
 هایی برای برقراری ارتباط اجتماعی همچنان برقرار است؟چه محدودیت

 شود:آوریل اجرا می 18های برقراری ارتباط اجتماعی زیر تا تاریخ محدودیت

ای دیگر با تعداد حداکثر پنج نفر مجاز های عمومی بین یک خانواده و اعضای خانوادهگذاشتن قرار مالقات در مکان
ها، بدون درنظر گرفتن نحوه زندگی کردنشان، شوند. زوجساله و کوچکتر در این تعداد محاسبه نمی 14است. کودکان 

ای آیند. یک خانواده )بدون محدودیت در تعداد افراد این خانواده( و یک فرد دیگر از خانوادهحساب مییک خانواده به
شان حضور همراه فردی از خانوادهتوانند بهدارند میتوانند مالقات کنند. کودکانی که به سرپرست نیاز دیگر هم می

 ها را همراهی کند.تواند آنکند نیز مییابند. در رابطه با شرایط حقوق حضانت، والدی که جدا از فرزندان زندگی می
در برابر نامه محافظت آیین» 2بند  2ماند و در بخش استثنائات قبلی برای حداقل فاصله عمدتاً بدون تغییر باقی می

هایی که در زمین بازی مشغول بازی شود: بچهفهرست شده است. این استثنائات شامل موارد زیر می« ویروس کرونا
ها باید از ماسک پزشکی استفاده شود(، و همراهی و ونقل عمومی )که در آنکردن هستند، استفاده از وسایل حمل

 مک.سرپرستی افراد زیر سن قانونی و افراد نیازمند ک
نامه محافظت آیین»استفاده از خدمات رانندگی داوطلبانه یا همگانی، مثالً برای رفتن به مراکز واکسیناسیون نیز طبق 

 مجاز است.« در برابر ویروس کرونا

 الزامات استفاده از ماسک چیست؟

محافظت دربرابر ویروس نامه آیین»ها پابرجا است. طبق دستور استفاده از ماسک پزشکی همچنان در برخی از مکان
بندی فروش ذکر شده ، باید روی بستهEN 14683های جراحی )استاندارد های پزشکی شامل ماسک، ماسک«کرونا

های با استانداردهای باالتر )اما بدون ، و ماسکFFP2یا  KN95/N95های مطابق با استانداردهای باشد( یا ماسک

ماسک، بدون درنظر گرفتن رعایت الزام حداقل فاصله، در موارد زیر اعمال  شود. دستور استفاده ازسوپاپ بازدم( می
 شود:می

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

 

 ابه، و ها، یادبودها و مراکز مشها، قلعهها، کاخهای هنری، گالریها، نمایشگاهدر فضاهای سربسته موزه

 ها،همچنین در باغ وحش
 

 شود،ها انجام میهای سربسته و ساختمانبرای امتحانات و تحصیالت حضوری مجاز که در محیط 
 

 ونقل عمومی و امکانات وابسته، و خدمات رانندگی داوطلبانه یا هنگام استفاده از خدمات مسافربری، حمل

 همگانی به مراکز واکسیناسیون )برای مثال(،

 

 استثنای استفاده از وسیله نقلیه شخصی و ونقل، بههای حملهای سربسته مربوط به دیگر روشحیطدر م

نشانی، خدمات نجات و پاسخ به استفاده از وسایل نقلیه خدماتی مربوط به کادر نگهبانی، کادر سازمان آتش

 بالیا،

 

  های با تماس نزدیک بدون ارآموزیهنگام استفاده و ارائه خدمات آرایش مو و دیگر مشاغل یا خدمات و ک

 رعایت حداقل فاصله،
 

 اند.های مذهبی، ازجمله هنگامی که افراد نشستهدرطول خدمات مذهبی و دیگر مراسم 
 

 

( وزارت کار و امور اجتماعی Corona-ArbSchV)یا  SARS-CoV-2نامه ایمنی محل کار براساس قانون فدرال )آیین

