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 .2021ژانویه  25االجرا از های متداول در رابطه با حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا الزمپرسش

 

 ژانویه 25االجرا از الزم –حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا 

ایالتی تدابیر و مقررات فعلی را برای های فدرال و ژانویه، دولت 19در روز 
یک بار دیگر تمدید کردند و مقررات جدیدی را نیز به تصویب رساندند. 

 شوند؟وستفالن اجرا می-مقررات جدید چه زمانی در نوردراین

 ژانویه 11ژانویه موافقت کردند تدابیر و مقرراتی که از  19های فدرال و صدراعظم در روز الوزرای ایالترئیس
فوریه تمدید شوند و در کنار آن مقررات جدیدی با هدف مبارزه با شیوع بیشتر ویروس  14به اجرا درآمد تا  2021

در  2021ژانویه  25کرونا در نظر گرفتند. مقررات جدید همراه با حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا از 

 آید.وستفالن به اجرا در می-نوردراین
هایی که در سطح فدرال و ایالتی مطرح شد، عموم مردم را در جریان نتایج قرار الشت، پس از بحث الوزرا، آقای آرمینرئیس

 (ویدیو را تماشا کنیدداد )

 شود؟های تماسی اعمال میه محدودیتچ

 شوند:فوریه اجرا می 14های تماس زیر تا محدودیت
تواند پذیر است. این شمص میهای عمومی فقط بین اعضای یک خانواده و یک شخص دیگر امکانمالقات در فضا

حضانت، والدینی که همراه اش باشد که به مراقبت نیاز دارند؛ در رابطه با حقوق هایی از خانوادههمراه با بچه
 ها باشند.توانند همراه با آنکنند هم میفرزندانشان زندگی نمی

توانید ماند و برای مشاهده آن میمحدودیت قبلی درباره الزام به رعایت حداقل فاصله به طور کلی بدون تغییر باقی می
توان به بازی د. از جمله موارد استثناء میاز حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا مراجعه کنی 2پاراگراف  2§ به 

کردن کودکان در زمین بازی، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی با ماسک پزشکی، یا همراهی و نگهداری از 
 کودکان و سایر افرادی که به مراقبت نیاز دارد.

 کنند؟آیا الزامات مربوط به استفاده از ماسک تغییر می

های خاص از ماسک پزشکی استفاده کرد. بر اساس تعریف ارائه شده ، باید در بعضی مکان2021ژانویه  25بله. از 
باید روی بسته  – EN 14683های جراحی )های پزشکی به ماسکدر حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا، ماسک

الزام به هستند.  برخوردار FFP2یا  KN95/N95شود که از استاندارد هایی اطالق میمشخص شده باشد( یا ماسک

 ها اجرا شودپوشیدن ماسک پزشکی بدون توجه به رعایت حداقل فاصله باید در این مکان

 و مراکز پزشکی مشابه، های پزشک ها و غیره و همچنین مطبها، بانکها، پمپ بنزینها، داروخانهفروشگاه 

 های قطار،گاهها و توقفدر وسایل حمل و قل عمومی و در ایستگاه 

 های مذهبی، چه در حالت نشسته و چه در وضعیت ایستادهطول مراسم مذهبی و سایر گردهمایی در. 

از سوی وزارت فدرال کار و امور  SARS-CoV-2بر اساس قوانین فدرال )حکم حفاظت شغلی در مقابله با 
متری وجود ندارد هم باید  1.5(، در مواردی که در محل کار امکان رعایت حداقل فاصله 2021ژانویه  20اجتماعی، 

 از یک ماسک پزشکی استفاده شود.

  

https://www.land.nrw/de/media/video/presse-briefing-zur-aktuellen-lage-und-zu-weiteren-massnahmen-der-landesregierung-im-70
https://www.land.nrw/de/media/video/presse-briefing-zur-aktuellen-lage-und-zu-weiteren-massnahmen-der-landesregierung-im-70


 در این صورت، کارفرما ملزم به فراهم کردن ماسک پزشکی خواهد بود.
ای هم کافیست، هم به قوت ها استفاده از یک ماسک پارچهبرای فضاهای زیر، که در آناین الزام به استفاده از ماسک 

 ماند:خود باقی می

  در فضاهای عمومی سرپوشیده، در صورتی که این فضاها با یا بدون نظارت روی درب ورودی در دسترس
 مشتریان یا بازدیدکنندگان قرار دارند،

