
 سپتامبر  15به طور موقت معتبر تا  -حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا 

 شود؟حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا تا چه زمانی اعمال یم 

به  2020ژوئن  15مقررات مربوط به حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا تمدید شده است. این مقررات حداقل تا 
 خواهند بود. 

ی
 قوت خود باق

ی ناحیه با توجه به رشد بیماری الزایم هستند؟چه زمانی   ایجاد تغیبر در قوانیر

ی تدابیر ویژه در هر ناحیه، به تالش خود برای کاهش رشد بیماری ادامه یم  د دهد. با رسیدن تعدادولت ایالتی با بکارگیر
روزه(، یک طرح  7ی شهروند )موارد ابتال 100٫000مورد ظرف مدت هفت روز، برای هر  35موارد ابتالی جدید به 

ی از ویروس کرونا» ن شده، شهرداریآغاز یم« جلوگیر های مربوطه، شود. با توجه به این آستانه تعییر
Landeszentrum Gesundheit ی از و دولت های محیل مرتبط، بالفاصله اقدامات حفاظتی ملموس برای جلوگیر

ی  50روزه به عدد  7د ابتالی کنند. با رسیدن تعداد موار شیوع بیشیی ویروس را اجرا یم  تدابیر حفاظتی بیشیی
ً

، باید فورا
یبه اجرا در بیاید. در این موارد نظرات وزارت کار، بهداشت و امور اجتمایع هم باید در تصمیم ها در نظر گرفته گیر

 شود. 

 آیا برای اسکان افراد مقررانی وجود دارد؟

ای و ویژه برای ها یک حکم منطقهایش شیوع موارد ابتال به ویروس در آناگر مهمانان از مناطقی بیایند که به دلیل افز 
ایط خایص از هتلحفاظت در برابر ویروس کرونا اجرا یم ها و ها، خوابگاهها، مسافرخانهشوند، افراد باید با رعایت شر

ه استفاده کنند. برای مثال، نتیجه آزمایش کرونای مهمانان باید منقن باشد. این آ  48زمایش باید حداکیر در فاصله غیر
( پیش از رسیدن به محل انجام شده باشد. توجه: اسکان به زمانن که نتایج آزمایش مشخص شده استساعت )از آغاز 

ن تبعیت  ه( از این قوانیر  . کند نیمدلیل اجبار شغیل یا سایر دالیل مسافرت مرتبط )مالقات با خویشاوندان یا همرس و غیر

 ده از ماسک تمدید خواهد شد؟آیا الزام استفا

 تمدید شده است.  2020سپتامیر  15بله، در حال حاضن تا 

 هانی استفاده از ماسک الزایم است؟در چه مکان

یان و عموم مردم در آن تردد یم  و تفرییح که مشیی
ی

کنند، در تمام پوشش دهان و بیتن باید در تمام مراکز تجاری، فرهنگ
د. توجه: هر وسایل نقلیه عمویم و عالو  ه بر آن در تمام مراکز مراقبت بهداشتی و مراکز پزشگ مورد استفاده قرار بگیر

های مذکور را توجه باشد، امکان استفاده از خدمات مربوطه و ورود به مکانبه الزام استفاده از ماسک نر  شخص
 نخواهد داشت. 

 ؟آیا در رابطه با استفاده از ماسک موارد استثنا هم وجود دارد 

توانند به دالیل پزشگ بله، برای کودکان زیر سن مدرسه، هیچ الزایم برای استفاده از ماسک وجود ندارد. افرادی که نیم
توان به دالیل از پوشش دهان و بیتن استفاده کنند هم از الزام پوشیدن ماسک، مستثتن هستند. عالوه بر این، یم

ناشنوا یا کیس که اختالل شنوانی دارد، به طور موقت از ماسک خاص، برای مثال برقراری ارتباط با یک شخص 
 استفاده نکرد. 

