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سپتامب
معتب تا 30
حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا  -به طور موقت
ر
ر

حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا تا چه ی
زمان اعمال یمشود؟
مقررات مربوط به حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا تمدید شده است .این مقررات حداقل تا  30سپتامب  2020به
ی
باق خواهند بود.
قوت خود

ی
ر ی
قوانی ناحیه با توجه به رشد بیماری الزایم هستند؟
تغیب در
چه زمان ایجاد ر
دولت ی
تدابب ویژه در هر ناحیه ،به تالش خود برای کاهش رشد بیماری ادامه یمدهد .با رسیدن تعداد
گبی
ر
ایالت با بکار ر
موارد ابتالی جدید به  35مورد ظرف مدت هفت روز ،برای هر  100٫000شهروند (موارد ابتالی  7روزه) ،یک طرح
جلوگبی از ویروس کرونا» آغاز یمشود .با توجه به این آستانه ر ن
تعیی شده ،شهرداریهای مربوطه،
«
ر
ی
جلوگبی از
 Landeszentrum Gesundheitو دولتهای محیل مرتبط ،بالفاصله اقدامات حفاظت ملموس برای
ر
ً
ی
ی
ی
تدابب حفاظت بیشبی
بیشب ویروس را اجرا یمکنند .با رسیدن تعداد موارد ابتالی  7روزه به عدد  ، 50باید فورا
شیوع
ر
گبیها در نظر گرفته
به اجرا در بیاید .در این موارد نظرات وزارت کار ،بهداشت و امور اجتمایع هم باید در تصمیم ر
شود.

چه مقرر یان برای اسکان افراد وجود دارد؟
ی
مناطق بیایند که به دلیل افزایش شیوع موارد ابتال به ویروس در آنها یک حکم منطقهای و ویژه برای
اگر مهمانان از
ر
حفاظت در برابر ویروس کرونا اجرا یمشوند ،افراد باید با رعایت شایط خایص از هتلها ،مسافرخانهها ،خوابگاهها و
ر
غبه استفاده کنند .برای مثال ،نتیجه آزمایش کرونای مهمانان باید ن
حداکب در فاصله 48
منق باشد .این آزمایش باید
ر
ساعت (از آغاز ن
زمان که نتایج آزمایش مشخص شده است) پیش از رسیدن به محل انجام شده باشد .توجه :اسکان به
رن
قوانی تبعیت نیمکند.
غبه) از این
دلیل اجبار شغیل یا سایر دالیل مسافرت مرتبط (مالقات با خویشاوندان یا همرس و ر

آیا الزام استفاده از ماسک تمدید خواهد شد؟
بله ،در حال ن
حاض تا  30سپتامب  2020تمدید شده است.

هان استفاده از ماسک الزایم است؟
در چه مکان ی
ی
فرهنگ و تفرییح که ی
پوشش دهان و ن
مشبیان و عموم مردم در آن تردد یمکنند ،در تمام
بیت باید در تمام مراکز تجاری،
ی
بگبد .توجه :هر
وسایل نقلیه عمویم و عالوه بر آن در تمام مراکز مراقبت
بهداشت و مراکز پزشگ مورد استفاده قرار ر
شخص به الزام استفاده از ماسک نتوجه باشد ،امکان استفاده از خدمات مربوطه و ورود به مکانهای مذکور را
نخواهد داشت.

آیا در رابطه با استفاده از ماسک موارد استثنا هم وجود دارد؟
بله ،برای کودکان زیر سن مدرسه ،هیچ الزایم برای استفاده از ماسک وجود ندارد .افرادی که نیمتوانند به دالیل پزشگ
ن
از پوشش دهان و ن
مستثت هستند .دالیل پزشگ باید با یک گوایه
بیت استفاده کنند هم از الزام پوشیدن ماسک،
پزشگ ،که در صورت درخواست باید ارائه شود ،قابل اثبات باشند .عالوه بر این ،یمتوان به دالیل خاص ،برای مثال
شنوان دارد ،به طور موقت از ماسک استفاده نکرد.
برقراری ارتباط با یک شخص ناشنوا یا کیس که اختالل
ی

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
یمشود و  150یورو جریمه در ین خواهد داشت .در سایر موارد ،فرد خایط  50یورو جریمه خواهد شد.

