا  ۸های زمانی بین ساعات توانند در هر یک از بازه، این افراد می۲، شمارۀ ۲، جملۀ ۳در صورت برقراری مادۀ  .۲

گیری پستی حداکثر مجازند که های رأیها در محلور داشته باشند. همچنین آنگیری حضهای رأیدقیقه در محل ۱۵، حداکثر ۱۸و از ساعت 

 متر از یکدیگر فاصله داشته باشند.  ۲دقیقه حضور داشته باشند. اعضاء کمیتۀ انتخاباتی و نیروهای کمکی باید حداقل  ۱۵

 ( ورود این افراد به ساختمان برگزاری انتخابات ممنوع است: ۵)

 سازی هستند،خاطر ویروس کرونا ملزم به خودایزولهکسانی که به  .۱

ای که اخیراً بروز پیدا کرده باشد، تب، از دست دهند، مخصوصاً تنگی نفس، سرفهکسانی که عالئم رایج ابتالء به کرونا را از خود نشان می  .۲

 دادن حس بویایی و چشایی، 

 باشند،  ماسک طبی نپوشیده باشند، یا  ۲، جملۀ ۳ات مادۀ ، بدون این که جزِء استثنائ۱کسانی که بر خالف جملۀ  .۳



 

 

 ها را، ارائه کنند. ، حاضر نیستند اطالعاِت تماس خود را، به طور کلی یا جزئی از آن۱، شمارۀ ۴کسانی که برخالف مادۀ  .۴

از مقررات انتخابات فدرال، چون که کمتر  ۲، جملۀ ۶۸( برای انتقال اقالم انتخاباتی از یک حوزۀ انتخابیه به یک حوزۀ انتخابیۀ دیگر مطابق بند ۶)

ملزم رأی در حوزۀ انتخابیه اخذ شده است، چندین فرد از خانوارهای مختلف اجازه دارند که با استفاده از یک وسیلۀ نقلیه جابجا شوند. افراد  ۵۰از 

 . شودبه تناسب اعمال می ۲، شمارۀ ۲، جملۀ ۳به پوشیدن ماسک طبی هستند. مادۀ 

های خروجی که ممکن است به موجب قانون مقابله با عفونت یا به موجب خواهند در انتخابات بوندستاگ شرکت کنند از ممنوعیت( کسانی که می۷)

اری های انتخابی و نیروهای کمکی که در برگزهای انتخابی و هیأتاین دستورالعمل اعمال شده باشد معاف هستند. این قاعده برای اعضاء کمیته

رسانی عمومی مایل هستند که در ساختمان برگزاری کنند و همچنین برای افرادی که به موجب اصل اطالعپرسی همکاری میانتخابات یا همه

 های انتخابی حضور پیدا کنند نیز برقرار است.انتخابات یا جلسات عمومی کمیته

 شود قابل اطالق است.هایی هم که همزمان با انتخابات بوندستاگ برگزار مییپرس، به طریق مشابه، برای انتخابات یا همه۷تا  ۱( مواد ۸)

 

 ۱۲بند 

 قانون اساسی 8تجمعات مشمول اصل 

 توانندیم صالحیذ ینهادها آزاد است. شوندیبرگزار م یقانون اساس ۸تجمع ذکرشده در اصل  یکه در جهت احقاق حق آزاد یتجمعات یبرگزار( 1)

 کنند. نییتع ،یالزامات بهداشت تیرعا یرا، مثالً برا یطیشرا

 ممکن است ممنوع گردد. تجمعاتویژه از طریق اجرای الزامات، ممکن نباشد، های دیگر، به( اگر مقابله با آلودگی به روش۲)

 

 ۱۳ بند 

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

 .مجاز هستندجوامع ایدئولوژیک متناظر رویدادهای و  شودرویدادهایی که در کلیسا و جوامع مذهبی و عقیدتی با هدف عبادت مذهبی برگزار می( 1)

 ها را انجام دهد.کند و پردازش داده نیرا تدو یپروتکل بهداشت کی دیبا دادیرواین گونه  ۀبرگزارکنند