آیا برریس و تنبیه موارد نقض قانون استفاده از ماسک ادامه پیدا خواهد  
 کرد؟



بله، نقض قانون استفاده از ماسک در وسایل حمل و نقل عمویم به عنوان یک نقض آشکار قانون در نظر گرفته 
 یورو جریمه خواهد شد.  50یورو جریمه در نی خواهد داشت. در سایر موارد، فرد خایط  150شود و یم

 مقررات منع تماس به چه معنی هستند؟

های عمویم با هم مالقات داشته باشند. این عدد به توانند در محیطهنوز هم یم حداکیر ده نفر گروهای متشکل از 
 یمعنوان حداکیر تعداد افراد، شامل خویشاوندان 

ی
شوند. کنند، نیمدرجه یک یا سایر افرادی که در یک مکان زندگ

ی همچنان اعمال یم 1.5گذاری الزامات عمویم فاصله شوند، اجبار به استفاده از پوشش صورت و بیتن در بعضن میی
 های خاص هم ادامه پیدا خواهد کرد. مکان

ی در طول انتخابات گبر های رأیآیا الزام به رعایت فاصله قانونی درباره حوزه
 شود؟ها هم اجرا یمشهرداری

ی و اجباری بودن استفاده از ماسک برای پوشاندن دها 1.5بله. الزام به رعایت فاصله  های و بیتن در حوزه نمیی
ی و صفرأی توانند در شوند هم اجرا خواهد شد. فقط همیاران انتخابانی یمها تشکیل یمهانی که در خارج از حوزهگیر

ند.   صورت رعایت حداقل فاصله مجاز از سایر افراد این قانون را نادیده بگیر

توانند با کمک همراه یا سؤال برای افراد دارای معلولیت: آیا این افراد یم
کت کنند؟  مراقب خود در جلسانی با حضور سایر افراد شر

تواند در جلسه مالقات حضور راقب هم یمبله. در صورت نیاز به کمک، عالوه بر تعداد افراد مجاز، یک همراه و م
 داشته باشد. 

ی ساده و ویژه چطور تعریف یم تقابلی  شوند؟رهگبر

در صورت شیوع ویروس کرونا، اطالعات تماس افرادی که با فرد بیمار مالقات داشتند باید به مقامات بهداشتی گزارش 
کار، مالک شود. باید نام، آدرس، شماره تلفن و )در صورت امکان( مدت  بان، صاحبخانه، تعمیر ن زمان تماس با یک میر

ه، به صورت کتتر برای تمام افراد، با کسب رضایت از آن کت و غیر ها، ثبت شده و در مکانن مشخص برای مدت شر
یسچهار هفته نگهداری شود. از این داده مجاز مراقبت و آنها باید در برابر دسیی ته ها را پس از گذشته چهار هفهای غیر

ی ساده تقابلی»به طور کامل نابود کرد. به این کار   شود. گفته یم« رهگیر
ی ویژه تقابلی» به این معتن است که عالوه بر تمام اطالعانی که پیشیی ذکر شد، یک نمودار تهیه شود که نشان « رهگیر

ن افراد نیست . با این حال، در بعضن بدهد هر فرد کجا نشسته است. هیچ اجباری به تهیه این نمودار مکان نشسیی

، یم ن ن صندیلرویدادها در صورت تهیه یک نمودار مکان نشسیی توجه بود. در ها نر توان به رعایت حداقل فاصله الزم بیر
ن افراد هم باید برای مدت چهار هفته نگهداری شود.   صورت استفاده از این گزینه، این نمودار مکان نشسیی

  خواهند داشت؟ها چه مقررانی رویدادها و گردهمانی 

کت 300هانی با بیش از رویدادها و گردهمانی  کننده فقط در صورنی قابل برگزاری هستند که اقدامات احتیایط نفر شر
یس و حفظ فاصله حداقل  ل دسیی ، کنیی ها( به طور  میی )از جمله در صف 1.5الزم در رابطه با رعایت موازین بهداشتی

