چه محدودیتهایی برای برقراری ارتباط اجتماعی همچنان برقرار است؟
محدودیتهای برقراری ارتباط اجتماعی زیر تا تاریخ  18آوریل اجرا میشود:
گذاشتن قرار مالقات در مکانهای عمومی بین یک خانواده و اعضای خانوادهای دیگر با تعداد حداکثر پنج نفر مجاز
است .کودکان  14ساله و کوچکتر در این تعداد محاسبه نمیشوند .زوجها ،بدون درنظر گرفتن نحوه زندگی کردنشان،
یک خانواده بهحساب می آیند .یک خانواده (بدون محدودیت در تعداد افراد این خانواده) و یک فرد دیگر از خانوادهای
دیگر هم میتوانند مالقات کنند .کودکانی که به سرپرست نیاز دارند میتوانند بههمراه فردی از خانوادهشان حضور
یابند .در رابطه با شرایط حقوق حضانت ،والدی که جدا از فرزندان زندگی میکند نیز میتواند آنها را همراهی کند.
استثنائات قبلی برای حداقل فاصله عمدتا ً بدون تغییر باقی میماند و در بخش  2بند « 2آییننامه محافظت در برابر
ویروس کرونا» فهرست شده است .این استثنائات شامل موارد زیر میشود :بچههایی که در زمین بازی مشغول بازی
کردن هستند ،استفاده از وسایل حملونقل عمومی (که در آنها باید از ماسک پزشکی استفاده شود) ،و همراهی و
سرپرستی افراد زیر سن قانونی و افراد نیازمند کمک.
استفاده از خدمات رانندگی داوطلبانه یا همگانی ،مثالً برای رفتن به مراکز واکسیناسیون نیز طبق «آییننامه محافظت
در برابر ویروس کرونا» مجاز است.

الزامات استفاده از ماسک چیست؟
دستور استفاده از ماسک پزشکی همچنان در برخی از مکانها پابرجا است .طبق «آییننامه محافظت دربرابر ویروس
کرونا» ،ماسکهای پزشکی شامل ماسکهای جراحی (استاندارد  ،EN 14683باید روی بستهبندی فروش ذکر شده
باشد) یا ماسکهای مطابق با استانداردهای  KN95/N95یا  ،FFP2و ماسکهای با استانداردهای باالتر (اما بدون
سوپاپ بازدم) میشود .دستور استفاده از ماسک ،بدون درنظر گرفتن رعایت الزام حداقل فاصله ،در موارد زیر اعمال
میشود:


در فضاهای سربسته مراکز تجاری ،مراکز اقدامات پزشکی و مراکز مشابه برای ارائه خدمات پزشکی،



در فضاهای سربسته موزهها ،نمایشگاههای هنری ،گالریها ،کاخها ،قلعهها ،یادبودها و مراکز مشابه ،و
همچنین در باغ وحشها،



برای امتحانات و تحصیالت حضوری مجاز که در محیطهای سربسته و ساختمانها انجام میشود،



هنگام استفاده از خدمات مسافربری ،حملونقل عمومی و امکانات وابسته ،و خدمات رانندگی داوطلبانه یا
همگانی به مراکز واکسیناسیون (برای مثال)،



در محیطهای سربسته مربوط به دیگر روشهای حملونقل ،بهاستثنای استفاده از وسیله نقلیه شخصی و
استفاده از وسایل نقلیه خدماتی مربوط به کادر نگهبانی ،کادر سازمان آتشنشانی ،خدمات نجات و پاسخ به
بالیا،



هنگام استفاده و ارائه خدمات آرایش مو و دیگر مشاغل یا خدمات و کارآموزیهای با تماس نزدیک بدون
رعایت حداقل فاصله،



درطول خدمات مذهبی و دیگر مراسمهای مذهبی ،ازجمله هنگامی که افراد نشستهاند.