کند و پردازش  نیرا تدو یپروتکل بهداشت کی دیبا هادادیرواین گونه  ۀبرگزارکنندو سوگواری مجاز است.  سوزی( برگزاری مراسم دفن، مرده2)

 ها را انجام دهد.داده

 

 ۱۴بند 

 نهادها و حمل و نقل گریو د ،یحیتفر ،یفرهنگ ینهادها

  تی( فعال۱)

 ،مشابه یها، و نهادهاکتابخانه ها،یگانیبا ادبود،ی یها، بناها, موزههاشگاهیهمچون نما یفرهنگ ینهادها. ۱

 هاشیو مراکز هما ها،شگاهینما ،یتجار یهاشگاهینما. ۲

 

 شدههای شنا در دریاچه با ورود کنترلاستخرها و محل. ۳

 ،سوناها و نهادهای مشابه .۴



 

 

 ،های توریستی و نهادهای مشابهکابینتله، و  قطاراتوبوس، حمل و نقل تفریحی، تردد برای سفر با کشتی در رود و دریاچۀ . ۵

قانون  ۳، مادۀ ۲گری مطابق تعریف بند های مربوط به صنعت روسپیها، و نهادهای مشابه، همچنین دیگر فعالیتخانهها، فاحشهخانهروسپی. ۶

 گریاز روسپی حمایت

ها ئۀ گواهی تست مجاز است. برای تحویل گرفتن یا بازگرداندن رسانهبرای عموم آزاد است. ورود افراد غیرایمن به فضاهای بسته صرفاً پس از ارا

هایی که اهداف خدماتی در پی دارند، توانبخشی با ها ارائۀ مدرک تست الزامی نیست. این قاعده در مورد انجام ورزشها و بایگانیبه کتابخانه

 ای نیز صادق است.های سطح باال و حرفهورزش، و ورزش

های طناب و نهادهای مشابه برای عموم آزاد است. ورود افراد غیرایمن به شناسی، بوستانهای گیاهها و باغوحشها، باغهر بازی( فعالیت ش۲)

 فضاهای بسته صرفاً پس از ارائۀ گواهی تست مجاز است.

 

  مجاز است. PCRتست  یگواه ۀصرفاً پس از ارائ منیرایورود افراد غبرای عموم آزاد است.  ها، و نهادهای مشابهها، کالب( فعالیت دیسکوتک۳)

ها را انجام دهد. مساحت در نظر گرفته شده باید یک پروتکل بهداشتی را تدوین کند و پردازش داده ۳تا  ۱( گردانندۀ نهادهایی مشروح در مواد ۴)

ها پردازش داده ها،یگانیها و باها به کتابخانهرسانهبازگرداندن  ایتحول گرفتن  یبرا؛ برای تردد عموم معیار تعیین تعداد افراد مجاز است

 .ستین یالزام

 

 ۱۵بند 

 ای، و دانشگاهیبرنامه، حرفههای فوقآموزش

موسیقی، هنر، و هنر نوجوانان  هایگاههای آموزشهای مراکز آموزش بزرگساالن، دورهساالن، مثل دورهبرنامه و آموزش بزرگهای فوق( دوره۱)

تست مجاز  یگواه ۀصرفاً پس از ارائ شوندیبسته برگزار م یکه فضاها ینیچن نیا یهابه دوره منیرایورود افراد غ. استمجاز  مشابه هایو دوره

 است.

 

د سازی برای آزمون، پیشبرهای آمادهها و دورهای مابق قانون آموزش کار یا کارهای یَدی، همچنین آزمونهای آموزش حرفه( رویدادهای دوره۲)

های ادغام در جامعه و های آموزش زبان و دورهای، برگزاری دورههای تکمیلی حرفههای بازار کار و دیگر دورهاقدامات مربوط به سیاست

های عملی و نظری رانندگی، های آکادمیک، برگزاری آموزشهای مربوط به کرونا برای دورهرویدادهای آکادمیک مطابق قیود دستورالعمل

