به روز :فرمان حفاظت در برابر کرونا
کدام ارقام کلیدی با توجه به اقدامات حفاظتی مهم هستند؟
شورای خبرگان دولت آلمان هشداری فوری صادر نموده که زیرساختهای حیاتی در معرض خطر ناشی از تعداد باالی
ناتوانیهای پرسنل (عفونت و قرنطینه) هستند .لذا این موضوع نیز به وضوح به عنوان هدف مقررات بیان گردید.
عالوه بر تطبیق توافقشده این مقررات قرنطینه ،این امر بیش از هر چیز مستلزم محدودیتی در ارقام کل عفونت بوده و
به همین دلیل است که کل میزان شیوع ،همراه با تعداد موارد بستری ،یکبار دیگر به یک شاخص اساسی برای
ضرورت اقدامات حفاظتی تبدیل خواهد شد .در نتیجه ماهیت خودکار تطبیقات مربوط به اقدامات حفاظتی در پاسخ به
تغییرات در تعداد موارد بستری حذف میشود.

چه محدودیتهای تماسی اعمال میشود؟
محدودیتهای تماس هم برای افراد ایمن نشده و هم برای افراد واکسینه شده اعمال میشود.
افرادی که نه کامال واکسینه شده و نه بهبود یافتهاند ،میتوانند تنها با اعضای خانواده خود و حداکثر دو نفر از افراد
خانواده دیگری در طی جلسات خصوصی در فضاهای عمومی و خصوصی مالقات داشته باشند .این امر شامل کودکان
زیر  14سال نمیشود .برای تعیین خانوار ،زوجین ،شرکای مدنی و شرکای غیر زناشویی ،حتی اگر با هم زندگی نکنند،
یک خانوار محسوب میشوند.
اجتماعات خصوصی که منحصرا با افراد واکسینه شده یا بهبود یافته برگزار میشود نیز ممکن است بدون توجه به این
که این  ۱۰نفر از چند خانوار هستند ،در مجموع با ۱۰نفر برگزار شود .مجددا ،کودکان زیر  14سال حساب نمیشوند.

آیا الزام ماسک همچنان اعمال میشود؟
بله .استفاده از ماسک پزشکی در موارد زیر همچنان الزامی است:





در حمل و نقل محلی و عمومی بین شهری،
در فضاهای بسته با عبور و مرور عمومی ،به عنوان مثال در فروشگاهها،
در فضاهای باز در صفوف ،نواحی پارک و به طور مستقیم در غرفههای فروش ،بخشهای تسویه حساب یا
پیشخوان خدمات مشابه،
در فضاهای باز ،تا جایی که مقام ذیصالح صراحتا ً این امر را برای مناطق مشخص شده با حکم عمومی
دستور دهد.

برای رویدادها و اجتماعات در فضای باز ،الزام به پوشیدن حداقل یک ماسک پزشکی بر اساس مقررات دسترسی
مربوطه یا الزامات زیر است:
 .1اگر همه افراد بدون توجه به مدرک آزمایش و یا ایمنسازی به رویداد یا گردهمایی دسترسی داشته باشند ،حداقل یک
ماسک پزشکی باید استفاده شود.
 .2اگر فقط افراد آزمایششده و یا ایمن به رویداد یا گردهمایی دسترسی داشته باشند ،حداقل یک ماسک پزشکی تنها در
صورتی که فاصله کمتر از  ۱.۵متر باشد ،باید پوشیده شود .
 .3در صورتی که فقط افراد واکسینه شده دسترسی داشته باشند ،هیچ اجباری برای پوشیدن ماسک وجود ندارد .اما در
صورت عدم رعایت حداقل فاصله  1.5متری از سایر افراد ،استفاده از ماسک توصیه میشود.
مسئولین رویداد یا گردهمایی باید مقررات مربوطه را به اطالع افراد شرکت کننده رسانده و در صورت بروز تخلف به
رعایت آن اشاره کنند.

بعالوه ،استفاده از ماسک در هر جایی که نتوان حداقل فاصله  1.5متری از افراد دیگر را حفظ کرد ،حتی در فضای باز
توصیه میشود.