 ضای باز،در بازارها و فضاهای فروش مشابه در ف 

 ها.های و مسیرهای عبور مربوط به آندر جلوی مراکز خرده فروشی و در پارکینگ 

 ای کافی نیست؟ها دیگر استفاده از یک ماسک پارچهچرا در بسیاری از مکان

های های پارچهتواند نقش بسیار مؤثری ایفا کند. ماسکگیر ثابت شد استفاده از پوشش صورت میدر این بیماری همه
کنند. با در نظر گرفتن جهش ها را پوشیده حفاظت کنند، از محیط اطراف حفاظت میبیشتر از اینکه از فردی که آن

که با عنوان  -های پزشکی های فدرال و ایالتی متوجه شدند که ماسکبالقوه و به شکل ویژه عفونی این ویروس، دولت
در مقایسه با  -شوند هم شناخته می FFP2یا  KN95/N95ی های مطابق با استانداردهاهای جراحی، یا ماسکماسک
ای از هیچ یک از استانداردهای نفوذ ذرات های پارچهکنند، چون ماسکای بهتر از افراد حفاظت میهای پارچهماسک

 کنند، مطمئن بود.ها استفاده میتوان از ایمن شدن افرادی که از این ماسکبرخوردار نیستند. این یعنی نمی
ها، مراکز پزشکی فروشیدر خرده 2021ژانویه  25، از تاریخ 2021ژانویه  19بر اساس تصمیم فدرال و ایالتی در 

های پزشکی استفاده وستفالن باید از ماسک-های قطار( در نوردراینو وسایل حمل و نقل عمومی )از جمله در ایستگاه
شوند، هم های دینی، حتی در صورتی که نشسته برگزار میاییکرد. این موضوع باید در مراسم مذهبی و سایر گردهنم

 رعایت شود.

 ها را شناسایی کرد؟توان آنهای پزشکی چه هستند و چطور میماسک

های مشابه مانند )بدون سوپاپ( و ماسک FFP2/FFP3های های جراحی، ماسکهای پزشکی شامل ماسکماسک
شوند. ( میKN95/N95از قبیل  CPAهای های محافظ تنفسی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا )ماسکماسک

ها از مواد سنتز شده تهیه های جراحی را دیده باشید. این ماسکاحتمال دارد در مطب پزشک یا بیمارستان ماسک
 DINها با ند و یک الگوی تا شده دارند و معموالً به رنگ سبز و آبی هستند. این ماسکشوند، مستطیل شکل هستمی

EN 14683  مطابقت دارند و در نتیجه به عنوان ماسک پزشکی مناسب هستند. یک ماسکFFP2  که بر اساس(
DIN EN 149 شود( معموالً چند الیه تارهای پشمی سفید رنگ و ظاهری نوک شکل دارد.تولید می 

 فهرست شده است. MAGSبروشور اطالعاتی فعلی از مشابه( در  CPAهای )و ماسک FFP2های های ماسکویژگی
، به عنوان وسایل پزشکی و تجهیزات محافظت شخصی، باید پیش از عرضه در FFP2های و ماسک OP هایماسک

ها حاوی توضیحاتی از سوی بازارهای اروپا، فرایندهای ویژه و قانونی مشخص شده را طی کنند. بنابراین تمام آن
ها قابل مشاهده است و تولیدکننده نروی آ CEتولیدکننده است، یک کد شناسایی مدل منحصر به فرد دارند و برچسب 

های جراحی، این اطالعات را کند این الزامات ایمنی اروپا را رعایت کرده است. برای ماسکاز این طریق اعالم می
 بندی آن مشاهده کرد.توان به جای خود ماسک، روی بستهمی

 الزامات استفاده از ماسک برای کودکان چگونه است؟

سه از قانون استفاده از ماسک مستثنی هستند. اگر یک ماسک پزشکی به درستی روی صورت کودکان زیر سن مدر
های کند، حتی در فضاهایی که استفاده از ماسکای کفایت میگیرد، یک ماسک پارچهسال قرار نمی 14کودک زیر 

 پزشکی برای دیگران الزامی است.