مقررات منع تماس به چه ی
معن هستند؟
ر
حداکب ده نفر هنوز هم یمتوانند در محیطهای عمویم با هم مالقات داشته باشند .این عدد به
گروهای متشکل از
ی
ر
حداکب تعداد افراد ،شامل خویشاوندان درجه یک یا سایر افرادی که در یک مکان زندگ یمکنند ،نیمشوند.
عنوان
ی
ن
ن
الزامات عمویم فاصلهگذاری  1.5مبی همچنان اعمال یمشوند ،اجبار به استفاده از پوشش صورت و بیت در بعض
مکانهای خاص هم ادامه پیدا خواهد کرد.

ی
گبی در طول انتخابات
آیا الزام به رعایت فاصله قانون درباره حوزههای رأی ر
شهرداریها هم اجرا یمشود؟
بله .الزام به رعایت فاصله  1.5ی
مبی و اجباری بودن استفاده از ماسک برای پوشاندن دهان و ن
بیت در حوزههای
ی
هان که در خارج از حوزهها تشکیل یمشوند هم اجرا خواهد شد .فقط همیاران انتخابان یمتوانند در
رأی ر
گبی و صف ی
بگبند.
نادیده
ا
ر
قانون
این
اد
ر
اف
سایر
از
مجاز
فاصله
حداقل
رعایت
صورت
ر

سؤال برای افراد دارای معلولیت :آیا این افراد یمتوانند با کمک همراه یا
ی
جلسان با حضور سایر افراد رشکت کنند؟
مراقب خود در
بله .در صورت نیاز به کمک ،عالوه بر تعداد افراد مجاز ،یک همراه و مراقب هم یمتواند در جلسه مالقات حضور
داشته باشد.

رهگبی ساده و ویژه چطور تعریف یمشوند؟
قابلیت
ر
ی
بهداشت گزارش
در صورت شیوع ویروس کرونا ،اطالعات تماس افرادی که با فرد بیمار مالقات داشتند باید به مقامات
شود .باید نام ،آدرس ،شماره تلفن و (در صورت امکان) مدت زمان تماس با یک ر ن
تعمبکار ،مالک
مببان ،صاحبخانه،
ر
غبه ،به صورت کتت برای تمام افراد ،با کسب رضایت از آنها ،ثبت شده و در مک نان مشخص برای مدت
رشکت و ر
ی
غبمجاز مراقبت و آنها را پس از گذشته چهار هفته
چهار هفته نگهداری شود .از این دادهها باید در برابر دسبیسهای ر
رهگبی ساده» گفته یمشود.
به طور کامل نابود کرد .به این کار «قابلیت
ر
ی
ی
رهگبی ویژه» به این ن
معت است که عالوه بر تمام اطالعان که پیشب ذکر شد ،یک نمودار تهیه شود که نشان
«قابلیت
ر
ی
ن
ن
بدهد هر فرد کجا نشسته است .هیچ اجباری به تهیه این نمودار مکان نشسی افراد نیست .با این حال ،در بعض
نشسی ،یمتوان به رعایت حداقل فاصله الزم ر ن
ین
بی صندیلها نتوجه بود .در
رویدادها در صورت تهیه یک نمودار مکان
ی
ن
صورت استفاده از این گزینه ،این نمودار مکان نشسی افراد هم باید برای مدت چهار هفته نگهداری شود.