استثنائات الزامات ماسک چیست؟
میتوان از استفاده از ماسک به صورت استثنا در موارد زیر صرف نظر کرد ،به عنوان مثال:










در اتاقهای خصوصی در مجالس منحصرا خصوصی،
در رستورانها و سایر مراکز تدارکاتی در جایگاههای ثابت یا ایستاده،
در شرایط عملیاتی ادارات امنیتی ،بخش آتشنشانی و غیره،
هنگام برقراری ارتباط با یک فرد ناشنوا یا کم شنوا،
توسط افرادی که به دالیل پزشکی نمیتوانند از ماسک استفاده کنند (گواهی الزم است)
برای خوردن و آشامیدن،
اعضای ایمن شده گروههای کر هنگام هم خوانی یا خوانندگان یا بازیگران واکسینه شده هنگام اجرا در
چارچوب ارائههای فرهنگی ،از جمله تمرینهای الزم ،در صورتی که فعالیتهای هنری مربوطه فقط بدون
استفاده از ماسک امکان پذیر باشد،
و به دالیل دیگر ،اگر برداشتن ماسک تنها چند ثانیه طول بکشد ،با حفظ حداقل فاصله  1.5متری.

تمام استثنائات مربوط به الزامات ماسک در بخش  )2( 3فرمان حفاظت در برابر کرونا ذکر شدهاند .این سند را می
توان در وبسایت www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrwیافت.
کودکان تا سن ورود به مدرسه از الزام استفاده از ماسک معاف هستند .از آنجایی که کودکان از ابتدای ورود به مدرسه
تا سن  13سالگی به دلیل اندازه قادر به استفاده از ماسک پزشکی نیستند ،ماسک روزانه باید به عنوان جایگزین استفاده
شود.

قانون  3Gبه چه معناست؟
افراد کامالً واکسینه شده و بهبود یافته واجد شرایط استفاده از تسهیالت و خدمات مشمول قانون  3Gهستند .همه افراد
دیگر باید یک آزمایش منفی ثابت شده داشته باشند .تستهای  PCRبیشتر از  48ساعت و تستهای سریع که بیش از
 24ساعت نباشد ،پذیرفته میشوند.

 3Gدر کدام مناطق اعمال میشود؟
قانون ( 3Gدسترسی برای واکسینه شده ،بهبود یافته یا در حال آزمایش) شامل موارد زیر است:










تشییع جنازه و عروسیهای شهری؛
ارائهها و رویدادها در مدرسه ،دانشگاه ،آموزش حرفهای یا مرتبط با شغل ،آموزش دوران کودکی در
مهدکودکها ،آموزش سیاسی و خود یاری ،همچنین دورههای ادغام؛
اقامت شبانه غیر توریستی (افراد واکسینه نشده باید در بدو ورود و هر بار پس از انقضا ،مدرک آزمایش منفی
ارائه دهند)؛
خدمات آرایشگری (به شرطی که شخص ارائه دهنده خدمات و مشتری از ماسک  FFP-2و نه فقط ماسک
پزشکی استفاده کنند)؛
نمایشگاهها و کنگرههای تجاری برای تامین کنندگان تجاری و طرفهای عالقهمند ،و همچنین رویدادهایی که
تنها اعضای شرکتها و تشکیالت اقتصادی در آنها شرکت کرده و با رعایت الزامات کنترل عفونت تحت
قانون کار برگزار میشوند؛
محافل در مفهوم ماده ( GG ۸تنظیم آزادی اجتماعات) در فضاهای عمومی سربسته؛
محافل  GG ۸در فضای باز با بیش از  ۷۵۰شرکت کننده در یک زمان؛
جلسات ارگانهای شهرداری و جلسات الزام قانونی نهادهای حقوقی عمومی و موسسات حقوق خصوصی،
جوامع ،محافل ،احزاب یا انجمنها و همچنین رویدادهای اطالعرسانی و مباحثهای احزاب سیاسی که ماهیت
معاشرتی ندارد؛








استفاده از کتابخانههای دانشگاه (شامل امانت بدون تماس و بازگشت رسانه) و سالنهای غذاخوری دانشگاه
توسط کارکنان دانشگاه؛
امانت دادن و برگردان بدون تماس رسانه در کتابخانهها؛
ارائه خدمات اجتماعی و کاری جوانان برای جوانان محروم از نظر اجتماعی و همچنین ارائه خدمات مطابق با
بند  ۱۶کتاب هشتم قانون اجتماعی (کودکان و رفاه جوانان)؛
سفرهای تفریحی کودکان و نوجوانان و همچنین خانوادهها به وسیله ارائه دهندگان خدمات رفاهی عمومی و
مستقل کودکان و نوجوانان (افراد ایمن نشده باید در بدو ورود و دوباره پس از چهار روز گواهی تست منفی
ارائه کرده یا خود آزمایی مشترک تحت نظارت را انجام دهند).
تسهیالت رفاهی کودکان و نوجوانان بستری که نیاز به مجوزهای عملیاتی به صورت تعریف شده در بند  45و
بعدی از کتاب هشتم قانون اجتماعی دارند (رفاه کودک و نوجوان) در جایی که کودکان و نوجوانان از شمول
این آیین نامه مستثنی هستند.

