Fragen und Antworten zur Coronaschutzverordnung ab 25. Januar 2021
پرسشهای متداول در رابطه با حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا الزماالجرا از  25ژانویه .2021

حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا – الزماالجرا از  25ژانویه

در روز  19ژانویه ،دولتهای فدرال و ایالتی تدابیر و مقررات فعلی را برای
یک بار دیگر تمدید کردند و مقررات جدیدی را نیز به تصویب رساندند.
مقررات جدید چه زمانی در نوردراین-وستفالن اجرا میشوند؟
رئیسالوزرای ایالتهای فدرال و صدراعظم در روز  19ژانویه موافقت کردند تدابیر و مقرراتی که از  11ژانویه
 2021به اجرا درآمد تا  14فوریه تمدید شوند و در کنار آن مقررات جدیدی با هدف مبارزه با شیوع بیشتر ویروس
کرونا در نظر گرفتند .مقررات جدید همراه با حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا از  25ژانویه  2021در
نوردراین-وستفالن به اجرا در میآید.
رئیسالوزرا ،آقای آرمین الشت ،پس از بحثهایی که در سطح فدرال و ایالتی مطرح شد ،عموم مردم را در جریان نتایج قرار
داد (ویدیو را تماشا کنید)

چه محدودیتهای تماسی اعمال میشود؟
محدودیتهای تماس زیر تا  14فوریه اجرا میشوند:
مالقات در فضاهای عمومی فقط بین اعضای یک خانواده و یک شخص دیگر امکانپذیر است .این شمص میتواند
همراه با بچههایی از خانوادهاش باشد که به مراقبت نیاز دارند؛ در رابطه با حقوق حضانت ،والدینی که همراه
فرزندانشان زندگی نمیکنند هم میتوانند همراه با آنها باشند.
محدودیت قبلی درباره الزام به رعایت حداقل فاصله به طور کلی بدون تغییر باقی میماند و برای مشاهده آن میتوانید
به §  2پاراگراف  2از حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا مراجعه کنید .از جمله موارد استثناء میتوان به بازی
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.

آیا الزامات مربوط به استفاده از ماسک تغییر میکنند؟
بله .از  25ژانویه  ،2021باید در بعضی مکانهای خاص از ماسک پزشکی استفاده کرد .بر اساس تعریف ارائه شده
در حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا ،ماسکهای پزشکی به ماسکهای جراحی ( – EN 14683باید روی بسته
مشخص شده باشد) یا ماسکهایی اطالق میشود که از استاندارد  KN95/N95یا  FFP2برخوردار هستند .الزام به
پوشیدن ماسک پزشکی بدون توجه به رعایت حداقل فاصله باید در این مکانها اجرا شود




فروشگاهها ،داروخانهها ،پمپ بنزینها ،بانکها و غیره و همچنین مطبهای پزشک و مراکز پزشکی مشابه،
در وسایل حمل و قل عمومی و در ایستگاهها و توقفگاههای قطار،
در طول مراسم مذهبی و سایر گردهماییهای مذهبی ،چه در حالت نشسته و چه در وضعیت ایستاده.

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

در این صورت ،کارفرما ملزم به فراهم کردن ماسک پزشکی خواهد بود.
این الزام به استفاده از ماسک برای فضاهای زیر ،که در آنها استفاده از یک ماسک پارچهای هم کافیست ،هم به قوت
خود باقی میماند:




در فضاهای عمومی سرپوشیده ،در صورتی که این فضاها با یا بدون نظارت روی درب ورودی در دسترس
مشتریان یا بازدیدکنندگان قرار دارند،
در بازارها و فضاهای فروش مشابه در فضای باز،
در جلوی مراکز خرده فروشی و در پارکینگهای و مسیرهای عبور مربوط به آنها.