گردهمانها چه مقرر یان خواهند داشت؟
رویدادها و
ی
ی
صورن قابل برگزاری هستند که اقدامات احتیایط
هان با بیش از  300نفر رشکتکننده فقط در
رویدادها و
گردهمان ی
ی
ی
ی
ی
ی
الزم در رابطه با رعایت موازین بهداشت ،کنبل دسبیس و حفظ فاصله حداقل  1.5مب (از جمله در صفها) به طور
رهگبی ساده اطمینان پیدا کرد .اگر
کامل در نظر گرفته شوند .به جز در فضاهای باز ،باید از وجود قابلیت
ر
ن
رشکتکنندگان در طول رویداد روی صندیلهای مشخض یمنشینند ،نیازی به رعایت حداقل فاصله قانون نیست

ی
رهگبی ویژه وجود داشته باشد) .افراد در فضاهای بسته ی
وقت روی صندیل خود نیستند،
صورن که قابلیت
(البته در
ر
باید از ماسک استفاده کنند.
ی
ی
بهداشت ویژه نیاز دارند.
حفاظت و
رویدادهان با بیش از  300رشکت کننده ،به پروتکلهای
ی
ن
م ن
مهمانها یمتوان به مواردی مانند
همانهای بزرگ همچنان تا  31دسامب  2020ممنوع هستند؛ از جمله این
ن
روستان/خیابان ،مسابقات رتباندازی و فستیوالهای رشاب اشاره کرد.
نمایشگاهها ،کارناوالها ،نمایشگاههای شهری/
ی

برای رویدادهای اجتمایع مانند مراسم ازدواج چه مقرر یان وجود دارد؟
تعداد افراد ن
حاض باید به  150نفر محدود شود .برای حفظ ن
رن
غبه)
ایمت ،تمام کارکنان محل (مسئوالن بار،
تکنسیها و ر
باید در فضاهای بسته و باز از ماسک استفاده کنند ،اما محدودیت  150نفر در رابطه با آنها صدق نیمکند.

ی
بیشب برگزار یمشوند،
رویدادهان که با حضور  500نفر یا
چه مقرر یان برای
ی
وجود دارد؟
ی
ی
جان که باید به
برای
رویدادهان که با حضور  500نفر یا بیشب برگزار یمشوند ،پروتکلهای بهداشت اجباری هستند ،تا ی
ی
ی
ی
طور شفاف مشخص شود چطور حت در زمان آمد و شد افراد تمام الزامات بهداشت رعایت شدند ،به عنوان مثال،
ی
بیشب به وسایل حمل و نقل عمویم فشاری وارد نیمکند.
توضیح داده شود که چطور حضور تعداد مسافران

ی
بیشب برگزار یمشوند،
رویدادهان که با حضور  1000نفر یا
چه مقرر یان برای
ی
وجود دارد؟
ی
صورن یمتوانند در یک مکان جمع شوند که بیش از یک سوم ظرفیت عادی آن فضا را
بیش از  1000نفر فقط در
ن
ن
ن
اشغال نکرده باشند .به این معت که  1000نفر تنها یمتوانند در مکان حاض شوند که برای  3000نفر در نظر گرفته
رن
شده است .این قانون به ر ن
همی شکل برای اعداد باالتر هم قابل اجرا است.
همچنی مقرر یان در سطح ایالت وجود دارد
رویدادهان با حضور حداقل  1000نفر ،باید ابتدا مجوز الزم هم از سوی شهرداری و
که عنوان یمکند برای برگزاری
ی
ً
رویدادهان در این اندازه فراتر از رویدادهای محیل
هم از سوی وزارت بهداشت صادر شود .به این دلیل که معموال
ی
هستند .مقامات شهرداری این موضوعات را با وزارت بهداشت هماهنگ یمکنند.

ی
آیا مقررات ویژهای برای رویدادهای فرهنگ وجود دارد؟
کنبل ی
برای سایر رویدادها هم مقررات مشابیه اجرا یمشوند :اقدامات احتیایط ویژه در رابطه با بهداشت ،ی
دسبیس،
ن
رهگبی ساده و (در صورت نیاز) الزام به
رعایت حداقل فاصله ،تهویه دائم و کاق فضا ،اطیمنان از وجود قابلیت
ر
ی
صورن مجاز است که
رویدادهان که بیش از  300نفر رشکتکننده دارند فقط در
استفاده از ماسک .برگزاری
ی
ی
پیشگبی از شیوع بیماری اجرا شوند.
بهداشت و
پروتکلهای
ر