در زمینه آموزش 3G ،برای ارائهها و رویدادها در مدرسه ،دانشگاه ،آموزش حرفهای یا مرتبط با شغل (از جمله
نمایشگاههای آموزشی ،نمایشگاههای شغلی و رویدادهای جهتگیری شغلی) ،آموزش دوران کودکی در مهدکودک،
آموزش سیاسی و خودیاری ،همچنین دورههای ادغام و استفاده از کتابخانههای دانشگاه و سالنهای غذاخوری دانشگاه
توسط افرادی که مستقیما ً به عنوان کارمند یا دانشجو به دانشگاه یا موسسه تعلق دارند ،اعمال میشود.
دولت فرمان دانشگاهی اپیدمی کرونای خودش را برای بخش آموزش عالی صادر کرده است .بر اساس این آیین نامه،
دانشگاهها و دانشکدهها نیز مجازند تعداد شرکت کنندگان در رویدادهای حضوری را بسته به میزان شیوع کاهش دهند و
معافیتها و مجوزها را به گونهای تنظیم کنند که دانشجویان در اثر همهگیری دچار آسیب نشوند.

چه مقرراتی به بازدید کنندگان از بیمارستانها ،خانههای سالمندان و امکانات مشابه اعمال میشود؟
در مورد بیمارستانها ،خانههای سالمندان و خانههای مراقبت و امکانات بستری کامل یا جزئی برای مراقبت و اسکان
سالمندان ،معلوالن یا افراد نیازمند مراقبت ،مقررات فدرال بخش  b (2) IfSG28اعمال میشود :در اینجا ،کارفرمایان،
کارمندان و بازدید کنندگان باید افراد تست داده شده ،یعنی دارای گواهی آزمایشی باشند که برای آنها صادر شده است.
طبق مقررات قانونی ،این امر صرف نظر از اینکه واکسینه شده یا بهبود یافته باشند ،اعمال میشود .بر اساس بند )5( 8
فرمان قرنطینه آزمایش کرونا ،بازدید کنندگان از موسسات اسکان دسته جمعی پناهجویان ،افرادی که مجبور به ترک
کشور هستند ،پناهندگان و مهاجران آلمانی قومی ،و مراکز رفاه اجتماعی بستری نیز باید نتیجه آزمایش منفی داشته
باشند.

قانون  2Gبه چه معناست؟
قانون  2Gبه این معنی است که امکانات و پیشنهادات ،در حال حاضر فقط توسط افراد کامالً واکسینه شده و بهبود یافته
قابل استفاده هستند .قانون  2Gدر اصل برای همه پیشنهادات و امکانات تفریحی اعمال میشود .تمام افرادی که نه به
طور کامل واکسینه شده و نه بهبود یافتهاند ،در این امکانات یا خدمات پذیرفته نخواهند شد .تنها مور استثنا افراد دارای
گواهی پزشکی مبنی بر اینکه به دالیل سالمتی نمیتوانند علیه  Covid-19واکسینه شوند و کودکان و نوجوانان  ۱۵ساله
و کمتر است.

قانون  2Gدر کجا اعمال میشود؟ افراد واکسینه شده (واکسینه شده یا بهبود یافته )2G ،تنها میتوانند
از کدام مناطق بازدید کنند؟
قانون ( 2Gدسترسی فقط برای افراد واکسینه شده یا بهبود یافته) شامل موارد زیر است:






