
 شود؟اعمال می ارتباطیهای چه محدودیت

مانند گذشته اجرا خواهد شد: جلسات خصوصی در فضاهای عمومی بدون رعایت الزامات مربوط به  ارتباطمقررات 
توانند دور حفظ حداقل فاصله باید به یک خانوار و افراد ساکن در یک خانه دیگر محدود شود. اما فقط تا پنج نفر می

 شوند.رفته نمیسال در این شمارش در نظر گ 14هم جمع شوند، در حالی که کودکان تا سن 

 استثنائاتی در نظر گرفته خواهد شد. 2020دسامبر  26تا  24از 

 توانم مالقات داشته باشم؟در روز کریسمس و آغاز سال جدید، با چند نفر می

توانند در یک ، عالوه بر افراد ساکن در یک خانه، چهار نفر از خویشاوندان نزدیک هم می2020دسامبر  26تا  24از 
شوند. خویشاوندان سال در شمارش در نظر گرفته نمی 14ر پیدا کنند. در اینجا هم کودکان تا سن حداکثر مکان حضو

نزدیک عبارتند از: همسر، شریک زندگی، شریک زندگی بدون ازدواج، خویشاوندان درجه یک، خواهر و برادر، 
داشته باشند، در صورتی که تعداد افراد توانند در محل حضور خواهرزاده و برادرزاده. خود اعضای خانواده هم می

 سال و خارج از افراد ساکن در یک خانه، از چهار نفر فراتر نرود. 14باالی 

های عمومی به حداکثر یک خانواده در کنار افراد ساکن در شب سال نو و روز سال نو، جلسات خصوصی در مکان
 14توانند دور هم جمع شوند و در عین حال کودکان تا سن در یک منزل، محدود شود. با این حال، فقط تا پنج نفر می

 شوند.سال در این شمارش در نظر گرفته نمی

 بخش خدمات قضایی و اقامتی باید از چه مقررات قانونی تبعیت کنند؟

متی با های اقاوجود دارد. فعالیت محل غذاها و مراکز اقامتی همچنان تعطیل خواهند بود. فقط امکان تحویل رستوران 
 های شبانه با هدف تجاری همچنان مجاز است.هدف گردشگری هم ممنوع است. سفرهای کاری و اقامت

 توان الکل مصرف کرد؟کجا می

 ژانویه، مصرف مشروبات الکلی در فضاهای عمومی ممنوع است. 10دسامبر تا  16از 

 آیا مراکز خرده فروشی تعطیل است؟

ها، خدمات شوند: سوپرمارکتدسامبر تعطیل هستند. این موارد استثنا محسوب می 16بله. مراکز خرده فروشی در 

های های سالم، فروشگاههای خوراکیها، فروشگاههای کشاورزان، داروخانهها، فروشگاهتحویل کاال، مشروب فروشی
های فروش درخت ، محلهای پمپ بنزینهای دارویی، ایستگاههای لوازم کودکان، فروشگاهلوازم پزشکی، فروشگاه
های ها )برای مشتریان عمده فروشی(، و مراکز تهیه غذا برای بخش خدمات اجتماعی )بانککریسمس، عمده فروشی

 غذا(.

 آیا امکان سفارش پستی و تحویل کاالها به مشتریان وجود دارد؟

  



ادامه بدهند. مراجعه مشتریان برای توانند به کار خود های تحویل کاال از طریق پست میبله. کسب و کارها و بخش
های احتیاطی تحویل گرفتن کاال فقط در صورتی مجاز است که هیچ تماسی بین افراد وجود نداشته باشد و تمام پروتکل

 رعایت شده باشند.

 های لوازم ساختمانی باز هستند؟آیا فروشگاه

های تجاری را دارند. سایر افراد اجازه حضور در شرکتفروش به های لوازم ساختمانی و باغبانی فقط اجازه فروشگاه
 این فضاها را ندارند.

 کنند؟آیا الزامات مربوط به استفاده از ماسک تغییر می

 های زیر:شود، مخصوصاً در محلخیر، الزام مربوط به استفاده از ماسک همچنان اجرا می

 ان و مشتریان و در حمل و نقل عمومی )از فضاهای بسته و قابل دسترسی برای عموم مردم، بازدیدکنندگ
 ها(،جمله در ایستگاه

 ،بازارها و فضاهای فروش مشابه در فضای باز 

 ها،های و مسیرهای عبور مربوط به آندر جلوی کسب و کارهای خرده فروشی و در پارکینگ 

 صله مجاز وجود فضاهای کاری و عملیاتی در صورت امکان، اما در محل کار اگر امکان رعایت حداقل فا
 دارد نیازی به استفاده از آن نیست.