 آیا الزامی برای کار در خانه وجود دارد؟
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از طرف وزارت فدرال کار  SARS-CoV-2وزارت فدرال کار مقرراتی را به تأیید رسانده است )حکم ایمنی شغلی 
( که بر اساس آن کارفرمایان باید به کارکنان اجازه بدهند در صورت امکان در 2021ژانویه  20و امور اجتماعی، 

و در هنگام عزیمت به محل کار است. این حکم  خانه کار کنند. هدف از این کار کاهش تماس فیزیکی در محل کار
 االجرا خواهد بود.بالفاصله الزم

 شود؟های شبانه اعمال میچه مقرراتی در رابطه با خدمات غذایی و اقامتگاه

ها و تاالرهای غذاخوری فروشیهای عمومی همچنان تعطیل خواهند بود. این قانون درباره اغذیهها و خانهرستوران 
 شود.ل میهم اعما

ها و تاالرهای غذاخوری در مؤسسات های غذاخوری شرکتفقط امکان تحویل قضا وجود دارد. اگر تعطیلی سالن
توانند برای ارائه خدمات به کارکنان ها میآموزشی جلوی ادامه کار و ارائه خدمات آموزشی مجاز را بگیرد، این سالن

 هستند، خدمات رسانی کنند.و افرادی که در مؤسسات آموزشی مشغول به کار 
 های شبانه برای اهداف کاری/رسمی مستثنی هستند.اقامت شبانه برای اهداف شخصی همچنان ممنوع است. اقامت

 ها تعطیل هستند؟فروشیآیا خرده

ها، خدمات شود: سوپرمارکتفوریه ممنوع خواهد بود. این قانون در این موارد اعمال نمی 14بله. خرده فروشی تا 
های های سالم، فروشگاههای خوراکیها، فروشگاههای کشاورزان، داروخانهها، فروشگاهتحویل کاال، مشروب فروشی

های اعتباری، ها، اتحادیهها، بانکهای دارویی، پمپ بنزینهای محصوالت کودکان، فروشگاهلوازم پزشکی، فروشگاه
ها )برای های فروش لوازم حیوانات خانگی، عمده فروشیوشگاهفروشی، فرهای روزنامهها و دکهدفاتر پست، کیوسک

 های غذا(.های اجتماعی اجتماعی )برای مثال بانکمشتریان عمده فروشی(، و عرضه غذا توسط بنگاه

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

توانند به کار خود ادامه بدهند. مراجعه مشتریان برای میهای تحویل کاال از طریق پست بله. کسب و کارها و بخش
تحویل گرفتن کاالهای سفارش داده شده فقط در صورتی مجاز است که هیچ تماسی بین افراد وجود نداشته باشد و تمام 

 های احتیاطی رعایت شده باشند.پروتکل

 اجازه بازگشایی دارند؟ DIYآیا انبارهای 

 اجازه دارند به کسب و کارها خدمات ارائه کنند. سایر اشخاص اجازه ورود ندارد.و باغداری  DIYانبارهای 

 برای مدارس چه مقرراتی وجود دارد؟

 آید.به حالت تعلیق در می 2021فوریه  14آموزش حضوری تا  

رات شود. این مقربه صورت آنالین انجام می 2021ژانویه  11ها سطوح از روز دوشنبه آموزش برای تمام کالس

 شود.التحصیل شدن هستند هم اجرا میهایی که در در حال فارغدرباره کالس

 مشاهده کنید. و پرورش سایت وزارت آموزشوب توانید در اطالعات بیشتر درباره ویروس کرونا و مدارس را می
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آیا اگر والدین امکان مراقبت از کودکان را نداشته باشند، خدمات مراقبت از 
 شود؟کودکان در مدرسه ارائه می

شود در صورت امکان برای کاهش میزان تماس فیزیک، در منزل از بله. با این حال، از تمام والدین خواسته می
 فرزندانشان مراقبت کنند.

، که امکان مراقبت از 6تا  1های تمام مدارس طرح مراقبت از کودکان را برای کالس 2021ژانویه  11از همزمان، 
 کند.ها در منزل وجود ندارد و ممکن است در معرض خطر قرار بگیرند، ارائه میآن

کنند و به های ویژه در مدارس استثنائی یا مدارس آموزش اشتراکی تحصیل میآموزشی که به آموزشبرای دانش
های الزم توسط مراقبت ویژه نیاز دارند، برای مثال به از نظر ذهنی، جسمی یا رشد حرکتی، باید از انجام فعالیت