چرا در بسیاری از مکانها دیگر استفاده از یک ماسک پارچهای کافی نیست؟
در این بیماری همهگیر ثابت شد استفاده از پوشش صورت میتواند نقش بسیار مؤثری ایفا کند .ماسکهای پارچههای
بیشتر از اینکه از فردی که آنها را پوشیده حفاظت کنند ،از محیط اطراف حفاظت میکنند .با در نظر گرفتن جهش
بالقوه و به شکل ویژه عفونی این ویروس ،دولتهای فدرال و ایالتی متوجه شدند که ماسکهای پزشکی  -که با عنوان
ماسکهای جراحی ،یا ماسکهای مطابق با استانداردهای  KN95/N95یا  FFP2هم شناخته میشوند  -در مقایسه با
ماسکهای پارچهای بهتر از افراد حفاظت میکنند ،چون ماسکهای پارچهای از هیچ یک از استانداردهای نفوذ ذرات
برخوردار نیستند .این یعنی نمیتوان از ایمن شدن افرادی که از این ماسکها استفاده میکنند ،مطمئن بود.
بر اساس تصمیم فدرال و ایالتی در  19ژانویه  ،2021از تاریخ  25ژانویه  2021در خردهفروشیها ،مراکز پزشکی
و وسایل حمل و نقل عمومی (از جمله در ایستگاههای قطار) در نوردراین-وستفالن باید از ماسکهای پزشکی استفاده
کرد .این موضوع باید در مراسم مذهبی و سایر گردهنماییهای دینی ،حتی در صورتی که نشسته برگزار میشوند ،هم
رعایت شود.

ماسکهای پزشکی چه هستند و چطور میتوان آنها را شناسایی کرد؟
ماسکهای پزشکی شامل ماسکهای جراحی ،ماسکهای ( FFP2/FFP3بدون سوپاپ) و ماسکهای مشابه مانند
ماسکهای محافظ تنفسی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا (ماسکهای  CPAاز قبیل  )KN95/N95میشوند.
احتمال دارد در مطب پزشک یا بیمارستان ماسکهای جراحی را دیده باشید .این ماسکها از مواد سنتز شده تهیه
میشوند ،مستطیل شکل هستند و یک الگوی تا شده دارند و معموالً به رنگ سبز و آبی هستند .این ماسکها با DIN
 EN 14683مطابقت دارند و در نتیجه به عنوان ماسک پزشکی مناسب هستند .یک ماسک ( FFP2که بر اساس
 DIN EN 149تولید میشود) معموالً چند الیه تارهای پشمی سفید رنگ و ظاهری نوک شکل دارد.
ویژگیهای ماسکهای ( FFP2و ماسکهای  CPAمشابه) در بروشور اطالعاتی فعلی از  MAGSفهرست شده است.

ماسکهای  OPو ماسکهای  ،FFP2به عنوان وسایل پزشکی و تجهیزات محافظت شخصی ،باید پیش از عرضه در
بازارهای اروپا ،فرایندهای ویژه و قانونی مشخص شده را طی کنند .بنابراین تمام آنها حاوی توضیحاتی از سوی
تولیدکننده است ،یک کد شناسایی مدل منحصر به فرد دارند و برچسب  CEروی آنها قابل مشاهده است و تولیدکننده
از این طریق اعالم میکند این الزامات ایمنی اروپا را رعایت کرده است .برای ماسکهای جراحی ،این اطالعات را
میتوان به جای خود ماسک ،روی بستهبندی آن مشاهده کرد.

الزامات استفاده از ماسک برای کودکان چگونه است؟
کودکان زیر سن مدرسه از قانون استفاده از ماسک مستثنی هستند .اگر یک ماسک پزشکی به درستی روی صورت
کودک زیر  14سال قرار نمیگیرد ،یک ماسک پارچهای کفایت میکند ،حتی در فضاهایی که استفاده از ماسکهای
پزشکی برای دیگران الزامی است.

آیا الزامی برای کار در خانه وجود دارد؟

وزارت فدرال کار مقرراتی را به تأیید رسانده است (حکم ایمنی شغلی  SARS-CoV-2از طرف وزارت فدرال کار
و امور اجتماعی 20 ،ژانویه  )2021که بر اساس آن کارفرمایان باید به کارکنان اجازه بدهند در صورت امکان در
خانه کار کنند .هدف از این کار کاهش تماس فیزیکی در محل کار و در هنگام عزیمت به محل کار است .این حکم
بالفاصله الزماالجرا خواهد بود.