ای قانون ترافیک جاده ۲b( مطابق بند ASFبخشی به رانندگان )ی، و خلبانی و آزمون عملی و نظری و همچنین برگزاری دورۀ آگاهیرانکشتی

(StVGو دوره ) ۴های توانش رانندگی مطابق بندa ؛StVG مجازند. وقتی که حفظ ۲، جملۀ ۱های مطابق مادۀ های مشابه بدون محدودیتو دوره ،

صرفاً پس از ارائۀ شرکت در آن آزمونی که برای ورود به و همچنین  متر از دیگر افراد، به طور قابل اعتماد، ممکن باشد ۵/۱ فاصلۀ حداقلی

 پوشیدن ماسک طبی الزامی نیست. ممکن است، بهبود ، واکسیناسیون، یاتستگواهی 

هاِی فنی امور اجتماعی تحت مسئولیت وزارت امور اجتماعی، دانشکدههای مربوط به مشاغل سالمت و های پرستاری، دانشکده( دانشکده۳)

های مربوط به و همچنین آموزشگاه نشانی دولتی، مدرسۀ آتشهای آموزشی و مراکز تعلیمات پیشرفتۀ پرستاری و مشاغل مربوط به سالمتدوره

آموزان و کارکنانی که به صورت حضوری در این باید به دانشهای حوزۀ خدمات امدادی و مدارس تحت مسئولیت وزارت مناطق روستایی فعالیت

ها دهی انجام تستاز این قاعده مستثنی هستند. زمان و سامان ایمن ارائه کنند. افراد ۱۹-مراکز فعالیت دارند، هر هفتۀ تحصیلی، دو تست فوری کوید

شود اگر فرد مورد شده تلقی میمجاز است. گواهی تست ارائه مدرک تستصرفاً با ارائۀ برای افراد غیرایمن بر عهدۀ مدیریت مدرسه است. ورود 

اش منفی شده باشد؛  این قاعده وقتی هم که تست در مدرسه پیش از یا مستقیم پس از ورود به محیط مدرسه انجام نظر در تست شرکت کرده و نتیجه

 ل اطالق است. ارائۀ گواهینشود، بلکه در زمانی پس از آن و در طول روز تحصیلی انجام شود قاب

 دهی،های ارزیابی عملکرد الزم برای نمرهترم و پایانی یا آزمونهای میانبرای شرکت در آزمون .۱

 مدت به محیط مدرسه، مادامی که این ورود برای شرکت در آموزش از راِه دور اکیداً ضروری باشد، یابرای ورود کوتاه  .۲



 

 

شان برای عملکرد مدرسه ضروری است یا در صورتی که ورودشان مدتدهند و حضور کوتاهارائه می برای ورود کسانی که خدمات  .۳

 خارج از زمان فعالیت مدرسه باشد،

 

 کنندگان در امتحان در پیش گیرد.مدیریت مدرسه باید اقدامات درخوری را برای جداسازی افراد بدون مدرک از دیگر شرکت الزامی نیست.

 ها را انجام دهد.ای و آکادمیک باید یک پروتکل بهداشتی را تدوین کند و پردازش دادههای حرفهبرنامه، آموزشهای فوقۀ دورهدهند( ارائه۴)

 

 ۱۶بند 

 ها، خدمات اسکان، و نهادهای تفریحیها و رستورانمیخانه

 یگواه ۀبسته صرفاً پس از ارائ یبه فضاها منیرایورود افراد غ مجاز است. ها، نهادهای تفریحی و نهادهای مشابهها و رستوران( فعالیت میخانه۱)

 مجاز است. تیبدون هر گونه محدود رونیسرو در ب یو غذا برا یدنیگرفتن نوش لیمنحصراً تحو ای بررونیب یفروش غذا تست مجاز است.

 ۲۵ها، مطابق بند های غذاخوری شرکتها و همچنین سالندانشگاهها مطابق قانون تریای مدارس و دانشگاههای غذاخوری، کافه( فعالیت سالن۲)

 یگواه ۀصرفاً پس از ارائ منیرایغ یخارج یهاورود مهمان مجاز است. ( برای استفادۀ اعضاء آن نهادهاGastGفروشی )از قانون اغذیه ۱مادۀ 

 مجاز است. تیبدون هر گونه محدود رونیسرو در ب یو غذا برا یدنیگرفتن نوش لیمنحصراً تحو ای بررونیب یفروش غذا تست مجاز است.