 تر، اطمینان حاصل شود.آموزان بزرگوالدین یا سرپرست، از جمله برای دانش

 برای مراقبت روزانه چه مقرراتی وجود دارد؟

 آید:به اجرا در می 2021فوریه  14 تا 2021ژانویه  11موارد زیر از 
کنیم در صورت امکان از تضمین مراقبت روزانه همچنان به قوت خود باقی است، اما از والدین خواهمش می

 کودکانشان مراقبت کنند. هیچ ممنوعیتی برای ورود وجود ندارد.
این کار را انجام بدهند. به دلیل اینکه با  توانندکودکانی که به شدت به مراجعه به محل مراقبت روزانه نیاز دارند، می

های ثابت نیاز است، دامنه مراقبت مورد توافق بین والدین و گیری ویروس کرونا به گروهتوجه به وضعیت فعلی همه
، از 25به  35، از 34به  45کند )از ساعت کاهش پیدا می 10مراکز مراقبتی بر اساس قرارداد منعقد شده، به میزان 

ساعت(. در مراکز مراقبت از کودکان با تعدا کارکنان و ساعت کاری ثابت، دامنه مراقبت مانند گذشته اجرا  15 به 25

 خواهد شد.
اگر والدین برای مراقبت از کودک به کمک نیاز داشته باشند، کمک دریافت خواهند کرد. این خدمات به دالیل 

 ند.ای، خانوادگی یا مرتبط با کودک در دسترس هستحرفه
های قرنطینه رنج بکشد. والدین باید با مرکز مراقبت روزانه کودکان یا پرستار او ای نباید به خاطر محدودیتهیچ بچه

 ارتباطی توأم با اعتماد داشته باشند.

های آیا مراکز مراقبت روزانه فعلی فقط در دسترس والدین قرار دارد که شغل
 ضروری دارند؟

 ترس تمام کودکانی است که واقعاً به آن نیاز دارند.خیر. مراقبت روزانه در دس

 مانند؟برنامه، آموزش حقوق عمومی باز میها و خدمات فوقآیا دانشگاه

های پزشکی مجاز است، با در نظر گرفتن اینکه تمام ها و دانشکدههای آموزشی و امتحانات در دانشگاهبرگزاری دوره
 شوند.بر شیوع بیماری، رعایت میالزامات مربوط به قانون حفاظت در برا

ها را به صورت حضوری انجام داد که امکان برگزاری آنالین یا به تعویق انداختن توان سخنرانیفقط در صورتی می
 ها بدون متضرر شدن شدید دانشجویان وجود نداشته باشد.آن

ها را به تأخیر انداخت قوی نتوان آنهای حضوری و آمادگی فقط در صورتی مجاز هستند به خاطر وجود دالیل آزمون
 ها وجود نداشته باشد.یا امکان تغییر مکان دانشجوی برای برگزاری آزمون

 دهد؟چه اتفاقی برای مراکز فرهنگی رخ می

  



 14های تئاتر، اپرا و کنستر، سینماها و سایر مراکز )فرهنگی( عمومی یا خصوصی تا اجراهای کنسرت در سالن
ها، بناهای ها، قلعهها، کاخهای هنری، گالریها، نمایشگاهممنوع خواهد بود. این ممنوعیت برای موزه 2021فوریه 

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

 اجازه فعالیت دارند.

 شود؟ای اعمال میفهچه قوانینی در رابطه با نوازندگان حر

ای همچنین اجازه ای ضروری هستند، وجود دارد. نوازندگان حرفههمچنان امکان انجام تمریناتی که از نظر حرفه
 دارند بدون حضور تماشاچی و برای پخش از طریق رادیو یا اینترنت اجراهای زنده داشته باشند.

 شود؟جرا میهای تفریحی و آماتور اچه قوانینی در رابطه با ورزش

ها، استخرهای های تفریحی و آماتور در تمام مراکز ورزشی عمومی و خصوصی، باشگاهمانند بهار گذشته، ورزش
ها مانند تنیس یا گلف هم به های انفرادی در مراکز/باشگاهشنا و مراکز مشابه، ممنوع هستند. این مقررات برای ورزش

روی سریع، قدم زدن و غیره همچنان مجاز گذاری و تماس، پیادهاصلهآید. در صورت رعایت قوانین فاجرا در می
 است.