 

 مانند؟آیا مدارس باز باقی می

دسامبر باز خواهند بود. الزام حضور در مدرسه همچنان به قوت خود باقی است. آموزش حضوری  18مدارس تا  
توانند درباره حضور خود میتصمیم  نا بهب 7تا  1آموزان مقاطع اجباری در حالت تعلیق قرار گرفته است. والدین دانش

ها به ام، کالس8گیری کنند. از مقطع فرزندانشان در فضاهای آموزشی یا آموزش از راه دور در منزل، تصمیم

 شوند.صورت آنالین برگزار می

 مراجعه کنید www.msb.nrwبرای کسب اطالعات بیشتر به 

 

 چه زمانی تعطیلی کریسمس برای مدارس آغاز خواهد شد؟ 

شود. در روزهای به فعالیت خود ادامه خواهند داد. پس از آن، تعطیالت کریسمس آغاز می 2020دسامبر  18ها تا کالس

 هیچ کالسی برگزار نخواهد شد. 2021ژانویه  8و  7

 مراقبت از کودکان تعطیل خواهند شد؟مراکز آیا 

مراقبت از کودکان همچنان باز خواهند بود. همانطور که در سال جاری اعالم شد، هیچ محدودیتی روی  خیر، مراکز

شود: کودکانی که هیچ انتخابی به جز ورود به این مراکز اعمال نخواهد شد. تضمین مراقبت در این موارد اجرا می

توانند در منزل از واهند کرد. از والدینی که نمیحضور در مراکز مراقبتی ندارند، همچنان خدمات مراقبتی را دریافت خ

های پیش رو انجام بدهند. با این حال، اگر والدین برای در هفته اشود این کار رفرزندان خود مراقبت کنند درخواست می

به  توانیدمراقبت از کودکان به کمک نیاز داشته باشند، آن را دریافت خواهند کرد. برای کسب اطالعات بیشتر می

die-fuer-hinweise-https://www.mkffi.nrw/lockdown- ها مراجعه کنید:سایت وزارت کودکان و خانوادهوب
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 بازی ممنوع است؟، آتشنوآیا در شب سال  

شود( ممنوع ها مشخص میها و میادین پر رفت و آمد )به طور خاص مناطقی که توسط شهرداریبازی در خیابانآتش
بازی خصوصی در منزل و روشن کردن تجهیزات شود از برگزاری مراسم آتشخواهد بود. به شدت توصیه می

تواند از بروز جراحت و اعمال فشار بیشتر بر سیستم ر میبازی از پیش خریداری شده، اجتناب کنید. این کاآتش
 االجرا است.بازی ممنوع بوده و این ممنوعیت بالفاصله الزمدرمانی جلوگیری کند. عالوه بر این، فروش لوازم آتش

 دهد؟چه اتفاقی برای نهادهای فرهنگی رخ می

سایر مراکز )فرهنگی( عمومی یا خصوصی تا حداقل ، سینماها و رتهای تئاتر، اپرا و کنساجراهای کنسرت در سالن
ها، ها، کاخها، قلعههای هنری، گالریها، نمایشگاهممنوع خواهد بود. این ممنوعیت برای موزه 2021ژانویه  10

متر بین  1.5رو با رعایت حداقل فاصله بناهای یادبود و مراکز مشابه هم اجرا خواهد شد. فقط سینماهای اتومبیل

 ها اجازه فعالیت دارند.ماشین

 ای وجود دارد؟چه مقرراتی برای نوازندگان حرفه

ای اجازه دارند بدون حضور تماشاچی و برای ضبط یا پخش ای همچنان مجاز هستند. نوازندگان حرفهتمرینات حرفه
 از طریق رادیو یا اینترنت اجراهای زنده داشته باشند.

 ماتور وجود دارد؟های تفریحی و آچه مقرراتی برای ورزش

های های تفریحی و آماتور در تمام مراکز ورزشی عمومی و خصوصی، باشگاهتا بهار سال آینده، انجام ورزش

های انفرادی در ورزشی، استخرهای شنا و مراکز مشابه ممنوع خواهد بود. این مقررات برای ورزش

 هروی، راهپیمایی در فضای باز و غیرآید. پیادههای ورزشی مثل تنیس یا گلف هم به اجرا در میمراکز/باشگاه

 شوند.، مجاز محسوب میارتباطهای همچنان با رعایت محدودیت

 های مدارس وجود دارد؟چه مقرراتی برای ورزش

های تحصیلی و تمرین در مراکز ایالتی و فدرال در های مدارس، امتحانات مرتبط با ورزش برای برنامهورزش
 مجاز است. وستفالن-نوردراین