چه مقرراتی در رابطه با خدمات غذایی و اقامتگاههای شبانه اعمال میشود؟
رستورانها و خانههای عمومی همچنان تعطیل خواهند بود .این قانون درباره اغذیهفروشیها و تاالرهای غذاخوری
هم اعمال میشود.
فقط امکان تحویل قضا وجود دارد .اگر تعطیلی سالنهای غذاخوری شرکتها و تاالرهای غذاخوری در مؤسسات
آموزشی جلوی ادامه کار و ارائه خدمات آموزشی مجاز را بگیرد ،این سالنها میتوانند برای ارائه خدمات به کارکنان
و افرادی که در مؤسسات آموزشی مشغول به کار هستند ،خدمات رسانی کنند.
اقامت شبانه برای اهداف شخصی همچنان ممنوع است .اقامتهای شبانه برای اهداف کاری/رسمی مستثنی هستند.

آیا خردهفروشیها تعطیل هستند؟
بله .خرده فروشی تا  14فوریه ممنوع خواهد بود .این قانون در این موارد اعمال نمیشود :سوپرمارکتها ،خدمات
تحویل کاال ،مشروب فروشیها ،فروشگاههای کشاورزان ،داروخانهها ،فروشگاههای خوراکیهای سالم ،فروشگاههای
لوازم پزشکی ،فروشگاههای محصوالت کودکان ،فروشگاههای دارویی ،پمپ بنزینها ،بانکها ،اتحادیههای اعتباری،
دفاتر پست ،کیوسکها و دکههای روزنامهفروشی ،فروشگاههای فروش لوازم حیوانات خانگی ،عمده فروشیها (برای
مشتریان عمده فروشی) ،و عرضه غذا توسط بنگاههای اجتماعی اجتماعی (برای مثال بانکهای غذا).

آیا امکان سفارش پستی و تحویل کاالها به مشتریان وجود دارد؟
بله .کسب و کارها و بخشهای تحویل کاال از طریق پست میتوانند به کار خود ادامه بدهند .مراجعه مشتریان برای
تحویل گرفتن کاالهای سفارش داده شده فقط در صورتی مجاز است که هیچ تماسی بین افراد وجود نداشته باشد و تمام
پروتکلهای احتیاطی رعایت شده باشند.

آیا انبارهای  DIYاجازه بازگشایی دارند؟
انبارهای  DIYو باغداری اجازه دارند به کسب و کارها خدمات ارائه کنند .سایر اشخاص اجازه ورود ندارد.

برای مدارس چه مقرراتی وجود دارد؟
آموزش حضوری تا  14فوریه  2021به حالت تعلیق در میآید.
آموزش برای تمام کالسها سطوح از روز دوشنبه  11ژانویه  2021به صورت آنالین انجام میشود .این مقررات
درباره کالسهایی که در در حال فارغالتحصیل شدن هستند هم اجرا میشود.
اطالعات بیشتر درباره ویروس کرونا و مدارس را میتوانید در وبسایت وزارت آموزش و پرورش مشاهده کنید.

آیا اگر والدین امکان مراقبت از کودکان را نداشته باشند ،خدمات مراقبت از
کودکان در مدرسه ارائه میشود؟
بله .با این حال ،از تمام والدین خواسته میشود در صورت امکان برای کاهش میزان تماس فیزیک ،در منزل از
فرزندانشان مراقبت کنند.
همزمان ،از  11ژانویه  2021تمام مدارس طرح مراقبت از کودکان را برای کالسهای  1تا  ،6که امکان مراقبت از
آنها در منزل وجود ندارد و ممکن است در معرض خطر قرار بگیرند ،ارائه میکند.
برای دانشآموزشی که به آموزشهای ویژه در مدارس استثنائی یا مدارس آموزش اشتراکی تحصیل میکنند و به
مراقبت ویژه نیاز دارند ،برای مثال به از نظر ذهنی ،جسمی یا رشد حرکتی ،باید از انجام فعالیتهای الزم توسط
والدین یا سرپرست ،از جمله برای دانشآموزان بزرگتر ،اطمینان حاصل شود.