براساس قانون فدرال (آییننامه ایمنی محل کار ( SARS-CoV-2یا  )Corona-ArbSchVوزارت کار و امور اجتماعی
فدرال از  21ژانویه  ،)2021دستوری نیز برای استفاده از ماسک پزشکی در محل کار در محیطهایی که حداقل

فاصله  1.5متری را نمیتوان رعایت کرد وجود دارد .در چنین مواردی ،کارفرما باید ماسک پزشکی را فراهم کند.
الزام استفاده از ماسک (حداقل ماسک چندبار مصرف) در محیطهای زیر هم اعمال میشود که بهموجب آن استفاده از
ماسک چندبار مصرف کافی است:




در محیطهای عمومی سربسته ،اگر با/بدون نظارت بر پذیرش دردسترس مشتریان و بازدیدکنندگان قرار
داشته باشد،
در بازارها و محیطهای فروش سرباز مشابه،
در کل ملک کسبوکارهای خردهفروشی و پارکینگ آنها ،و همچنین مسیر پیادهرو تا فاصله  10متری از
ورودی.

الزامات استفاده از ماسک برای کودکان چیست؟
کودکانی که هنوز به سن مدرسه نرسیدهاند الزم نیست ماسک بزنند .اگر ماسک پزشکی بهدرستی روی صورت
کودکان زیر  14سال قرار نمیگیرد ،استفاده از ماسک چندبار مصرف کافی است ،ازجمله در محیطهایی که استفاده
از ماسک پزشکی در آنها الزامی است.

الزامات استفاده از ماسک در مهدکودکها و مدارس چیست؟



استفاده از ماسک پزشکی در مدارس الزامی است ،که بهموجب آن کودکان تا کالس هشتم میتوانند از ماسک
چندبار مصرف استفاده کنند ،بهشرطی که ماسک پزشکی (هنوز) بهدرستی روی صورتشان قرار نمیگیرد.
الزام استفاده از ماسک (بهخصوص ماسک پزشکی) در مهدکودکها فقط برای بزرگساالن اعمال میشود ،و
فقط در صورتی که آنها نتوانند حداقل فاصله را از دیگر بزرگساالن رعایت کنند .این الزام برای والدین
کودکان ،بهخصوص وقتی که کودکانشان را به مهدکودک میرسانند و بهدنبال آنها میآیند هم اعمال میشود.

سالنها و مراکز غیرپزشکی مانیکور پا چه زمانی میتوانند باز شوند؟ دیگر
خدمات چطور؟
خدمات و مشاغلی که در آنها رعایت حداقل فاصله  1.5متری از مشتری ممکن نیست (بهخصوص در آرایشگاهها،
مراکز مراقبت از صورت ،خدمات زیبایی ،مراقبت از پا ،سالنهای کاشت ناخن ،مانیکور ،ماساژ ،تاتو و پیرسینگ ،و
هنگام اندازه زدن لباس توسط خیاط) مجاز هستند ،بهشرطی که الزامات بهداشتی «آییننامه محافظت دربرابر ویروس
کرونا» بهطور کامل در آنها رعایت شود .اگر مشتری با اجازه موقتا ً یا برای کل مدت دریافت خدمات (مثالً درطول
خدمات مراقبتی زیبایی صورت) از ماسک استفاده نکند ،این خدمات یا مشاغل تنها در صورتی میتوانند ارائه شوند
که جواب آزمایش سریع یا آزمایش از خود مشتری برای آن روز خاص منفی باشد و پرسنلی که این خدمات یا مشاغل
را انجام میدهند هر دو روز یکبار آزمایش سریع یا آزمایش از خود را انجام دهند.