 چه اتفاقی برای مراکز تفریحی رخ خواهد داد؟

 اجازه فعالیت نخواهند داشت: 2021فوریه  14مراکز زیر تا 

 های آب گرم و مراکز مشابه،های برنزه کردن، سونا و چشمهاستخرهای شنای عمومی، سالن 

 های بازی سر پوشیده و مراکز تفریحی مشابه )سرپوشیده یا فضای باز(،ها، زمینهربازیها، شباغ وحش 

 های قماربازی و مراکز مشابه،کازینوها، سالن 

 ها و مراکز مشابه،کالب 

 های مشابه،فروشی و محلها، مراکز تنخانهروسپی 

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

توانند در این مراکز هیچگونه بندی، فقط امکان دریافت بلیط، شرط و غیره وجود دارد. مراجعین نمیدر مراکز شرط
 ها شرط بستند(.ها و رویدادهایی که روی آنتوقفی داشته باشند )برای مثال برای تماشای بازی

 ها وجود دارد؟آیا همچنان امکان برگزاری رویدادها و گردهمایی

هایی که تحت پوشش مقررات ویژه مربوط به حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا نیستند، تا رویدادها و گردهمایی
 ممنوع خواهند بود. 2021ژانویه  14تاریخ 

 توانند مجاز باشند:با رعایت الزامات مشخص شده، موارد زیر می

 ها(ها پس از جلسات مالقات عمومی )برای مثال راهپیماییگردهمایی 

  رویدادهایی که برای فراهم کردن خدمات پایه به عموم مردم، حفظ امنیت و نظم عمومی، یا ارائه خدمات و
های های حزبی برای تعیین نامزدهای حوزهشوند )برای مثال گردهماییملزومات عمومی برگزار می

به  2021فوریه  14ها را تا نتوان به دالیل قانونی یا قابل درک، آانتخابی، اهدای خون و غیره(، یا نمی
 تأخیر انداخت

 توان به صورت های مالک خانه که نمیها و اتحادیهها، احزاب، اتحادیهجلسات نهادهای قانونی، شرکت
 دیجیتال برگزار کرد

 هاتشییع جنازه 

  



 مراسم ازدواج 

 .مراسم مذهبی 

 ها چه مقرراتی وجود دارد؟برای مراسم مذهبی و سایر گردهمایی

های گردهمایی مذهبی باید با توجه به شرایط شیوع بیماری در محل برگزاری درباره وسعت گردهمایی کلیساها و محل
 گیری کنند و مراتب را به اطالع مقامات ناحیه مربوطه برسانند.برای اهداف مذهبی تصمیم

اصله مطمئن شوند، تعداد افراد های گردهمایی مذهبی باید از رعایت الزامات مربوط به حداقل فکلیساها و محل
رود چند نفر ظرفیت نام را به اجرا در بیاورند و مشخص کنند انتظار میکننده را محدود کنند، مقررات ثبتشرکت

کنندگان را ملزم به استفاده از ماسک کنند )ماسک جراحی یا ماسکی که با محل مورد نظر را تکمیل کنند، شرکت
مطابقت دارد(، افراد حتی در زمان نشستن ماسک بزنند، اطالعات تماس  FFP2 یا KN95/N95استانداردهای 

 جمعی خودداری نمایند.کنندگان را ثبت کنند و از آواز خواندن دستهشرکت
های گردهمایی مذهبی بر های مذهبی باید توسط کلیساها و مکانمقررات مربوط به مراسم مذهبی و سایر گردهمایی

 از حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا، به این محل ارسال شوند: 3پاراگراف  1§ اساس 

  از سوی کلیساها و سایر نهادهای برگزارکننده تجمعات مذهبی برای صدارت اعظم ایالتی در ایالت
 توانند ایمیل ارسال کنند:وستفالن. فقط کلیساها و سایر نهادهای برگزارکننده تجمعات مذهبی می-نوردراین

 . Referat_I_B3@stk.nrw.de 

  شهرداری مربوط از طرف این نهادهای برگزاری تجمعات مذهبی که به یک کلیسا یا نهاد مدیریتی دیگر
 تعلق ندارند.

د را در داخل های ایمنی خوتجمعات مذهبی که به یک کلیسا یا نهاد مدیریتی دیگر تعلق دارند موظف هستند پروتکل
 کلیسا و نهاد مدیریت مربوطه، هماهنگ کنند.

 آیا درباره حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا سؤالی دارید؟

 ایمیل بزنید. corona@nrw.deلطفاً به آدرس 
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