 

 کی ۀبار ارائ کیهر سه روز  تست مجاز است. یگواه ۀصرفاً پس از ارائ منیرایورود افراد غ مجاز است. ها و نهادهای مشابه( فعالیت اقامتگاه۳)

 است. یالزام دیتست جد یگواه

 

سرو  یپردازش داده برا ها را انجام دهد.باید یک پروتکل بهداشتی را تدوین کند و پردازش داده ۳تا  ۱نهادهایی مشروح در مواد  ( گردانندۀ۴)

 .ستین یالزام بررونیب یو فروش غذا بررونیب یو غذا یدنینوش

 

 ۱۷بند 

 های تجاری و خدماتیشرکت

 

مجاز  کنندیم تیفعال یینها ۀکنندفروش کاال به مصرف ۀنیکه منحصراً در زم ییو بازارها ، یفروشخرده یهاها و فروشگاهفروشگاه تی( فعال۱)

 است.

 

 

امر در  نیاتست مجاز است.  یگواه ۀصرفاً پس از ارائ منیرایورود افراد غ هستند مجاز است. یکه مستلزم تماس بدن یخدمات ۀارائ( ۲)

 .کندیو خدمات مربوط به سالمت مشابه صدق نم یطب کوریو مراقبت از پا و پد یگفتار درمان ،یکاردرمان ،یوتراپیزیمورد ف



 

 

مختلف رفت و آمد  انیکه در آن مشتر یخدمات-ی، شرکت تجار(۱)طبق تعریف مادۀ فروشگاه، بازار ،یفروشفروشگاه خرده کیکه  یکس( ۳)

 دیبا دهندیکه خدمات مستلزم تماس بدن ارائه م ییوکارهاکسب .کند نیرا تدو یپروتکل بهداشت کی دیبا کند،یمشابه را اداره م ینهاد ای کنند،یم

 پردازش داده انجام دهند.

 

 ۱۸بند 

 یدر صنعت کشاورز یکارگران فصل یریها و به کارگاز ابتالء در کشتارگاه یریجلوگ یاقدامات خاص الزم برا

 

 غیرایمن ( کارمندانِ ۱)

نشده سر و کار دارند و از های فرآوریسالخی، قصابی، فرآوری گوشت، و فرآوری شکار و همچنین مشاغل دیگری که با گوشت هایشرکت  .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  دهخاص، که در بازۀ زمانی به کار گیری کارگران فصلی بیش از گیاهان دهندۀ های پرورشهای کشاورزی، شامل شرکتشرکت  .۲

 فصلی دارند،

حوزۀ سالخی و قصابی که در غیرایمن ، کارمندان ۱شمارۀ ، ۱جملۀ صورت . در ارائه کنند گواهی تست باید پیش از شروع فعالیت کاری خود

باید در صورت درخواست کارفرما به وی ارائه  گواهی تست نیز هستند. تستکارمند مشغول به کارند ملزم به انجام  ۱۰۰با بیش از  هاییشرکت

 دنیالزام به پوش ،یکشاورز یهادر شرکت شود. کارفرما مسئول تأمین هزینۀ آزمایش است، مگر این که این هزینه از طریق دیگری تضمین شود.

 .ستیبسته قابل اعمال ن یارج از فضاهادر خ یماسک طب

پروتکل  نی، ا۲ ۀ، ماد۷از بند  یبه عنوان استثنائ .کند نیرا تدو یپروتکل بهداشت کی دی، با۱ ۀ، جمل۱ ۀمشروح در ماد ینهادها ۀگردانند( ۲)

مطابق الزامات ادارۀ بهداشت اصالح باید فوراً را در پروتکل پیدا کرد، پروتکل  ایاگر اداره کاستی ارسال شود. یبهداشت محل ۀبه ادار دیبا یبهداشت