شرایط قانونی برای خدمات ارائه غذا و مهمانپذیری چیست؟
رستورانها و مسافرخانههای عمومی تا اطالع بعدی بسته خواهند ماند .این موضوع شامل اغذیهفروشیها و سالنهای
غذاخوری میشود.
فقط خدمات بیرونبر و تحویل غذا مجاز است .اغذیهفروشی شرکتها و سالن غذاخوری مراکز آموزشی میتوانند
برای ارائه غذا به کارمندانشان یا کاربران مراکز آموزشی فعالیت کنند ،بهشرطی که بسته شدن آنها فرایند کار یا
فعالیتهای آموزشی مجاز را بهتأخیر بیندازد.
فعالیت مکانهای اقامت شبانه برای اهداف خصوصی همچنان ممنوع است .سفرهای کاری/خدماتی مستثنی است.

مراحل بعدی برای خردهفروشیها چیست؟

مراحل بعدی برای خردهفروشیها چیست؟
موارد زیر برای خردهفروشیها اعمال میشود:
 .1خواربار فروشیها ،خدمات بیرونبر و تحویل ،فروشگاههای نوشیدنی ،کیوسکها ،بازارهای کشاورزان،
داروخانهها ،فروشگاههای غذای سالم ،فروشگاههای تجهیزات پزشکی ،فروشگاههای لوازم کودک،
داروفروشیها ،پمپهای بنزین ،بانکها ،اتحادیههای اعتباری ،دفاتر پست ،دکههای روزنامهفروشی،
فروشگاههای غذای حیوانات ،فروشگاههای لوازم حیوانات خانگی و مراکز اجتماعی که غذا سرو میکنند باز
خواهند ماند .مراکز عمدهفروشی برای مشتریان عمدهفروشی باز است ،اما مشتریان نهایی فقط اجازه دارند
خواربار خریداری کنند .گلفروشیها و دیگر فروشگاههای خردهفروشی که گلهای چیدهشده با عمر کوتاه و
گیاهان گلدانی میفروشند نیز اجازه دارند باز باشند ،بهشرطی که فروششان را به این موارد و لوازمی که
مستقیما ً مرتبط است محدود کنند.
 .2همه دیگر کسبوکارهای خردهفروشی (مثل فروشگاههای نوشتافزار ،کتابفروشیها و فروشگاههای لوازم
باغداری) میتوانند با محدودیتهای دسترسی باز باشند .تعداد مشتریانی که میتوانند بهطور همزمان حضور
داشته باشند باید به یک مشتری در هر چهل متر مربع (در کل یا از ابتدا) مساحت فروشگاه محدود شود.
مشتریان فقط در صورتی میتوانند وارد شوند که قرار قبلی تعیین کرده باشند .قرار باید به بازه زمانی
مشخصی محدود باشد تا پیگیری آسان شود.

آیا فروشگاههای کاالی ساختمانی میتوانند باز باشند؟
بله .الزامات گشایش خردهفروشیها بر این فروشگاهها نیز اعمال میشود.
فروشگاههای کاالی ساختمانی مجازند برای تهیه کاالی موردنیاز مالکین کسبوکار ،و برای فروش گلهای چیدهشده با
عمر کوتاه و گیاهان گلدانی ،بذر و گیاه سبزیجات (بذر ،پیاز ،سیبزمینی و غیره) به مشتریان خصوصی باز باشند.
فروشگاههای کاالی ساختمانی اکنون میتوانند گستره کامل محصوالتشان را به مشتریان خصوصی ارائه دهند ،اما با
محدودیتهای دسترسی که بر دیگر کسبوکارهای خردهفروشی تازه بازشده اعمال میشود :تعداد مشتریان در
کسبوکار نباید بهطور همزمان از یک مشتری در هر چهل متر مربع (در کل یا از ابتدا) بیشتر شود .فقط مشتریانی
که قرار قبلی تعیین کرده باشند اجازه ورود دارند .قرار باید به بازه زمانی مشخصی محدود باشد تا پیگیری آسان شود.