ی
همگان و تفرییح چه مقرر یان اجرا یمشوند؟
برای ورزشهای
ن
مشارکت در ورزشها و تمرینات در مراکز ر
رن
همچنی در مکانهای عمویم ،با رعایت رشایط
همگان و
ورزیس خصویص و
ی
ی
ی
بهداشت مناسب ،کنبل دسبیس ،اطمینان از رعایت
خایص امکانپذیر است .از جمله آنها یمتوان به رعایت مقررات
حداقل فاصله  1.5ی
هان که در فضاهای
مب ،از جمله در فضای حمام،
دستشون و رختکن ،اشاره کرد .برای ورزش ی
ی
شپوشیده انجام یمشوند ،باید از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کرد.

برای ورزشهای دارای تماس چه مقرر یان اجاره یمشود؟

رن
گروههای متشکل از  30نفر یا دو تیم ،با در نظر ی ن
قوانی بازی ،اجازه
گرفی تمام بازیکنان مجاز در مقررات اتحادیه یا
رهگبی ساده باید اطمینان حاصل شود.
دارند در ورزشهای دارای تماس حضور پیدا کنند .از وجود امکان
ر
ر
ر
ورزیس مشابه همچنان حداقل تا  31دسامب  2020ممنوع هستند.
ورزیس و رویدادهای
فستیوالهای

برای آموزش تربیت ی
بدن چه مقرر یان وجود دارد؟
در آموزش تربیت ن
بدن هم امکان انجام وزشهای دارای تماس وجود دارد .آموزش شنا هم مجاز است.

ر
ورزیس تحت چه رشاییط وجود دارد؟
امکان برگزاری رقابت
دسبیس و رعایت حداقل فاصله  1.5ی
کنبل ی
بهداشت برای پیشگبی از شیوع بیماری ،ی
ی
مب توجه
با رعایت هشدارهای
ر
ن
ر
شود .برای ورزشهای حرفهای مقررات ویژهای وجود دارد که با رعایت شایط خاص به بعض لیگهای حرفهای مثل
اسبسواری و مسابقات اسب ن
دوان مجوز داده یمشود.

در رقابتها یا لیگهای منطقهای چند تماشاچ اجازه حضور دارند؟
ی
ی
بهداشت ویژه ،دوباره در بازیهای
تماشاچ هم یمتوانند در صورت رعایت پروتکلهای
از  16سپتامب ،بیش از 300
تماشاچ – مانند سایر رویدادها – حداکبر
ر
.
ی
مربوط به رقابتها یا لینگهای ناحیهای شکت کنند برای بیش از 1٫000
ر
ورزیس اعمال یمشود.
محدودیت یک سوم ظرفیت استادیوم

ر
ورزیس در سطح میل چه مقرر یان وجود دارد؟
برای تماشاچیان رویدادهای
ر
ورزیس در سطح میل – ا زجمله بازیهای بوندسلیگا – ایاالتهای فدرال در روز  15سپتامب روی یک
درباره رویدادهای
ی
ن
تعیی یمشود.
ی
مجموعه مقررات مشبک به توافق رسیدند .تعداد مجاز
تماشاچ به صورت جداگانه برای هر استادیوم ر
ر
ر
اگر تعداد تماشاچیان ن
حاض بیش از  1٫000نفر باشد ،حداکب ظرفیت استادیوم در طول مدت شش هفته آزمایس برابر
ر
ی
ر
با  20درصد ظرفیت هر استادیوم یا سالن ورزیس است .الزام رعایت فاصله  1.5مبی باید با کاهش حداکب جمعیت
ن
حاض در محل برگزاری رویداد رعایت شود ،جریان ورود و خروج تماشاچیان در دربهای ورودی و خروچ تسهیل
ن
گردد و فروش هرگونه نوشیدن و ر
مرسوبات الکیل ممنوع شود .استفاده از ماسک برای پوشاندن دهان و بی نت تا زمان
نشسی بر روی صندیل یا قرار ی ن
ین
گرفی در محل تماشای بازی اجباری است .برای تمام تماشاچیان باید یک صندیل خاص
مشخص شده باشد .امکان صدور بلیط مهمان وجود ندارد .اگر در یک بازه  7روزه تعداد افراد مبتال به بیماری در هر
ورزیس یمشوند برابر یا بی ی
ر
شب از  35نفر باشد و به طور حتم امکان
 100٫000نفر جمعی یت که وارد محل برگزاری رویداد
تماشاچ اجازه حضور در محل برگزاری رویداد را نخواهد داشت.
ی
مهار بیماری وجود نداشته باشد ،هیچ