هایی که حداقل (، دستوری نیز برای استفاده از ماسک پزشکی در محل کار در محیط2021ژانویه  21فدرال از 



 توان رعایت کرد وجود دارد. در چنین مواردی، کارفرما باید ماسک پزشکی را فراهم کند.متری را نمی 1.5فاصله 

 

موجب آن استفاده از که بهشود های زیر هم اعمال میالزام استفاده از ماسک )حداقل ماسک چندبار مصرف( در محیط
 ماسک چندبار مصرف کافی است:

 های عمومی سربسته، اگر با/بدون نظارت بر پذیرش دردسترس مشتریان و بازدیدکنندگان قرار در محیط
 داشته باشد،

 های فروش سرباز مشابه،در بازارها و محیط 
 متری از  10رو تا فاصله ر پیادهها، و همچنین مسیفروشی و پارکینگ آنوکارهای خردهدر کل ملک کسب

 ورودی.

 الزامات استفاده از ماسک برای کودکان چیست؟

درستی روی صورت اند الزم نیست ماسک بزنند. اگر ماسک پزشکی بهکودکانی که هنوز به سن مدرسه نرسیده
هایی که استفاده حیطگیرد، استفاده از ماسک چندبار مصرف کافی است، ازجمله در مسال قرار نمی 14کودکان زیر 

 ها الزامی است.از ماسک پزشکی در آن

 ها و مدارس چیست؟الزامات استفاده از ماسک در مهدکودک

 توانند از ماسک موجب آن کودکان تا کالس هشتم میاستفاده از ماسک پزشکی در مدارس الزامی است، که به
 گیرد.درستی روی صورتشان قرار نمیبه شرطی که ماسک پزشکی )هنوز(چندبار مصرف استفاده کنند، به

 شود، و ها فقط برای بزرگساالن اعمال میخصوص ماسک پزشکی( در مهدکودکالزام استفاده از ماسک )به
ها نتوانند حداقل فاصله را از دیگر بزرگساالن رعایت کنند. این الزام برای والدین فقط در صورتی که آن

 شود.آیند هم اعمال میها میدنبال آنرسانند و بهکودکانشان را به مهدکودک میخصوص وقتی که کودکان، به

توانند باز شوند؟ دیگر ها و مراکز غیرپزشکی مانیکور پا چه زمانی میسالن 
 خدمات چطور؟

ها، خصوص در آرایشگاهمتری از مشتری ممکن نیست )به 1.5ها رعایت حداقل فاصله خدمات و مشاغلی که در آن

های کاشت ناخن، مانیکور، ماساژ، تاتو و پیرسینگ، و مراکز مراقبت از صورت، خدمات زیبایی، مراقبت از پا، سالن
س نامه محافظت دربرابر ویروآیین»شرطی که الزامات بهداشتی هنگام اندازه زدن لباس توسط خیاط( مجاز هستند، به

ها رعایت شود. اگر مشتری با اجازه موقتاً یا برای کل مدت دریافت خدمات )مثالً درطول طور کامل در آنبه« کرونا
توانند ارائه شوند خدمات مراقبتی زیبایی صورت( از ماسک استفاده نکند، این خدمات یا مشاغل تنها در صورتی می

ای آن روز خاص منفی باشد و پرسنلی که این خدمات یا مشاغل از خود مشتری بر آزمایشسریع یا  آزمایشکه جواب 
 از خود را انجام دهند. آزمایشسریع یا  آزمایشبار دهند هر دو روز یکرا انجام می

 پذیری چیست؟شرایط قانونی برای خدمات ارائه غذا و مهمان

های ها و سالنفروشیموضوع شامل اغذیه های عمومی تا اطالع بعدی بسته خواهند ماند. اینها و مسافرخانهرستوران 
 شود.غذاخوری می