آیا فعالیت کسبوکارهایی که سفارش را ازطریق پست ارسال میکنند یا
مشتری سفارش را تحویل میگیرد مجاز است؟
بله .اگرچه همه کسبوکارهای خردهفروشی تحت شرایط خاص برای مشتریان بازگشایی میشوند ،اما کسبوکارهایی
که سفارش را ازطریق پست ارسال میکنند و تحویل کاالهای سفارش دادهشده همچنان مجاز است.

تحت چه شرایطی آموزش موسیقی و هنر مجاز است؟
از تاریخ  ۸مارس ،مدارس موسیقی و هنر اجازه دارند دورههای حضوری را با گروههای حداکثر شامل پنج هنرجو
برگزار کنند.
باید تا حد امکان از فضاهای بزرگ و گزینه آموزش ترکیبی و جایگزین استفاده شود.

مقررات مربوط به حوزه آموزش و تربیت چیست؟

ارائه همه خدمات آموزشی و تربیتی ،ازجمله خدمات آموزشی مبتدی جبرانی و آموزشهای مربوط به اهداف
سازگاری و برگزاری آزمونها ،ازجمله آزمونهای مربوط به مراکز آموزشی بزرگساالن و خدمات تربیتی خارجی ،و
خدمات خودیاری ممنوع است.
این ممنوعیت روی موارد زیر اعمال نمیشود:







آموزش شخصی و دیگر اقدامات آموزش شخصی خارج از فضاهای سربسته،
آموزش حضوری برای کالسهای پایانی برنامههای اعطای گواهینامه فرصت دوباره موردتأیید دولت،
آموزش حضوری برای کالسهای پایانی آمادهسازی جهت کسب مهارت حرفهای،
آزمونهای حضوری برای دریافت مدرک دیپلم و گواهینامه حرفهای که برای سازگاری طراحی شدهاند ،و
همچنین اقدامات حضوری جهت آمادهسازی ،بهشرطی که بهتأخیر انداختن این فعالیتها بهدلیل قانونی یا
عملی ممکن نباشد ،یا امکان تغییر مکان آزموندهندگان فراهم نباشد،
خدمات آموزشی فوقبرنامه با هزینه دولتی برای دانشجویان بنابر بخش « 1آییننامه حمایت دربرابر ویروس
کرونا» ،بهشرطی که این خدمات طبق دستورالعملهای ترویج خدمات حمایتی و آموزشی فوقبرنامه درطول
همهگیری جهانی ویروس کرونا با هدف کاهش آسیبهای ناشی از این همهگیری ارائه شود.

ضمیمههای جدید این آییننامه از  8مارس:



تعلیم خصوصی بهصورت حضوری برای گروههای با حداکثر پنج دانشآموز،
ارائه خدمات توسط مراکز کمکهای اجتماعی و کمک به جوانان برای گروههای با حداکثر پنج دانشآموز ،و
ارائه خدمات در محیطهای سرباز برای گروههای با حداکثر بیست کودک  14ساله و کوچکتر.

الزامات فاصله و اقدامات احتیاطی ایمنی باید برای موارد استثنا بهطور جدی رعایت شود .بهعالوه ،باید تا حد امکان
از فضاهای بزرگ و گزینه آموزش ترکیبی و جایگزین استفاده شود.
مقررات مربوط به آموزشگاههای رانندگی چیست؟
فعالیت آموزشگاههای رانندگی ،آموزشگاههای خلبانی و آموزشگاههای قایقرانی مجاز است .الزام حداقل فاصله بر
آموزشهای عملی اعمال نمیشود که بهموجب آن فقط دانشآموزان ،مربیان ،دستیاران و ناظران آزمون مجازند در
وسیله نقلیه یا کابین هواپیما حضور یابند .همه افراد باید ماسکی بزنند که حداقل مطابق با استاندارد  FFP2باشد.