گشان یمشوند؟
آیا اسپا ،سونا و استخر باز ی
گشان یمشوند.
گشان شوند .سونا و مراکز مشابه هم باز ی
بله ،مراکز رفایه ،پارکهای آن و استخرهای شنا یمتوانند باز ی
ی
ی
اقامت و گردشگری از این خدمات رفایه استفاده کرد .مقررات بهداشت و پروتکلهای
یک بار دیگر یمتوان در مراکز
پیشگبی از شیوع بیماری باید رعایت شوند.
ر

چه محدودیتهای تجاری برداشته یمشوند؟

برچ از محدودیتهای مربوط به نظارت ی
از  15ژوئن در مناطق تجاری ،ن
دسبیس به نواچ خاص برداشته یمشوند .در
ی
ی
این طرح کاهش محدودیت ،الزام حضور یک نفر در هر ده مب مرب ع به یک نفر در هر هفت مب مرب ع کاهش فضای
فروشگایه ،کاهش پیدا یمکند.

ر ی
همچنی باغوحشها هم اجرا
آیا این مسئله درباره موزهها و نمایشگاهها و
یمشود؟
مب مرب ع به یک نفر در هر هفت ی
بله ،در این مناطق ،محدودیت بازدیدکنندگان از یک نفر در هر ده ی
مب مرب ع کاهش
پیدا یمکند.

گشان دارند؟
آیا بارها اجازه باز ی
گشان شوند.
بله ،بارها یمتوانند با رعایت الزامات خاص ،باز ی

کالبها ،کالبهای شبانه و روسنخانهها چطور؟
ی
روستها در مراکز و خودروها فقط با رعایت
کالبها ،کالبهای شبانه و مراکز مشابه بسته باق یممانند .کار
ی
ی
بهداشت و حفاظت در برابر بیماری که در پیوست حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا مشخص شده،
استانداردهای
روستگری مجاز نیستند.
.
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برای غذاخوریها چه مقرر یان وجود دارد؟
ی
حداقل ده نفر هنوز هم یمتوانند پشت یک ر ن
مب بنشینند ،افرادی که در یک خانه زندگ یمکنند و خویشاوندان درجه
ی
ی
ی
یک هم به ر ن
همی ترتیب.
پیشگبیهای مناسب درباره مسائل بهداشت ،کنبل دسبیس ،اطمینان از رعایت فاصله
ر
حداقل  1.5ی
رهگبی باید در نظر گرفته شود ،جزئیات مربوط به این موضوع را یمتوانید در استانداردهای
مب و قابلیت
ر
ن
پیشگبی از شیوع بیماری مشاهده کنید .غذاخوریها یمتوانند با رعایت رشایط خاص ر ن
ی
مببان مهمانهای
بهداشت
ر
ن
ر
(برای مثال مهمانهای ازدواج ،جشن تولدها) با حضور حداکب  150نفر باشند.

برای قلیانخانه چه مقرر یان وجود دارد؟
افراد مختلف به صورت همزمان اجازه استفاده از یک قلیان را ندارند و با استفاده از شلنگ و ن
دهت یک بار مرصف
ن
کاق دارند ،مجاز است.
یمتوان از قلیان استفاده کرد و مرصف آن فقط در مکانهای که تهویه دائم و

آیا یمتوان گریل کرد؟
بله ،گریل کردن غذا در محیطها و مراکز عمویم مجاز است .باید به محدویتهای تماس (فقط گروههای متشکل از 10
نفر ،خویشاوندان نزدیک ،افرادی که از دو خانواده مختلف هستند) عمل کرد.