فروشگاههای خردهفروشی و بازارها ،به استثنا فروشگاههای خواربار ،نوشیدنی فروشیها ،فروشگاههای مواد
غذایی بهداشتی ،فروشگاههای کودک ،محلهای توزیع دارو ،فروشگاههای لوازم پزشکی ،داروخانهها،
بیناییشناسان ،متخصصان مراقبت از شنوایی ،پمپ بنزینها ،مکانهای فروش روزنامه ،کتابفروشیها،
گلفروشیها ،فروشگاههای لوازم حیوانات خانگی ،بازارهای خوراک ،بازارهای لوازم باغی و عمدهفروشی؛
موزه ها ،نمایشگاهها ،یادبودها و سایر مؤسسات فرهنگی؛
کنسرتها ،نمایشها ،کتابخوانیها و سایر رویدادهای فرهنگی ،مانند تئاتر و سینما؛
بازارهای کریسمس ،جشنوارههای مردمی و رویدادهای تفریحی مشابه؛










پارکهای حیوانات و باغهای جانورشناسی؛
پارکهای تفریحی؛
سالنهای بازی؛
تمرین جمعی ورزشی (شامل آموزش و مسابقه) در فضای باز (ورزشهای حرفهای و آماتور)؛
خدمات آموزشی که به صراحت تحت پوشش  3Gقرار نمیگیرند (به باال مراجعه کنید).
خدمات مرتبط با بدن (به استثنای خدمات پزشکی یا پرستاری)؛
خدمات آرایشگری که در آن شخص ارائه دهنده خدمات یا مشتری به جای ماسک  FFP-2فقط از ماسک
پزشکی استفاده میکند؛
اقامت توریستی شبانه در مراکز اقامتی و سفرهای توریستی با اتوبوس.

قانون  2Gبه موارد زیر اعمال نمیشود:






افراد دارای گواهی پزشکی مبنی بر اینکه در حال حاضر یا حداکثر تا شش هفته قبل به دالیل بهداشتی
نمیتوانستند یا قادر نبودند واکسینه شوند .با این حال ،این افراد باید مدرک آزمایش منفی ارائه دهند.
کودکان و نوجوانان تا  15سال .آنها همچنین به دلیل آزمایش منظم مدرسه در خارج از تعطیالت نیازی به
ارائه مدرک آزمایش منفی ندارند.
تا تاریخ  16ژانویه  ،2022با دانشآموزان  16و  17ساله نیز مانند افراد واکسینه شده برای انجام فعالیتهای
ورزشی ،موسیقی یا بازیگری خود رفتار میشود .آنها همچنین نیازی به نشان دادن گواهی آزمایش منفی در
خارج از دوران تعطیالت مدرسه ندارند.
برای تامین غذای رانندگان حرفهای در امکانات بین راهی و پارکینگهای خودروها ،اگر گواهی تست منفی
داشته باشند.

 +2Gبه چه معناست و چه افرادی از شرط تست اضافی معاف هستند؟
قانون  +2Gبدین معناست که فقط افراد کامالً واکسینه شده یا بهبود یافته دسترسی دارند و همچنین باید نتیجه آزمایش
منفی را ثابت کنند .این تست میتواند به صورت یک تست سریع (نه بیشتر از  24ساعت) یا یک تست ( PCRنه بیشتر
از  48ساعت) باشد.
قانون  +2Gاز جمله دیگر موارد ،به شرایط زیر اعمال میشود:










تمرین مشترک ورزشی در فضاهای سربسته (سالنهای ورزشی ،سالنهای بدنسازی و غیره)  -استثنائات در
مورد ورزشهای حرفهای از جمله موارد دیگر اعمال میشود.
استفاده از استخرهای سرپوشیده و امکانات رفاهی (سونا ،اسپا ،سالنهای برنزه کردن و غیره)؛
غذاخوریهای شرکت ،غذاخوریهای مدارس ،غذاخوریهای دانشگاه و امکانات مشابه در زمان استفاده
توسط افرادی که مستقیما ً به شرکت یا مرکز تعلق ندارند به عنوان کارمند ،دانشجو ،دانش آموز ،شرکت کننده
در دوره و غیره ،در صورتی که این استفاده صرفا ً محدود به دریافت غذا و نوشیدنیها نباشد؛
همه ارائههای غذایی دیگر ،در صورتی که استفاده صرفا ً به دریافت غذا و نوشیدنی محدود نشود.
آواز مشترک اعضای گروه همسرایان و نیز فعالیتهای هنری دیگر که صرفا بدون استفاده از ماسک انجام
میشود (با استفاده از آالت موسیقی بادی و امثال آن)؛
رویدادهای کارناوال و رویدادهای مرسوم قابل مقایسه (معیار :آواز گروهی/رقص گروهی؛ تمرکز رقص
نباشد)؛
مهمانیهای خصوصی با رقص ،رقص محور رویداد نباشد (به عنوان مثال ،عروسی)؛
خدمات جنسی.