 .شود

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

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

ً ، 2 شماره، ۱مادۀ  صورت اطالق. در استکنندگان شرکت  دیو بازد کارکنانمربوط به  یهاداده به پردازشموظف  برداربهره( 4) داده  صرفا

 شود.  یپردازش م کارکنان یها

 

 

 پایانیقوانین  - ۳ بخش

 ۱۹بند 

 های مدلاقدامات بیشتر، تصمیمات موردی، پروژه

شوند توانند بر اساس دالیل محکم، در موارد خاص، استثنائاتی را برای الزاماتی که به موجب این دستورالعمل تعیین می( مسئولین ذیصالح می1)

های حق صدور اقدامات بیشتر به منظور محافظت در برابر عفونت برای مسئولین ذیصالح از تأثیر این دستورالعمل یا دستورالعملمجاز بشمارند. 

 منتج از آن محفوظ است.

ی و نظارت رسانهایی را در چارچوب خدمتالعاده باال، دستورالعملتواند، در صورت بروز نرخ ابتالء شدید و فوق( وزارت امور اجتماعی می۲)

 ای )استراتژی منطقۀ خطر(، برای مسئولین ذیصالح صادر کند.کارشناسی برای تکمیل اقدامات منطقه



 

 

 یابیمدل طبق ارز یهاکه پروژه یمادام های مدلی را مجاز بشمارند.توانند، با موافقت وزارت امور اجتماعی، پروژه( مسئولین ذیصالح می۳)

 کند. دیمشابه را، در صورت درخواست، تأئ یهاپروژه گرید تواندیم ی، وزارت امور اجتماعشوند دیتأئ یوزارت امور اجتماع

 

 

 ۲۰ بند

 هاها، و فعالیتها، دورهمجوز صدور دستورالعمل برای نهادها، شرکت

 

 :برای صدور دستورالعمل قی، مجاز است که از طرIfSGاز  ۲ ۀ، جمل۳۲وزارت فرهنگ، مطابق بند ( 1)

های معتبر و مراقبت منعطف عصرگاهی، مراکز مراقبت پس از مدرسه، فعالیت مدارس زیر نظر خود، مراکز مراقبت از کودک در دبستان. ۱

 ها ودبستانیهای تقویتی دبستان، مهدهای کودک و پیشمراکز مراقبت روزانه، کالس

به کرونا،  یبه منظور حفاظت در برابر آلودگ مربوط به اموات یدادهایرو نیو همچن کیدئولوژیو ا ،یمذهب ،ینیمربوط به جوامع د یدادهایرو .۲

و  یضرور یهامراقبت تیفعال ۀنحو ت،یفعال تیحداکثر تعداد افراد، ممنوع ،یمخصوصاً الزامات بهداشت ،یمقررات اجرائ گریالزامات، و د ط،یشرا

 کند. نییرا تع یگرید تیالزامات بازگشت به فعال

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  1هنری و فرهنگی، اگر مشمول شماره  موسسات .3

در مورد دانشگاه پلیس  1شماره  1ویژه الزامات بهداشتی، را تعریف کنید. جمله برای 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

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

به منظور حفاظت و  ها و روال استخدام فراهم کندسازی و برگزاری آزمونمستثنی کند و امکان آموزش، تحصیل و تحصیالت تکمیلی را برای آماده

 .را تعیین کند یالزامات بهداشتمخصوصاً الزامات،  و  طیبه کرونا، شرا یدر برابر آلودگ

 :بر فعالیت مراکز زیر نظارت کند IfSGاز  2جمله  32ق بخش تواند طب( وزارت امور اجتماعی می3)

 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 بیویژه کمکطرحهای زندگی حمایتی سرپایی  .4

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

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

ترویج تحصیل در خانواده کتاب هشتم قوانین اجتماعی،  ۱۳و  ۱۱مطابق بندهای  ی جوانان،خدمات کار کودک و نوجوان و مددکاری اجتماع .6

 های زودهنگام،و کمک کتاب هشتم قوانین اجتماعی ۱۶مطابق بند 



 

 