توانند ها و سالن غذاخوری مراکز آموزشی میفروشی شرکتبر و تحویل غذا مجاز است. اغذیهفقط خدمات بیرون
یا  ها فرایند کارشرطی که بسته شدن آنبرای ارائه غذا به کارمندانشان یا کاربران مراکز آموزشی فعالیت کنند، به

 تأخیر بیندازد.های آموزشی مجاز را بهفعالیت

 های اقامت شبانه برای اهداف خصوصی همچنان ممنوع است. سفرهای کاری/خدماتی مستثنی است.فعالیت مکان

 ها چیست؟فروشیمراحل بعدی برای خرده



 ها چیست؟فروشیمراحل بعدی برای خرده

 شود:ها اعمال میفروشیموارد زیر برای خرده

ها، بازارهای کشاورزان، های نوشیدنی، کیوسکبر و تحویل، فروشگاهها، خدمات بیرونخواربار فروشی .1
های لوازم کودک، های تجهیزات پزشکی، فروشگاههای غذای سالم، فروشگاهها، فروشگاهداروخانه

فروشی، ی روزنامههاهای اعتباری، دفاتر پست، دکهها، اتحادیههای بنزین، بانکها، پمپداروفروشی
کنند باز های لوازم حیوانات خانگی و مراکز اجتماعی که غذا سرو میهای غذای حیوانات، فروشگاهفروشگاه

فروشی باز است، اما مشتریان نهایی فقط اجازه دارند فروشی برای مشتریان عمدهخواهند ماند. مراکز عمده
شده با عمر کوتاه و های چیدهفروشی که گلهای خردهگاهها و دیگر فروشفروشیخواربار خریداری کنند. گل

شرطی که فروششان را به این موارد و لوازمی که فروشند نیز اجازه دارند باز باشند، بهگیاهان گلدانی می
 مستقیماً مرتبط است محدود کنند.

های لوازم و فروشگاه هافروشیافزار، کتابهای نوشتفروشی )مثل فروشگاهوکارهای خردههمه دیگر کسب .2
زمان حضور طور همتوانند بههای دسترسی باز باشند. تعداد مشتریانی که میتوانند با محدودیتداری( میباغ

داشته باشند باید به یک مشتری در هر چهل متر مربع )در کل یا از ابتدا( مساحت فروشگاه محدود شود. 
که قرار قبلی تعیین کرده باشند. قرار باید به بازه زمانی توانند وارد شوند مشتریان فقط در صورتی می

 مشخصی محدود باشد تا پیگیری آسان شود.

 

 توانند باز باشند؟های کاالی ساختمانی میآیا فروشگاه

 شود.ها نیز اعمال میها بر این فروشگاهفروشیبله. الزامات گشایش خرده

شده با های چیدهوکار، و برای فروش گله کاالی موردنیاز مالکین کسبهای کاالی ساختمانی مجازند برای تهیفروشگاه
 زمینی و غیره( به مشتریان خصوصی باز باشند.بذر و گیاه سبزیجات )بذر، پیاز، سیبعمر کوتاه و گیاهان گلدانی، 

رائه دهند، اما با توانند گستره کامل محصوالتشان را به مشتریان خصوصی اهای کاالی ساختمانی اکنون میفروشگاه
شود: تعداد مشتریان در فروشی تازه بازشده اعمال میوکارهای خردههای دسترسی که بر دیگر کسبمحدودیت

طور همزمان از یک مشتری در هر چهل متر مربع )در کل یا از ابتدا( بیشتر شود. فقط مشتریانی وکار نباید بهکسب
 ود دارند. قرار باید به بازه زمانی مشخصی محدود باشد تا پیگیری آسان شود.که قرار قبلی تعیین کرده باشند اجازه ور

کنند یا وکارهایی که سفارش را ازطریق پست ارسال میآیا فعالیت کسب
 گیرد مجاز است؟مشتری سفارش را تحویل می

وکارهایی اما کسب شوند،فروشی تحت شرایط خاص برای مشتریان بازگشایی میوکارهای خردهبله. اگرچه همه کسب
 شده همچنان مجاز است.کنند و تحویل کاالهای سفارش دادهکه سفارش را ازطریق پست ارسال می

 تحت چه شرایطی آموزش موسیقی و هنر مجاز است؟

های حداکثر شامل پنج هنرجو های حضوری را با گروهمارس، مدارس موسیقی و هنر اجازه دارند دوره ۸از تاریخ 
 د.برگزار کنن

 باید تا حد امکان از فضاهای بزرگ و گزینه آموزش ترکیبی و جایگزین استفاده شود.