ی ساده اطمینان پیدا کرد. اگر کامل در نظر گرفته شوند. به جز در فضاهای باز، با ید از وجود قابلیت رهگیر
کت نشینند، نیازی به رعایت حداقل فاصله قانونن نیست های مشخض یمکنندگان در طول رویداد روی صندیلشر

ی ویژه وجود داشته باشد(. افراد در فضاهای بسته وقتی روی صندیل خود نیستند،  )البته در صورنی که قابلیت رهگیر
 د از ماسک استفاده کنند. بای

کت کننده، به پروتکل 300رویدادهانی با بیش از   های حفاظتی و بهداشتی ویژه نیاز دارند. شر



توان به مواردی مانند ها یمممنوع هستند؛ از جمله این مهمانن  2020دسامیر  31های بزرگ همچنان تا مهمانن 
اندازی و فستیوالهای شهری/روسها، نمایشگاهها، کارناوالنمایشگاه ، مسابقات تیر /خیابانن اب اشاره کرد. تانی  های شر

 برای رویدادهای اجتمایع مانند مراسم ازدواج چه مقررانی وجود دارد؟

ن  150تعداد افراد حاضن باید به  ، تمام کارکنان محل )مسئوالن بار، تکنسیر ه( نفر محدود شود. برای حفظ ایمتن ها و غیر
 کند. ها صدق نیمنفر در رابطه با آن 150اما محدودیت باز از ماسک استفاده کنند،  باید در فضاهای بسته و 

شوند، مقررات نفر یا بیشبی برگزار یم 500آیا برای رویدادهانی که با حضور 
 جدیدی وجود دارد؟

د، تا جانی که باید به های بهداشتی اجباری هستنشوند، پروتکلبیشیی برگزار یم یا نفر  500برای رویدادهانی که با حضور 
طور شفاف مشخص شود چطور حتی در زمان آمد و شد افراد تمام الزامات بهداشتی رعایت شدند، به عنوان مثال، 

 کند. توضیح داده شود که چطور حضور تعداد مسافران بیشیی به وسایل حمل و نقل عمویم فشاری وارد نیم

شوند، مقررات بیشبی برگزار یمنفر یا  1000آیا برای رویدادهانی که با حضور 
 جدیدی وجود دارد؟

عادی آن فضا را  ظرفیتتوانند در یک مکان جمع شوند که بیش از یک سوم نفر فقط در صورنی یم 1000بیش از 
نفر در نظر گرفته  3000توانند در مکانن حاضن شوند که برای نفر تنها یم 1000اشغال نکرده باشند. به این معتن که 

ن شکل برای اعداد باالتر هم قابل اجرا است. رویدادهای ورزیسر همچنان به شده اس  300ت. این قانون به همیر
ن مقررانی در سطح ایالت وجود دارد که عنوان یم کند برای برگزاری رویدادهانی با تماشاگر محدود هستند. همچنیر

م از سوی ایالت صادر شود. به این دلیل که نفر، باید ابتدا مجوز الزم هم از سوی شهرداری و ه 1000حضور حداقل 
 رویدادهانی در این اندازه فراتر از رویدادهای محیل هستند. مقامات شهرداری این موضوعات را با ایالت

ً
ها معموال

 کنند. هماهنگ یم

 ها استفاده کرد؟توان با توجه به ظرفیت عادی آنآیا از فضای رویدادها یم

 دارد. برای رویداده
ی

نفر، مکان برگزاری نباید بیش از یک سوم ظرفیت عادی، اشغال شده  1000انی با بیش از بستگ
نفر در نظر گرفته شده است. این  3000توانند در مکانن حاضن شوند که برای نفر تنها یم 1000باشد. به این معتن که 

ن شکل برای سایر مکان تماشاگر محدود  300همچنان به ها هم قابل اجرا است. رویدادهای ورزیسر قانون به همیر
 هستند. 