 مدارس پرستاری، مدارس ویژه کادر درمان، مدارس فنی ویژه امور اجتماعی زیر نظر بخش مرتبط، .7

 تکمیلی ویژه پرستاری و کادر درمانی ومراکز آموزش و تحصیالت  .8

 های سرویس نجاتمدارس ویژه فعالیت .9

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

های زیر صادر دستور الزم را در زمینه و با هدف مقابله با عفونت کروناویروس IfSGاز  2جمله  32 بندتواند طبق می دادگستری( وزارت 4)

 :کند

 ویژه الزامات بهداشتی،. 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

 ر این افراد.و نظارت ب

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

های یوگا و برگزاری مسابقات استودیوهای آمادگی جسمانی و سالن ،های بازیو زمینصوصی خمراکز ورزشی عمومی و برای فعالیت  .1

 و مراکز مشابه، و باله رقصمدارس فعالیت ورزشی و نیز 

 شده و نیزاستخرها شامل سونا و آبگیرهای استحمام با دسترسی کنترلبرای فعالیت  .2

 و نهادهای مشابهمدارس موسیقی، مدارس هنری و مدارس هنری جوانان برای فعالیت  .3

 ا تعریف کنید.ویژه الزامات بهداشتی، ربرای مقابله با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، به

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

 کنند

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

های نظری و عملی و محتوای آموزش عملی تحصیالت رسمی و آموزش تکمیلی سواری و پرواز، آزمونندگی، قایق. آموزش نظری و عملی ران2

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

 شوند،میای ونقل جادهرانندگی یا قانون حمل

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

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

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

 های تفریحی،. مکان7



 

 

 هستند، و (GewO) مقررات تجاری از 1بند  55شوند و مشمول بخش . پارکهای تفریحی، شامل آنهایی که در قالب صنعت گردشگری اداره می8

 GewOاز 68تا  66. بازارهای مشمول بخشهای 9

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

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

شوند، با دیگری که مشمول این ماده نمی هایالزامات بهداشتی، را با هدف مقابله با عفونت کروناویروس در مراکز، موسسات، خدمات و فعالیت

 صدور دستور تعیین کند.

 

 ۲۱ بند

 مجوز صدور دستور درباره الزامات جداسازی

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

 برای ویژهبهکروناویروس تدوین کند، 

های مسری و افراد بهبودیافته، با رعایت الزامات مرتبط و طبق بخش . جداسازی افراد بیمار، افراد مشکوک به بیماری، افراد مشکوک به بیماری۱

 ،IfSGاز  2جمله  1بند  30

شان مثبت شده است، جواب تست یبق تست فورکه مطا یالزام افراد نیکه تست کروناشان مثبت شده است و همچن یالزام اعضاِء خانوار افراد .۲

 .(IfSG، قانون مقابله با عفونت )۱ ۀ، جمل۱ ۀماد ۲۸مطابق بند 

 تعیین کند. ، راهای بیشتردستورالعملی ضروری، همچون برای این موارد و شرایطرا تواند استثئاتی میهمچنین 

 

 ۲۲بند 

 های شخصیپردازش دادهبرای  مجوز صدور دستورالعمل

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

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

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

 صادرشده بر اساس آنو دستورهای قانونی  قانون مقابله با عفونت. برای تعقیب قضایی تخلفات کیفری و تخلفات اداری طبق 3

 ها.ها و زندان. برای بررسی صالحیت بازداشت یا حبس و ضرورت تعیین بخش قرنطینه در بازداشتگاه4

 

 ۲۳بند  

 تخلفات اداری

 انگاریشود که فرد آگاهانه یا از روی سهلدر صورتی محرز می IfSGاز  24شماره  1a مادۀ 73 بندتخلف اداری مشمول 

 ،ماسک طبی نپوشد ،۳ ۀ، ماد۱۱بند  یا ۱مادۀ ، ۳بند  بر خالف. 1



 

 

 ای ونیناسیمدرک واکس ۀبدون ارائ ایرخداد شرکت کند  کیبهبود، در  ای ونیناسیمدرک واکس ۀ، بدون ارائ۳ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۴بر خالف بند  .۲