آیا دانشگاهها و خدمات آموزشی فوقبرنامه ویژه حقوق عمومی باز میمانند؟
برگزاری آزمون و آموزش در دانشگاهها و دانشکدههای پزشکی با رعایت شروط «قانون محافظت دربرابر سرایت
بیماری» مجاز است.
کالسها فقط در صورتی میتواند حضوری باشد که برگزاری آنها به شیوهای دیگر امکانپذیر نباشد یا بهتعویق
انداختن آنها ضرر جدی برای دانشجویان داشته باشد.
برگزاری آزمونهای حضوری و انجام اقدامات آمادهسازی فقط در صورتی مجازند که نتوان آنها را بهدلیل شرایط
الزامآور بهتعویق انداخت ،یا نتوان مکان آزموندهندگان را تغییر داد.
آموزشهای داخلی ،ازجمله آزمونهای مربوط به خدمات آمادهسازی و آموزش و تربیت شغلی در دانشگاهها ،مدارس،
مؤسسات و مراکز مشابه مربوط به حقوق عمومی که به آموزش و تربیت شغلی میپردازند و همچنین آموزشهای
ارائهشده در دادگاهها و ادارههای مسئول را نمیتوان بهصورت حضوری برگزار کرد .آموزش حضوری در سال آخر
و آموزشهای یکساله در دوره تحصیلی پایانی قبل از آزمون نهایی/شغلی از این مقررات مستثنی است .برای این
فعالیتها باید تا حد امکان از فضاهای بزرگ استفاده کرد.

آیا الزامی برای دفتر خانگی وجود دارد؟
«وزارت کار فدرال» آییننامهای ( Corona-ArbSchVاز  21ژانویه  )2021تصویب کرده است که مقرر میدارد
کارفرمایان باید به کارمندانشان اجازه دهند در مواردی که امکان دارد در خانه کار کنند .هدف از این کار ،کاهش
تماس فردی در مسیر رفتوآمد به محل کار و در محل کار است .این آییننامه بهزودی اجرا خواهد شد.

چه مقرراتی بر ورزشهای آماتوری و تفریحی اعمال میشود؟
انجام ورزش در مکانهای سرباز از  22فوریه مجاز است .این مقررات اکنون بر ورزشهای انفرادی ،ورزشهای
دونفره یا با اعضای یک خانواده نیز اعمال میشود و از  8مارس ،بر ورزشهای با حداکثر پنج نفر از حداکثر دو
خانواده اعمال میشود .گروههای متشکل از حداکثر  20کودک با حداکثر  14سال سن و با همراهی حداکثر دو پرسنل
آموزشی یا سرپرست بزرگسال نیز میتوانند در فضای باز ورزش کنند.
الزامات حداقل فاصله بر این گروهها هنگام انجام ورزش اعمال نمیشود .اما حداقل فاصله  5متر بین گروههای مختلف
یا افراد مختلف در یک مکان ورزشی اعمال میشود.
آموزش ورزشهای انفرادی در محیطهای سرباز نیز از  22فوریه  2021مجاز است.
استفاده از فضاهای مشترک ،ازجمله رختکن و دوش آب در مراکز ورزشی ممنوع است.
باشگاهها ،استخرها و مراکز مشابه درحالحاضر اجازه ندارند باز شوند.

رویدادهای فرهنگی چه میشود؟
کنسرتها و اجراها در تئاترها ،اپراها و تاالرهای کنسرت ،سینماها و دیگر مراکز (فرهنگی) عمومی یا خصوصی تا
 18آوریل  2021ممنوع خواهد ماند .این رویدادها فقط در صورتی در فضای باز مجاز هستند که اجراکنندگان حداقل
فاصله  2متر را رعایت کنند و تماشاگران میتوانند اجرا را در خانهشان مشاهده کنند (کنسرت از راه دور).

چه مقرراتی بر موسیقیدانهای حرفهای اعمال میشود؟
برگزاری تمرین برای اهداف حرفهای همچنان مجاز است .موسیقیدانهای حرفهای همچنین مجازند کنسرت و اجرای
بدون مخاطب با هدف ضبط یا پخش ازطریق رادیو و اینترنت برگزار کنند.