 وجود دارد؟آیا مقررات ویژه
ی

 ای برای رویدادهای فرهنگ

یس، برای سایر رویدادها هم مقررات مشابیه اجرا یم ل دسیی شوند: اقدامات احتیایط ویژه در رابطه با بهداشت، کنیی
 فضا، اطیمنان از وجود قابلیت

ن
ی ساده و )در صورت نیاز( الزام به  رعایت حداقل فاصله، تهویه دائم و کاق رهگیر

کت 300استفاده از ماسک. برگزاری رویدادهانی که بیش از  کننده دارند فقط در صورنی مجاز است که نفر شر
ی از شیوع بیماری اجرا شوند. پروتکل  های بهداشتی و پیشگیر

 شوند؟های همگانی و تفرییح چه مقررانی اجرا یمبرای ورزش

ن در مکانرزشمشارکت در و  ایط ها و تمرینات در مراکز ورزیسر خصویص و همگانن و همچنیر های عمویم، با رعایت شر
یس، اطمینان از رعایت ها یمپذیر است. از جمله آنخایص امکان ل دسیی توان به رعایت مقررات بهداشتی مناسب، کنیی



، از جمله در فضای حمام، دستشونی و رختکن، ا 1.5حداقل فاصله  هانی که در فضاهای شاره کرد. برای ورزشمیی
 شوند، باید از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کرد. شپوشیده انجام یم

 های دارای تماس وجود دارد؟آیا حاال امکان انجام ورزش

کت  های دارای تماس در فضاهای شپوشیتوانند در وزشنفر یم 30هانی متشکل از حداکیر ژوئیه، گروه 15بله. از  ده شر
ن ترتیب گروه کت داشته باشند. زشر توانند در و نفره یم 30های کنند و به همیر های دارای تماس در فضاهای باز هم شر

ی ساده اطمینان پیدا کرد.   باید از وجود امکان رهگیر
ی ساده توانند وارد مراکز ورزیسر شوند، اما فقط در صورنی که انفر تماشاچی یم 300ه، تا حداکیر یژوئ 15از  مکان رهگیر

 ممنوع هستند.  2020دسامیر  31های ورزیسر و رویدادهای ورزیسر مشابه حداقل تا وجود داشته باشد. فستیوال

 برای آموزش تربیت بدنی چه مقررانی وجود دارد؟

 های دارای تماس وجود دارد. آموزش شنا هم مجاز است. در آموزش تربیت بدنن هم امکان انجام وزش

 مکان برگزاری رقابت ورزیسر وجود دارد؟آیا اکنون ا

ن ورزشبله، برگزاری رقابت ای( وجود دارد، های حرفههای برجسته )به جز ورزشهای ورزش همگانن و تفرییح، همچنیر
یس و رعایت حداقل فاصله  ل دسیی ی از شیوع بیماری، کنیی میی  1.5مادایم که به هشدارهای بهداشتی برای پیشگیر

ایط خاص به بعضن لیگای مقررات ویژههای حرفهورزشتوجه شود. برای  ای های حرفهای وجود دارد که با رعایت شر
 شود. دوانن مجوز داده یمسواری و مسابقات اسبمثل اسب

توانند در مدت برگزاری مسابقات وارد مراکز ورزیسر شوند، اما فقط در نفر تماشاچی هم یم 300ه، تا حداکیر یژوئ 15از 
ی ساده وجود داشته باشد. فستیوالصورنی ک  31های ورزیسر و رویدادهای ورزیسر مشابه حداقل تا ه امکان رهگیر

 ممنوع هستند.  2020دسامیر 

 شوند؟آیا اسپا، سونا و استخر بازگشانی یم

زگشانی شوند. سونا و مراکز مشابه هم باژوئن بازگشانی یم 15های آنر و استخرهای شنا از بله، مراکز رفایه، پارک
توان در مراکز اقامتی و گردشگری از این خدمات رفایه استفاده کرد. مقررات بهداشتی و شوند. یک بار دیگر یمیم

ی از شیوع بیماری باید رعایت شوند. پروتکل  های پیشگیر

 شوند؟های غذاخوری دانشگاه بازگشانی یمتریاها و سالنآیا کافه

ی از ژوئن بازگشانی یم 1غذاخوری عمویم از های تریاها و سالنبله، کافه شوند و باید تمام الزامات بهداشتی و پیشگیر
 بیماری را رعایت کنند. 