برای مراقبت روزانه چه مقرراتی وجود دارد؟
موارد زیر از  11ژانویه  2021تا  14فوریه  2021به اجرا در میآید:
تضمین مراقبت روزانه همچنان به قوت خود باقی است ،اما از والدین خواهمش میکنیم در صورت امکان از
کودکانشان مراقبت کنند .هیچ ممنوعیتی برای ورود وجود ندارد.
کودکانی که به شدت به مراجعه به محل مراقبت روزانه نیاز دارند ،میتوانند این کار را انجام بدهند .به دلیل اینکه با
توجه به وضعیت فعلی همهگیری ویروس کرونا به گروههای ثابت نیاز است ،دامنه مراقبت مورد توافق بین والدین و
مراکز مراقبتی بر اساس قرارداد منعقد شده ،به میزان  10ساعت کاهش پیدا میکند (از  45به  ،34از  35به  ،25از
 25به  15ساعت) .در مراکز مراقبت از کودکان با تعدا کارکنان و ساعت کاری ثابت ،دامنه مراقبت مانند گذشته اجرا
خواهد شد.
اگر والدین برای مراقبت از کودک به کمک نیاز داشته باشند ،کمک دریافت خواهند کرد .این خدمات به دالیل
حرفهای ،خانوادگی یا مرتبط با کودک در دسترس هستند.
هیچ بچهای نباید به خاطر محدودیتهای قرنطینه رنج بکشد .والدین باید با مرکز مراقبت روزانه کودکان یا پرستار او
ارتباطی توأم با اعتماد داشته باشند.

آیا مراکز مراقبت روزانه فعلی فقط در دسترس والدین قرار دارد که شغلهای
ضروری دارند؟
خیر .مراقبت روزانه در دسترس تمام کودکانی است که واقعا ً به آن نیاز دارند.

آیا دانشگاهها و خدمات فوقبرنامه ،آموزش حقوق عمومی باز میمانند؟
برگزاری دورههای آموزشی و امتحانات در دانشگاهها و دانشکدههای پزشکی مجاز است ،با در نظر گرفتن اینکه تمام
الزامات مربوط به قانون حفاظت در برابر شیوع بیماری ،رعایت میشوند.
فقط در صورتی میتوان سخنرانیها را به صورت حضوری انجام داد که امکان برگزاری آنالین یا به تعویق انداختن
آنها بدون متضرر شدن شدید دانشجویان وجود نداشته باشد.
آزمونهای حضوری و آمادگی فقط در صورتی مجاز هستند به خاطر وجود دالیل قوی نتوان آنها را به تأخیر انداخت
یا امکان تغییر مکان دانشجوی برای برگزاری آزمونها وجود نداشته باشد.

چه اتفاقی برای مراکز فرهنگی رخ میدهد؟

اجراهای کنسرت در سالنهای تئاتر ،اپرا و کنستر ،سینماها و سایر مراکز (فرهنگی) عمومی یا خصوصی تا 14
فوریه  2021ممنوع خواهد بود .این ممنوعیت برای موزهها ،نمایشگاههای هنری ،گالریها ،کاخها ،قلعهها ،بناهای
یادبود و مراکز مشابه هم اجرا خواهد شد .فقط سینماهای اتومبیلرو با رعایت حداقل فاصله  1.5متر بین ماشینها
اجازه فعالیت دارند.

چه قوانینی در رابطه با نوازندگان حرفهای اعمال میشود؟
همچنان امکان انجام تمریناتی که از نظر حرفهای ضروری هستند ،وجود دارد .نوازندگان حرفهای همچنین اجازه
دارند بدون حضور تماشاچی و برای پخش از طریق رادیو یا اینترنت اجراهای زنده داشته باشند.

چه قوانینی در رابطه با ورزشهای تفریحی و آماتور اجرا میشود؟
مانند بهار گذشته ،ورزشهای تفریحی و آماتور در تمام مراکز ورزشی عمومی و خصوصی ،باشگاهها ،استخرهای
شنا و مراکز مشابه ،ممنوع هستند .این مقررات برای ورزشهای انفرادی در مراکز/باشگاهها مانند تنیس یا گلف هم به
اجرا در میآید .در صورت رعایت قوانین فاصلهگذاری و تماس ،پیادهروی سریع ،قدم زدن و غیره همچنان مجاز
است.