مراکز فرهنگی و مکانهای تفریحی و رفاهی چه میشود؟
در اینجا نیز تغییراتی ایجاد شده است.
موارد زیر ممنوع است:







استخرهای شنا و استخرهای تفریحی (بهاستثنای درسهای مبتدیان با گروههای حداکثر پنج کودک) ،سوناها،
حمامهای آب گرم و مراکز مشابه،
زمینهای بازی سربسته و مراکز تفریحی مشابه،
تاالرهای قماربازی ،کازینوها و مراکز مشابه،
کلوپهای شبانه و مراکز مشابه،
فاحشهخانهها ،مراکز روسپیگری و مراکز مشابه،
گردش با کشتی ،کالسکه ،قطارهای تاریخی و مراکز مشابه.

سالنهای برنزه مجازند فعالیت کنند ،بهشرطی که الزامات بهداشتی «آییننامه» را رعایت کنند ،چون در این مراکز
تماس فردی رخ نمیدهد.
مراکز شرطبندی فقط مجازند مورد شرطبندی ،بلیت شرطبندی ،و غیره را قبول کنند .بازدیدکنندگان اجازه ندارند زمان
بیشتری را در این مراکز سپری کنند (مثالً برای تماشای بازیها و رویدادهایی که روی آنها شرط بستهاند).

بازدیدکنندگان از  8مارس مجازند به موزهها ،نمایشگاههای هنری ،گالریها ،کاخها ،قلعهها ،یادبودها و مراکز مشابه
مراجعه کنند ،بهشرطی که از قبل قرار تعیین کنند و پیگیری آسان تضمین شود .تعداد بازدیدکنندگانی که بهطور
همزمان در مراکز سربسته حاضر هستند نباید از یک نفر در هر  20متر مربع از فضای آزاد برای بازدیدکنندگان
بیشتر شود.
بازدید از باغ وحشها نیز مشروط به تعیین قرار قبلی و پیگیری تضمینشده است .در اینجا هم تعداد بازدیدکنندگانی
که بهطور همزمان در محیطهای سربسته حاضر هستند نباید از یک نفر در هر  20متر مربع بیشتر شود.

آیا میتوان رویدادها و دورهمیها را دوباره برگزار کرد؟
نه ،هنوز .رویدادها و دورهمیهایی که تابع مقررات ویژه «آییننامه محافظت دربرابر ویروس کرونا» نیستند موقتا ً
ممنوع میمانند .موارد زیر ،در کنار سایر موارد مجاز است (بهشرطی که الزامات در همه آنها رعایت شود):








دورهمیهای مطابق با «قانون گردهمآیی» (برای مثال ،تظاهراتها)
رویدادهایی که برای ارائه خدمات ابتدایی به جمعیت ،حفظ نظم و امنیت عمومی ،یا ارائه نیازهای ضروری
(برای مثال جلسههای احزاب سیاسی برای انتخابات یا اهدای خون) برگزار میشود
جلسههای کمیتههای قانونی برای اهداف خودمدیریتی شهرداریها
جلسههای کمیتههای قانونی ،اجتماعات ،احزاب ،انجمنها یا انجمنهای صاحبان خانه که برگزاری آنها
بهصورت دیجیتالی ممکن نیست
مراسمهای خاکسپاری ،ازجمله خدمات قبل خاکسپاری
مراسمهای عروسی رسمی
خدمات مذهبی.