هیچ الزام آزمایش اضافی برای افراد دریافتکننده واکسن تقویتی و بهبود یافته وجود ندارد
الزامات آزمایش اضافی در مناطقی که  +2Gاعمال میشود ،برای افراد ایمنشده که عالوه بر ایمنسازی اولیه کامل،



یکی از  ۳واکسیناسیون تقویت کننده (بوستر) را دریافت کرده اند،
افراد واکسینه شده و بهبودیافته یعنی افرادی که عفونت  Covid-19آنها با تست  PCRشناسایی شده و حداقل
یک واکسن را قبل یا بعد از آن زمان دریافت کردهاند




افرادی که دو بار واکسینه شدهاند ،با واکسیناسیون دوم بیش از  ۱۴اما کمتر از  ۹۰روز پیش (همچنین برای
واکسنهای جانسون اند جانسون که هنوز واکسن سوم دریافت نکردهاند نیز اعمال میشود)؛ یا
در سه ماه گذشته از عفونت بهبود یافتهاند (تست  PCRتایید شده بیش از  ۲۷روز اما کمتر از  ۹۰روز) .این
معافیت برای همه حوزههای کاربرد  ،2G+از جمله ،برای مثال ،ورزشهای داخل سالن اعمال میشود.

وزارت بهداشت نوردراین-وستفالن یک جزوه مفصل در مورد  +2Gتهیه کرده است 2Gplus :کجا کاربرد دارد؟
الزامات  2Gplusچیست؟ چه زمانی باید و  -چه زمانی نباید نتیجه تست منفی ارائه داد؟ به این سواالت و پرسشهای
دیگر در جزوه پاسخ داده شده که میتوانید از اینجا دانلود کنید.

هنگام استفاده از پیشنهادات  3Gو  +2Gامکان تست در محل وجود دارد؟
در مکانهایی که برای دسترسی به تست نیاز است (به عنوان مثال  3Gو ) ،۲G+به جای ارائه گواهی تست از یک
مرکز آزمایش رسمی ،یک آزمایش شخصی تحت نظارت شده میتواند در محل برای دسترسی انجام شود ،مانند زمان
ورود به یک مرکز تناسب اندام تحت نظارت کارکنان آموزش دیده متخصص و یا در زمان انجام تمرینات ورزشی تحت
نظارت کارشناس آموزش/مربی آموزش دیده یا متخصص.
این آزمایش شخصی تحت به شما فقط حق دسترسی به یک مکان خاص را میدهد .ناظر قادر به صدور گواهی تستی
که بتوان از آن برای بازدید از سایر امکانات استفاده کرد ،نیست .این کار همچنان فقط توسط مراکز رسمی تست قابل
انجام است.
لزوم و شکل ارائه تست در محل توسط اپراتور مربوطه تسهیالت تصمیم گیری میشود .پیشنهاد تست در محل اجباری
نبوده و لزومی به ارائه رایگان توسط اپراتور مربوطه نیست.

چه مقرراتی به افرادی که قادر به واکسیناسیون نیستند ،اعمال میشود؟
برای افراد دارای گواهی پزشکی مبنی بر اینکه نمیتوانند به دلیل دالیل بهداشتی علیه  Covid-19واکسینه شوند ،در
صورتی که دارای یک تست سریع آنتیژن کمتر از  ۲۴ساعت قبل یا تست  PCRکه کمتر از  ۴۸ساعت قبل توسط یک
آزمایشگاه به رسمیت شناخته شده تایید گردیده باشند ،مانند افراد ایمن برخورد میشود.

چه مقرراتی به رویدادها اعمال میشود؟
رویدادها بسته به اندازه فضای رویداد دارای محدودیت ظرفیت نسبی و محدودیت ظرفیت مطلق حداکثر  750شرکت
کننده هستند .در آینده ،این امر به طور یکسان در مورد رویدادهای فرامنطقهای مانند مسابقات فوتبال بوندسلیگا و غیره
نیز اعمال خواهد شد.
کارمندان ،داوطلبان و سایر افراد مشابه به حساب نمیآیند.
کنترل دسترسی باید تضمین شود.