 مقررات مربوط به حوزه آموزش و تربیت چیست؟



های مربوط به اهداف ارائه همه خدمات آموزشی و تربیتی، ازجمله خدمات آموزشی مبتدی جبرانی و آموزش
های مربوط به مراکز آموزشی بزرگساالن و خدمات تربیتی خارجی، و آزمونها، ازجمله سازگاری و برگزاری آزمون

 خدمات خودیاری ممنوع است.
 شود:این ممنوعیت روی موارد زیر اعمال نمی

 ،آموزش شخصی و دیگر اقدامات آموزش شخصی خارج از فضاهای سربسته 
 دوباره موردتأیید دولت، های اعطای گواهینامه فرصتهای پایانی برنامهآموزش حضوری برای کالس 
 ای،سازی جهت کسب مهارت حرفههای پایانی آمادهآموزش حضوری برای کالس 
 اند، و ای که برای سازگاری طراحی شدههای حضوری برای دریافت مدرک دیپلم و گواهینامه حرفهآزمون

دلیل قانونی یا ها بهیتتأخیر انداختن این فعالشرطی که بهسازی، بههمچنین اقدامات حضوری جهت آماده
 دهندگان فراهم نباشد،عملی ممکن نباشد، یا امکان تغییر مکان آزمون

 نامه حمایت دربرابر ویروس آیین» 1برنامه با هزینه دولتی برای دانشجویان بنابر بخش خدمات آموزشی فوق

برنامه درطول وزشی فوقهای ترویج خدمات حمایتی و آمشرطی که این خدمات طبق دستورالعمل، به«کرونا
 گیری ارائه شود.های ناشی از این همهگیری جهانی ویروس کرونا با هدف کاهش آسیبهمه

 مارس: 8نامه از های جدید این آیینضمیمه

 آموز،های با حداکثر پنج دانشصورت حضوری برای گروهتعلیم خصوصی به 
 آموز، و های با حداکثر پنج دانشوانان برای گروههای اجتماعی و کمک به جارائه خدمات توسط مراکز کمک

 ساله و کوچکتر. 14های با حداکثر بیست کودک های سرباز برای گروهارائه خدمات در محیط

عالوه، باید تا حد امکان طور جدی رعایت شود. بهالزامات فاصله و اقدامات احتیاطی ایمنی باید برای موارد استثنا به
 گزینه آموزش ترکیبی و جایگزین استفاده شود.از فضاهای بزرگ و 

 های رانندگی چیست؟مقررات مربوط به آموزشگاه

های قایقرانی مجاز است. الزام حداقل فاصله بر های خلبانی و آموزشگاههای رانندگی، آموزشگاهفعالیت آموزشگاه
دستیاران و ناظران آزمون مجازند در  آموزان، مربیان،موجب آن فقط دانششود که بههای عملی اعمال نمیآموزش

 باشد. FFP2وسیله نقلیه یا کابین هواپیما حضور یابند. همه افراد باید ماسکی بزنند که حداقل مطابق با استاندارد 

 مانند؟برنامه ویژه حقوق عمومی باز میها و خدمات آموزشی فوقآیا دانشگاه

قانون محافظت دربرابر سرایت »های پزشکی با رعایت شروط دانشکدهها و برگزاری آزمون و آموزش در دانشگاه
 مجاز است.« بیماری
تعویق پذیر نباشد یا بهای دیگر امکانها به شیوهتواند حضوری باشد که برگزاری آنها فقط در صورتی میکالس