مقررات مربوط به خدمات مذهبی و دیگر دورهمیهای مذهبی چیست؟
کلیساها و انجمنهای مذهبی براساس میزان سرایت بیماری در منطقه تصمیم میگیرند که تا چه حد میتوان
دورهمیهای مذهبی را برگزار کرد و نتیجه آن را به اطالع مقامات محلی خواهند رساند.
این افراد از رعایت الزامات حداقل فاصله اطمینان حاصل میکنند ،برای تعداد شرکتکنندگان محدودیت تعیین میکنند،
برای دورهمیهایی که احتماالً تعداد بازدیدکنندگان از ظرفیت محل باالتر میرود الزام ثبت قرار میدهند،
شرکتکنندگان را ملزم میکنند از ماسک پزشکی استفاده کنند (ماسکهای جراحی یا ماسکهای مطابق با
استانداردهای  KN95/N95یا  )FFP2ازجمله برای مراسمهایی که شرکتکنندگان در آن نشسستهاند ،اطالعات تماس
شرکتکنندگان را ثبت میکنند ،و از سرودخوانی دستهجمعی جلوگیری میکنند.
مقررات خدمات مذهبی و دورهمیهای مذهبی دیگری که کلیساها و انجمنهای مذهبی ملزم هستند طبق بخش  1بند 3
«آییننامه محافظت دربرابر ویروس کرونا» پیشنویس آن را تهیه کنند باید به ادارههای زیر ارائه شود:




اداره مرکزی ایالت نوردراین-وستفالن (برای کلیساها و دیگر سازمانهای مادر انجمنهای مذهبی) .فقط
کلیساها و دیگر سازمانهای مادر انجمنهای مذهبی میتوانند به نشانی زیر ایمیل ارسال کنند:
Referat_I_B3@stk.nrw.de.
شهرداری مربوطه (برای انجمنهایی که به کلیسا یا سازمان مادر تعلق ندارند).

انجمنهایی که به کلیسا یا سازمان مادر تعلق دارند باید مفاهیم ایمنیشان را با کلیسا یا سازمان مادر مربوطه هماهنگ
کنند.
«ترمز اضطراری ویروس کرونا» چیست؟
اگر نرخ  7روزه شیوع بیماری در منطقه یا شهر مستقلی از  100نفر در یک دوره سهروزه متوالی بیشتر شود،
«ترمز اضطراری ویروس کرونا» در روز کاری بعدی اجرا میشود.

در این شرایط ،آزادیهای فعلی لغو خواهد شد و محدودیتهای سختگیرانهتری اجرا خواهد شد .برای مثال ،افراد یک
خانواده فقط مجازند یک نفر از خانوادهای دیگر را مالقات کنند .بهعالوه ،فعالیت مراکز خردهفروشی غیرضروری،
بهاستثنای تحویل دادن و تحویل گرفتن اجناس سفارش دادهشده ممنوع خواهد بود .این مقررات به همین شیوه بر خدمات
با تماس نزدیک اعمال خواهد شد ،بهاستثنای خدمات پزشکی ضروری ،خدمات آرایشگاهی و مراقبت از پای
غیرپزشکی .اگر نرخ سرایت از  100نفر در یک دوره سهروزه متوالی کمتر شود ،محدودیتها دوباره برداشته
خواهد شد.
به شهرداریهای تحتتأثیر نیز گزینه آزمایش جدیداً ابداعشده ارائه میشود .بهعبارت دیگر ،شهرداریها در توافق با
«وزارت کار ،بهداشت و امور اجتماعی» میتوانند مقرر کنند که خدمات فوقالذکر برای افرادی که جواب تأییدشده
آزمایش سریع آنها برای روز مربوطه منفی باشد ،مطابق با مقررات ذکرشده در باال دردسترس است .این موضوع
مشروط به داشتن منابع کافی برای گرفتن آزمایش رایگان از شهروندان است .مقررات سختگیرانهتر درباره
محدودیتهای برقراری ارتباط بهموجب این شرایط بدون تغییر باقی میماند ،زیرا این مقررات حتی درصورت وجود
گزینه آزمایش نیز همچنان اجرا میشود.
مرور کلی مقررات مربوط به مناطق و شهرهای مستقل :پیوند به خالصه اقدامات

آیا سؤالی درباره «آییننامه محافظت دربرابر ویروس کرونا» دارید؟
سؤالهایتان را به ایمیل  corona@nrw.deارسال کنید.