 نهاد شود، کیبهبود وارد 

 

 ۀ، جمل۳ ۀ، ماد۱۴، بند ۲ ۀ، جمل۲ ۀ، ماد۱۴، بند ۲ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۱۴، بند ۲ ۀماد، ۱۰، بند ۳ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۴، در ارتباط با بند ۶بر خالف بند . ۳

 یبررس ه، الزام ب۲ ۀ، جمل۲ ۀ، ماد۱۷بند  ای ۲ ۀجملمی، ن۲ ۀ، جمل۲ ۀ، ماد۱۶، بند ۲ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۱۶، بند ۲ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۱۵، بند ۲

 نکند، تیبهبود را رعا ای ون،یناسیتست، واکس یگواه

، در پی درخواست نهادهای ذیصالح،  پروتکل بهداشتی ارائه ندهد یا اطالعاتی را پیرامون به کارگیری آن ارئه ۲، مادۀ ۷بر خالف بند  .۴

 ندهد،

شان، به صورت کلی یا جزئی، امتناع آوری اطالعاِت تماس، افرادی که از شرکت یا استفادۀ افرادی که از جمع۲، مادۀ ۸بر خالف بند  .۵

 رزند در یک نهاد یا رویداد، امتناع نورزند،ومی

یاخارج از بازۀ  به عنوان یک فرد حاضر اطالعات تماس غلط ارائه کند ،۲یا شمارۀ  ۱، شمارۀ ۴، مادۀ ۱۱یا بند  ۳، مادۀ ۸بر خالف بند  .۶

 زمانی مجاز در ساختمان برگزاری انتخابات حضور پیدا کند،

 ای بیشتر از ظرفیت مجاز برگزار کند،کننده، رویدادی را با تعداد شرکت۲۲، جملۀ ۱، مادۀ ۱۰بر خالف بند  .۷

، ۱۶، بند ۲ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۱۵، بند ۲ ۀ، جمل۳ ۀ، ماد۱۴، بند ۲ ۀ، جمل۲ ۀ، ماد۱۴، بند ۲ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۱۴، بند ۲ ۀ، ماد۱۰بر خالف بند  .۸

 ایشرکت کند  دادیرو کیتست در  یگواه ۀ، بدون ارائ۲ ۀ، جمل۲ ۀ، ماد۱۷بند  ای ۲ ۀجملمی، ن۲ ۀ، جمل۲ ۀ، ماد۱۶، بند ۲ ۀ، جمل۱ ۀماد

 نهاد شود، کیتست وارد  یگواه ۀبدون ارائ

، ۵ ۀ، ماد۱۰بر خالف بند . ۱۰ نکند، دایفوراً با آن تطابق پ اینکند  نیتدو یپروتکل بهداشت چی، ه۲ ۀجمل ای ۱ ۀ، جمل۳ ۀ، ماد۱۰بر خالف بند . ۹

 ها برگزار کند،انجام پردازش داده ای یپروتکل بهداشت نیرا بدون تدو یدادی، رو۱۲ ۀ، جمل۲ ۀماد ای ۲ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۱۳، بند ۱ ۀجمل

 ای یحیتفر ،ینهاد فرهنگ کی تی، فعال۴ ۀ، ماد۱۴بر خالف بند  .۱۲ انتخابات شود، ی، وارد ساختمان برگزار۵ ۀ، ماد۱۱بر خالف بند  .۱۱

 ، رد،یها، از سر گانجام پردازش داده ای یپروتکل بهداشت نیرا، بدون تدو گرید ینهاد

شرکت، نهاد  یسالن غذاخور ا،یترکافه ،یسالن غذاخور ،یحیالکل، مرکز تفر اینهاد مربوط به سرو غذا  کی تی، فعال۴ ۀ، ماد۱۶بر خالف بند . ۱۳

 رد،یها، از سر گانجام پردازش داده ای یپروتکل بهداشت نیمشابه را، بدون تدو ینهاد ای یدهاسکان

 