 ها ضرر جدی برای دانشجویان داشته باشد.انداختن آن
دلیل شرایط ها را بهسازی فقط در صورتی مجازند که نتوان آنانجام اقدامات آمادههای حضوری و برگزاری آزمون

 دهندگان را تغییر داد.تعویق انداخت، یا نتوان مکان آزمونآور بهالزام
ها، مدارس، سازی و آموزش و تربیت شغلی در دانشگاههای مربوط به خدمات آمادههای داخلی، ازجمله آزمونآموزش

های پردازند و همچنین آموزشو مراکز مشابه مربوط به حقوق عمومی که به آموزش و تربیت شغلی میمؤسسات 
صورت حضوری برگزار کرد. آموزش حضوری در سال آخر توان بههای مسئول را نمیها و ادارهشده در دادگاهارائه

از این مقررات مستثنی است. برای این  ساله در دوره تحصیلی پایانی قبل از آزمون نهایی/شغلیهای یکو آموزش
 ها باید تا حد امکان از فضاهای بزرگ استفاده کرد.فعالیت

 آیا الزامی برای دفتر خانگی وجود دارد؟

دارد ( تصویب کرده است که مقرر می2021ژانویه  21از  Corona-ArbSchVای )نامهآیین« وزارت کار فدرال»

اجازه دهند در مواردی که امکان دارد در خانه کار کنند. هدف از این کار، کاهش  کارفرمایان باید به کارمندانشان
 زودی اجرا خواهد شد.نامه بهوآمد به محل کار و در محل کار است. این آیینتماس فردی در مسیر رفت



 شود؟های آماتوری و تفریحی اعمال میچه مقرراتی بر ورزش

های های انفرادی، ورزشفوریه مجاز است. این مقررات اکنون بر ورزش 22های سرباز از انجام ورزش در مکان

های با حداکثر پنج نفر از حداکثر دو مارس، بر ورزش 8شود و از دونفره یا با اعضای یک خانواده نیز اعمال می

اکثر دو پرسنل سال سن و با همراهی حد 14کودک با حداکثر  20های متشکل از حداکثر شود. گروهخانواده اعمال می

 توانند در فضای باز ورزش کنند.آموزشی یا سرپرست بزرگسال نیز می

 

های مختلف متر بین گروه 5شود. اما حداقل فاصله ها هنگام انجام ورزش اعمال نمیالزامات حداقل فاصله بر این گروه

 شود.یا افراد مختلف در یک مکان ورزشی اعمال می

 مجاز است. 2021فوریه  22های سرباز نیز از ر محیطهای انفرادی دآموزش ورزش 

 استفاده از فضاهای مشترک، ازجمله رختکن و دوش آب در مراکز ورزشی ممنوع است.

 حاضر اجازه ندارند باز شوند.ها، استخرها و مراکز مشابه درحالباشگاه

 شود؟رویدادهای فرهنگی چه می

ها و اجراها در تئاترها، اپراها و تاالرهای کنسرت، سینماها و دیگر مراکز )فرهنگی( عمومی یا خصوصی تا کنسرت
ممنوع خواهد ماند. این رویدادها فقط در صورتی در فضای باز مجاز هستند که اجراکنندگان حداقل  2021آوریل  18

 شان مشاهده کنند )کنسرت از راه دور(.ا را در خانهتوانند اجرمتر را رعایت کنند و تماشاگران می 2فاصله 

 شود؟ای اعمال میهای حرفهدانچه مقرراتی بر موسیقی

ای همچنین مجازند کنسرت و اجرای های حرفهدانای همچنان مجاز است. موسیقیبرگزاری تمرین برای اهداف حرفه
 زار کنند.بدون مخاطب با هدف ضبط یا پخش ازطریق رادیو و اینترنت برگ

 شود؟های تفریحی و رفاهی چه میمراکز فرهنگی و مکان

 در اینجا نیز تغییراتی ایجاد شده است.