چه اتفاقی برای مراکز تفریحی رخ خواهد داد؟
مراکز زیر تا  14فوریه  2021اجازه فعالیت نخواهند داشت:







استخرهای شنای عمومی ،سالنهای برنزه کردن ،سونا و چشمههای آب گرم و مراکز مشابه،
باغ وحشها ،شهربازیها ،زمینهای بازی سر پوشیده و مراکز تفریحی مشابه (سرپوشیده یا فضای باز)،
کازینوها ،سالنهای قماربازی و مراکز مشابه،
کالبها و مراکز مشابه،
روسپیخانهها ،مراکز تنفروشی و محلهای مشابه،
گشتهای تفریحی با کشتی ،اتوبوس ،قطارهای تاریخی و روشهای مشابه.

در مراکز شرطبندی ،فقط امکان دریافت بلیط ،شرط و غیره وجود دارد .مراجعین نمیتوانند در این مراکز هیچگونه
توقفی داشته باشند (برای مثال برای تماشای بازیها و رویدادهایی که روی آنها شرط بستند).

آیا همچنان امکان برگزاری رویدادها و گردهماییها وجود دارد؟
رویدادها و گردهماییهایی که تحت پوشش مقررات ویژه مربوط به حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا نیستند ،تا
تاریخ  14ژانویه  2021ممنوع خواهند بود.
با رعایت الزامات مشخص شده ،موارد زیر میتوانند مجاز باشند:






گردهماییها پس از جلسات مالقات عمومی (برای مثال راهپیماییها)
رویدادهایی که برای فراهم کردن خدمات پایه به عموم مردم ،حفظ امنیت و نظم عمومی ،یا ارائه خدمات و
ملزومات عمومی برگزار میشوند (برای مثال گردهماییهای حزبی برای تعیین نامزدهای حوزههای
انتخابی ،اهدای خون و غیره) ،یا نمیتوان به دالیل قانونی یا قابل درک ،آنها را تا  14فوریه  2021به
تأخیر انداخت
جلسات نهادهای قانونی ،شرکتها ،احزاب ،اتحادیهها و اتحادیههای مالک خانه که نمیتوان به صورت
دیجیتال برگزار کرد
تشییع جنازهها




مراسم ازدواج
مراسم مذهبی.

برای مراسم مذهبی و سایر گردهماییها چه مقرراتی وجود دارد؟
کلیساها و محلهای گردهمایی مذهبی باید با توجه به شرایط شیوع بیماری در محل برگزاری درباره وسعت گردهمایی
برای اهداف مذهبی تصمیمگیری کنند و مراتب را به اطالع مقامات ناحیه مربوطه برسانند.
کلیساها و محلهای گردهمایی مذهبی باید از رعایت الزامات مربوط به حداقل فاصله مطمئن شوند ،تعداد افراد
شرکتکننده را محدود کنند ،مقررات ثبتنام را به اجرا در بیاورند و مشخص کنند انتظار میرود چند نفر ظرفیت
محل مورد نظر را تکمیل کنند ،شرکتکنندگان را ملزم به استفاده از ماسک کنند (ماسک جراحی یا ماسکی که با
استانداردهای  KN95/N95یا  FFP2مطابقت دارد) ،افراد حتی در زمان نشستن ماسک بزنند ،اطالعات تماس
شرکتکنندگان را ثبت کنند و از آواز خواندن دستهجمعی خودداری نمایند.
مقررات مربوط به مراسم مذهبی و سایر گردهماییهای مذهبی باید توسط کلیساها و مکانهای گردهمایی مذهبی بر
اساس §  1پاراگراف  3از حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا ،به این محل ارسال شوند:




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

تجمعات مذهبی که به یک کلیسا یا نهاد مدیریتی دیگر تعلق دارند موظف هستند پروتکلهای ایمنی خود را در داخل
کلیسا و نهاد مدیریت مربوطه ،هماهنگ کنند.

آیا درباره حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا سؤالی دارید؟
لطفا ً به آدرس  corona@nrw.deایمیل بزنید.