چه چیزی به کلوپها ،دیسکوها یا رویدادهای رقص و جشنهای کارناوال همراه با رقص اعمال میشود؟
به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ،کلوپها ،دیسکوها و موسسات مشابه با خطر ابتال به عفونت باال بسته
میشوند .رویدادهای مشابه (رقصهای عمومی ،رقص خصوصی و مهمانیهای دیسکو و مانند آن) نیز به دلیل خطر
باالی عفونت مجاز نیستند.
با توجه به حوزههای فرامنطقهای ،این امر به طور عمدی مستقل از وقوع محلی انجام شده و بنابراین به کل نوردراین-
وستفالن اعمال میشود.

چه چیزی به مهمانیهای خصوصی اعمال میشود؟

رقص خصوصی و مهمانیهای دیسکو و مانند آن در حال حاضر ممنوع است .تجمع خصوصی در فضاهای بسته و
آزاد ،شامل افراد واکسینه شده و بهبود یافته ،از  28دسامبر  2021فقط با حداکثر ده نفر مجاز است .محدودیتی برای
تعداد خاصی از خانوارها وجود ندارد .کودکان تا  13سال مشمول معافیت میباشند .در صورت شرکت یک فرد
واکسینه نشده ،تنها دو نفر از خانوار دیگر میتوانند عالوه بر خانواده خود شرکت کنند.

چه مقرراتی به کارکنان اعمال میشود؟
کارمندان ،داوطلبان و افراد مشابهی که در مناطقی با محدودیت دسترسی  3G، 2Gیا  2Gplusکار میکنند و با
مهمانان ،مشتریان یا کاربران خدمات یا با یکدیگر در تماس هستند ،باید ایمن سازی یا تست شوند.
در صورتی که واکسینه نشده باشند ،باید در تمام مدت وظیفه در مناطقی که دسترسی محدود به  2Gیا  2Gplusدارند،
عالوه بر الزام برای اثبات تست فعلی ،ماسک پزشکی بپوشند .اگر پوشیدن ماسک در طول کار امکان پذیر نباشد ،تست
 PCRباید در دسترس باشد.

مقررات چگونه بررسی و کنترل میشوند؟
تأیید واکسیناسیون و اثبات تست توسط سازمان دهندگان یا اپراتورهای مسئول انجام میشود که به موجب آن تطبیق با
مدرک شناسایی رسمی نیز انجام میگیرد .بنابراین برای کاربران ،مشتریان ،بازدید کنندگان و غیره همراه داشتن و
نشان دادن مدرک مربوطه به همراه مدرک شناسایی رسمی الزامی است.
در مورد کودکان و جوانانی که هنوز مدرک شناسایی رسمی ندارند ،به عنوان جایگزین کافی است که هویت خود را
اعالم کرده یا با مدرک شناسایی والدین ،شناسه دانشآموزی یا موارد مشابه ،مدرک معتبری دال بر هویت خود ارائه
دهند.
افرادی که مدارک الزم مبنی بر واکسیناسیون/تست و هویت را نشان ندهند از استفاده یا ورزش منع میشوند.
برنامه  CovPassCheckمنتشر شده توسط موسسه رابرت کخ قرار است برای بررسی گواهیهای دیجیتالی
واکسیناسیون استفاده شود.
عدم انجام بازرسی جریمه نقدی به دنبال خواهد داشت .در صورت نادیده گرفتن قوانین مرکزی ،بازرسین تجاری و
رستوران باید به منظور بررسی قابلیت اطمینان اپراتورها مطلع شود.

آیا قوانین بهداشت عمومی و کنترل شیوع همچنان اعمال میشود؟
قوانین رفتاری شناخته و اثبات شده  AHAهمچنان توصیه میشوند :فاصله خود را حفظ کنید ،قوانین بهداشتی را
رعایت کرده و در زندگی روزمره از ماسک استفاده نمایید.
و :تسهیالت با ترافیک بازدید کنندگان یا مشتریان ملزم به اجرای برخی از قوانین تهویه و بهداشتی هستند.
اطالعات بیشتر در ضمیمه «قوانین بهداشتی و حفاظت در برابر شیوع» از فرمان حفاظت در برابر کرونا ،به ویژه
برای صاحبان مشاغل خالصه شده است .در صفحه مروری از مقررات قانونی در طول همهگیری کرونا موجود است

در مورد دستورالعمل حفاظت در برابر کرونا سوالی دارید؟
در این صورت میتوانید با آدرس ایمیل  corona@nrw.deتماس بگیرید.