 انیکه در آن مشتر یخدمات ای یفروشگاه، بازار، شرکت تجار ،یفروشفروشگاه خرده کی تی، فعال۲ ۀجمل ای ۱ ۀ، جمل۳ ۀ، ماد۱۷بر خالف بند . ۱۴

را بدون انجام پردازش  یخدمات مستلزم تماس بدن ۀارائ ای ردیاز سر گ یپروتکل بهداشت نیمشابه را بدون تدو ینهاد ای کنند،یرفت و آمد م

 رد،یگ شیدر پ هاهداد

  تست را تقبل نکند، یسامانده ای یمال نی، به عنوان برگزارکننده، تأم۴ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۱۸بر خالف بند . ۱۵

آن را  ایرا ارائه نکند، ارسال نکند، فوراً آن را تطابق ندهد،  ینکند، پروتکل بهداشت نیتدو یپروتکل بهداشت چی، ه۲ ۀ، ماد۱۸بر خالف بند . ۱۶

 انجام ندهد. یاگونه پردازش داده چی، ه۴ ۀ، ماد۱۸بر خالف بند . ۱۷ اجرا نکند،

 ۲۴بند 

 ، انقضااالجرا شدنالزم

 ۲۰۲۱ژوئن  ۲۵مورخ  یمربوط به کرونا یهاهمزمان دستورالعمل .شودیاالجرا م، الزم۲۰۲۱آگوست  ۱۶در روز دستورالعمل،  نی( ا۱)

  .شودیم یمنقض ،تغییر یافته بود  (۶۶۵، صفحۀ GBI) ۲۰۲۱ژوئن  ۲۳ که توسط دستورالعمل مورخ —( ۵۵۰ ۀ.، صفحGBl ای)ژورنال عموم 

 17 به موجب دستور (، آخرین نوبت اصالح483)مجموعه قوانین. صفحه  2020ژوئن  23شده بر اساس دستور کرونا مورخ اصالحات اعمال

)مجموعه قوانین،  2020نوامبر  30یا اصالحات اعمال شده بر اساس دستور کرونا به تاریخ ( 1052)مجموعه قوانین. صفحه  2020نوامبر 

نای در پی دستورالعمل کرویا تغییر یافته است ( ۲۴۹)مجموعۀ قوانین، صفحۀ  2021فوریه  26( که اخیرا از طریق دستور مورخ 1067صفحه 

تغییر یافته ( ۲۹۸)مجموعه قوانین، صفحۀ  ۲۰۲۱  مارس ۱۹که به موجب دستورالعمل  (۳۳۹تا  ۲۷۳مجموعه قوانین، صفحۀ ) ۲۰۲۱مارس  ۷



 

 

(، که آخرین بار از طریق ۳۴۳ )مجموعه قوانین، صفحۀ ۲۰۲۱مارس  ۲۷های کرونای مورخ ی که به موجب دستورالعملهایدستورالعمل یا ،است

 ۲۰۲۱مه  ۱۳ی مورخ های کرونادستورالعملبه موجب یا ( تغییر یافته است، ۴۱۷)مجموعه قوانین، صفحۀ  ۲۰۲۱مه  ۱دستورالعمل مورخ 

یا به موجب ( تغییر یافته است، ۵۰۱. صفحۀ GBI) ۲۰۲۱ژوئن  ۱۸(، که آخرین بار از طریق دستورالعمل مورخ ۴۳۱)مجموعه قوانین، صفحۀ 

اند شدهمصوب ( ۶۶۵، صفحۀ GBIتغییر یافته است ) ۲۰۲۱جوالی  ۲۳( که به موجب دستور مورخ ۵۵۰. صفحۀ GBI) ۲۰۲۱ژوئن  ۲۵دستور 

 د.نمانمعتبر می ۲، جملۀ ۲مطابق مادۀ ئشان انقضاتا زمان 

 ۲، جملۀ ۱دستورات مذکور در مادۀ  یا این دستور بر اساس شود. همچنین، همه دستورهایی که باطل میسپتامبر  ۱۳پایان ( این دستور در 2)

 .مادامی که  پیش از آن لغو نشده باشندباطل خواهد شد، دستورات 
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