 موارد زیر ممنوع است:

 های حداکثر پنج کودک(، سوناها، های مبتدیان با گروهاستثنای درساستخرهای شنا و استخرهای تفریحی )به
 های آب گرم و مراکز مشابه،حمام

 بازی سربسته و مراکز تفریحی مشابه،های زمین 
 ،تاالرهای قماربازی، کازینوها و مراکز مشابه 
 های شبانه و مراکز مشابه،کلوپ 
 گری و مراکز مشابه،ها، مراکز روسپیخانهفاحشه 
 .گردش با کشتی، کالسکه، قطارهای تاریخی و مراکز مشابه 

را رعایت کنند، چون در این مراکز « نامهآیین»الزامات بهداشتی شرطی که های برنزه مجازند فعالیت کنند، بهسالن
 دهد.تماس فردی رخ نمی

بندی، و غیره را قبول کنند. بازدیدکنندگان اجازه ندارند زمان بندی، بلیت شرطبندی فقط مجازند مورد شرطمراکز شرط
 اند(.ها شرط بستهدادهایی که روی آنها و رویبیشتری را در این مراکز سپری کنند )مثالً برای تماشای بازی



ها، یادبودها و مراکز مشابه ها، قلعهها، کاخهای هنری، گالریها، نمایشگاهمارس مجازند به موزه 8بازدیدکنندگان از 

طور شرطی که از قبل قرار تعیین کنند و پیگیری آسان تضمین شود. تعداد بازدیدکنندگانی که بهمراجعه کنند، به
متر مربع از فضای آزاد برای بازدیدکنندگان  20ان در مراکز سربسته حاضر هستند نباید از یک نفر در هر زمهم

 بیشتر شود.

شده است. در اینجا هم تعداد بازدیدکنندگانی ها نیز مشروط به تعیین قرار قبلی و پیگیری تضمینبازدید از باغ وحش 

 متر مربع بیشتر شود. 20هستند نباید از یک نفر در هر  های سربسته حاضرزمان در محیططور همکه به

 

 ها را دوباره برگزار کرد؟توان رویدادها و دورهمیآیا می

نیستند موقتاً « نامه محافظت دربرابر ویروس کروناآیین»هایی که تابع مقررات ویژه نه، هنوز. رویدادها و دورهمی
 ها رعایت شود(:شرطی که الزامات در همه آنارد مجاز است )بهمانند. موارد زیر، در کنار سایر موممنوع می

 ها()برای مثال، تظاهرات« آییقانون گردهم»های مطابق با دورهمی 
  رویدادهایی که برای ارائه خدمات ابتدایی به جمعیت، حفظ نظم و امنیت عمومی، یا ارائه نیازهای ضروری

 شودانتخابات یا اهدای خون( برگزار میهای احزاب سیاسی برای )برای مثال جلسه
 هاهای قانونی برای اهداف خودمدیریتی شهرداریهای کمیتهجلسه 
 ها های صاحبان خانه که برگزاری آنها یا انجمنهای قانونی، اجتماعات، احزاب، انجمنهای کمیتهجلسه

 صورت دیجیتالی ممکن نیستبه
 سپاریخاکسپاری، ازجمله خدمات قبل های خاکمراسم 
  های عروسی رسمیمراسم 
 .خدمات مذهبی 

 های مذهبی چیست؟مقررات مربوط به خدمات مذهبی و دیگر دورهمی

توان گیرند که تا چه حد میهای مذهبی براساس میزان سرایت بیماری در منطقه تصمیم میکلیساها و انجمن
 مات محلی خواهند رساند.های مذهبی را برگزار کرد و نتیجه آن را به اطالع مقادورهمی