 

 چه اتفاقی برای مراکز تفریحی و سرگرمی رخ خواهد داد؟

 اجازه فعالیت نخواهند داشت: 2021ژانویه  10مراکز زیر تا 

 های آب گرم و مراکز مشابه،استخرهای شنا و استخرهای عمومی، سونا، چشمه 

 سرپوشیده یا فضای باز(،های بازی سر پوشیده و مراکز تفریحی مشابه ها، زمینها، شهربازیباغ وحش( 

 ،کازینوها و مراکز مشابه 

 های شبانه و مراکز مشابه،های رقص، کالبسالن 

 های مشابه،فروشی و محلها، مراکز تنخانهروسپی 

 های مشابه.های تفریحی با کشتی، اتوبوس، قطارهای تاریخی و روشگشت 



بندی مجاز است. توقف و صرف ها و شرطبندی، بلیطهای شرطبندی صرفاً برای تحویل برگهحضور در دفاتر شرط
بندی شده است( ممنوع ها شرطزمان بیشتر در این مراکز )برای مثال برای تماشای بازی و رویدادهایی که روی آن

 باشد.می

 ها وجود دارد؟آیا همچنان امکان برگزاری رویدادها و گردهمایی

ویژه مربوط به حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا قرار ندارند، حداقل تا هایی که ذیل مقررات رویدادها و گردهمایی
های که مجاز هستند، البته با در نظر گرفتن شرایط ویژه ممنوع هستند. از جمله گردهمایی 2021ژانویه  10تاریخ 

 توان به این موارد اشاره کرد:مربوط به هر مورد خاص، می

 1و  2020دسامبر  31ن تجمع )برای مثال راهپیمایی، به جز در روز های برگزار شده ذیل قانوگردهمایی 
 (2021ژانویه 

  رویدادهایی که به امنیت اساسی عموم مردم، حفظ امنیت و نظم عمومی، یا به انجام رساندن خدمات عمومی
توان و نمیهای انتخابی یا اهدای خون( های حزبی برای تعیین نامزدهای حوزهمربوط هستند )مانند گردهمایی

 به تأخیر انداخت 2021ژانویه  10ها را تا به دالیل قانونی یا قابل درک، آن

 توان به صورت های مالک خانه که نمیها و اتحادیهها، احزاب، اتحادیههای قانونی، شرکتجلسات کمیته
 آنالین برگزار کرد

 هاتشییع جنازه 

 مراسم ازدواج 

 مراسم مذهبی 

های ها چه مقرراتی برای برگزاری آیینر گردهماییدر مراسم مذهبی و سای
 شود؟اعتقادی و مذهبی اعمال می

ها به خود کلیساها و اجتماعات مذهبی با در نظر گرفتن تعداد موارد محلی ابتال، درباره دامنه برگزاری گردهمایی
گذاری، اقل الزامات فاصلهها از رعایت حدگیری کنند و به مقامات محلی اطالع بدهند. آنصورت حضوری تصمیم

ها ممکن است تعداد افراد حاضر بیش از هایی که در آنمحدود کردن تعداد اعضا، اجرای الزامات ثبت برای گردهمایی
کنندگان حتی در زمان نشستن روی های موجود و مورد انتظار باشد، الزام به استفاده از ماسک توسط شرکتظرفیت

 های جمعی، اطمینان پیدا کنند.کنندگان و اجتناب از آوازخوانیرکتصندلی، ثبت اطالعات تماس ش

های مادر کلیساها و اجتماعات های مذهبی باید توسط سازماننویس مقررات مربوط به خدمات و سایر گردهماییپیش
وستفالن ارسال -نوردرایناز قانون حفاظت در برابر ویروس کرونا تهیه و به صدارت ایالتی  3پاراگراف  1§ مذهبی 

 شود با آدرس ایمیل زیر تماس بگیرند:گردد. فقط از کلیساها و سایر اجتماعات مذهبی درخواست می
.Referat_I_B3@stk.nrw.de 
  

 را با سازمان مادر مربوطه هماهنگ کنند.های ایمنی خود اجتماعاتی که به یک سازمان مادر تعلق دارند، باید پروتکل
 های مربوطه ارسال گردد.های مذهبی مستقل و اجتماعات مذهبی باید به شهرداریهای ایمنی برای همایشپروتکل

 تماس بگیرید. @nrw.decoronaآیا درباره حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا سؤال دیگری دارید؟ لطفاً با آدرس 
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