 شوند؟های تجاری برداشته یمچه محدودیت

شوند. در  به نواچ خاص برداشته یمیسهای مربوط به نظارت دسیی ژوئن در مناطق تجاری، برچن از محدودیت 15از 
محدودیت، الزام حضور یک نفر در هر ده میی مرب  ع به یک نفر در هر هفت میی مرب  ع کاهش فضای  این طرح کاهش

 کند. فروشگایه، کاهش پیدا یم

ی باغها و نمایشگاهآیا این مسئله درباره موزه ها هم اجرا وحشها و همچنیر
 شود؟یم



مرب  ع به یک نفر در هر هفت میی مرب  ع کاهش بله، در این مناطق، محدودیت بازدیدکنندگان از یک نفر در هر ده میی 
 کند. پیدا یم

 شوند؟آیا بارها بازگشانی یم

 شوند با رعایت الزامات خاص، بازگشانی شوند. ژوئن به بارها اجازه داده یم 15بله، از 

 ها چطور؟خانههای شبانه و روسن  ها، کالبکالب

 یمها، کالبکالب
ی

ها و خانهمانند. خدمات کارکنان جنیس در داخل یا خارج روستی های شبانه و مراکز مشابه بسته باق
 مراکز مشابه همچنان ممنوع است. 

 شوند؟ها بازگشانی یمآیا کازینو 

ند.  15توانند از بله، کازینوها یم  ژوئن فعالیت خود را دوباره از ش بگیر

 ها چه مقررانی وجود دارد؟برای غذاخوری

 یمتو حداقل ده نفر هنوز هم یم
ی

ن بنشینند، افرادی که در یک خانه زندگ کنند و خویشاوندان درجه انند پشت یک میر
ی ن ترتیب. پیشگیر یس، اطمینان از رعایت فاصله یک هم به همیر ل دسیی ، کنیی های مناسب درباره مسائل بهداشتی

ی باید در نظر گرفته شود، جزئیات مربوط به این موضوع ر  1.5حداقل  توانید در استانداردهای ا یممیی و قابلیت رهگیر
ی از شیوع بیماری مشاهده کنید. از  بان مهمانن ها یمژوئیه، غذاخوری 15بهداشتی پیشگیر ن ها )برای مثال توانند میر

 نفر باشند.  150های ازدواج، جشن تولدها( با حضور حداکیر مهمانن 

 توانم در کافه دارت و بیلیارد بازی کنم؟آیا یم

ن و ضدعفونن شوند، که زیاد لمس یم  عضن الزامات خاص: سطوچبله، با رعایت ب شوند باید به صورت منظم تمیر
 و ضدعفونن کنند.  بشورند های خود را مهمانان باید پیش از استفاده از وسایل دست

 خانه چه مقررانی وجود دارد؟برای قلیان

ندارند و با استفاده از شلنگ و دهتن یک بار مرصف افراد مختلف به صورت همزمان اجازه استفاده از یک قلیان را 
 دارند، مجاز است. توان از قلیان استفاده کرد و مرصف آن فقط در مکانیم

ن
 های که تهویه دائم و کاق

 توان گریل کرد؟آیا حاال یم

 10ای متشکل از ههای تماس )فقط گروهها و مراکز عمویم مجاز است. باید به محدویتبله، گریل کردن غذا در محیط
 نفر، خویشاوندان نزدیک، افرادی که از دو خانواده مختلف هستند( عمل کرد. 

 آیا بازارهای محیل و دستفرویسر اجناس دست دوم مجاز است؟

ی از بیماری، مجاز هستند. بله، با رعایت پروتکل  های بهداشتی و پیشگیر

 