کنند، کنندگان محدودیت تعیین میکنند، برای تعداد شرکتاین افراد از رعایت الزامات حداقل فاصله اطمینان حاصل می
دهند، رود الزام ثبت قرار میهایی که احتماالً تعداد بازدیدکنندگان از ظرفیت محل باالتر میبرای دورهمی

های مطابق با های جراحی یا ماسکنند از ماسک پزشکی استفاده کنند )ماسکککنندگان را ملزم میشرکت
اند، اطالعات تماس کنندگان در آن نشسستههایی که شرکت( ازجمله برای مراسمFFP2یا  KN95/N95استانداردهای 

 کنند.جمعی جلوگیری میکنند، و از سرودخوانی دستهکنندگان را ثبت میشرکت
 3بند  1های مذهبی ملزم هستند طبق بخش های مذهبی دیگری که کلیساها و انجمنبی و دورهمیمقررات خدمات مذه

 های زیر ارائه شود:نویس آن را تهیه کنند باید به ادارهپیش« نامه محافظت دربرابر ویروس کروناآیین»

 های مذهبی(. فقط منهای مادر انجوستفالن )برای کلیساها و دیگر سازمان-اداره مرکزی ایالت نوردراین
 توانند به نشانی زیر ایمیل ارسال کنند:های مذهبی میهای مادر انجمنکلیساها و دیگر سازمان

 . Referat_I_B3@stk.nrw.de 
 هایی که به کلیسا یا سازمان مادر تعلق ندارند(.شهرداری مربوطه )برای انجمن 

شان را با کلیسا یا سازمان مادر مربوطه هماهنگ هایی که به کلیسا یا سازمان مادر تعلق دارند باید مفاهیم ایمنیانجمن
 کنند.

 چیست؟« ترمز اضطراری ویروس کرونا»

روزه متوالی بیشتر شود، نفر در یک دوره سه 100روزه شیوع بیماری در منطقه یا شهر مستقلی از  7اگر نرخ 

 شود.در روز کاری بعدی اجرا می« ترمز اضطراری ویروس کرونا»
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تری اجرا خواهد شد. برای مثال، افراد یک گیرانههای سختهای فعلی لغو خواهد شد و محدودیتدر این شرایط، آزادی
فروشی غیرضروری، عالوه، فعالیت مراکز خردهقات کنند. بهای دیگر را مالخانواده فقط مجازند یک نفر از خانواده

شده ممنوع خواهد بود. این مقررات به همین شیوه بر خدمات استثنای تحویل دادن و تحویل گرفتن اجناس سفارش دادهبه
استثنای خدمات پزشکی ضروری، خدمات آرایشگاهی و مراقبت از پای با تماس نزدیک اعمال خواهد شد، به

ها دوباره برداشته روزه متوالی کمتر شود، محدودیتنفر در یک دوره سه 100پزشکی. اگر نرخ سرایت از غیر

 خواهد شد.

ها در توافق با عبارت دیگر، شهرداریشود. بهشده ارائه میجدیداً ابداع آزمایشتأثیر نیز گزینه های تحتبه شهرداری

الذکر برای افرادی که جواب تأییدشده نند مقرر کنند که خدمات فوقتوامی« وزارت کار، بهداشت و امور اجتماعی»

ها برای روز مربوطه منفی باشد، مطابق با مقررات ذکرشده در باال دردسترس است. این موضوع سریع آن آزمایش

 تر دربارهگیرانهرایگان از شهروندان است. مقررات سخت آزمایشمشروط به داشتن منابع کافی برای گرفتن 

ماند، زیرا این مقررات حتی درصورت وجود موجب این شرایط بدون تغییر باقی میهای برقراری ارتباط بهمحدودیت

 شود.نیز همچنان اجرا می آزمایشگزینه 

 مرور کلی مقررات مربوط به مناطق و شهرهای مستقل: پیوند به خالصه اقدامات

 دارید؟« روس کرونانامه محافظت دربرابر ویآیین»آیا سؤالی درباره  

 ارسال کنید. corona@nrw.deهایتان را به ایمیل سؤال
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