قوانین فعلی کرونا در نوردراین-وستفالن در صورت افزایش یافتن تعداد موارد
(تاریخ 26 :آوریل )2021
ابتال از  100مورد

در صورتی که تعداد موارد ابتال طی  7روز بیش از  100مورد باشد چه
میشود؟ در صورتی که بیش از  150مورد باشد چه؟ و در صورتی که بیش
از  165مورد باشد چه؟
در صورتی که موارد ابتالیی جدید برای  7روز اخیر در یک ناحیه از  100مورد به ازای  100000نفر بیشتر شود،
(ارقام گزارش شده به وسیله  RKIمبنای محاسبه هستند) ،یک به اصطالح «ترمز اضطراری» در سراسر کشور اعمال
میشود .معنای آن به طور واضح این است که :اگر موارد ابتال در سه روز متوالی بیش از  100مورد باشد ،از دو روز
بعد اقدامات اضافی مشخص شده در قانون جدید حفاظت از عفونت اعمال میشود.
در صورتی که تعداد موارد ابتال به بیش از بیش از  150مورد افزایش یابد ،فروشگاههایی که در زمینه ارائه خدمات
اساسی نیستند باید بسته شوند.
اگر تعداد موارد ابتال به بیش از  165مورد برسد ،عالوه بر این آموزش حضوری به آموزش از راه دور تغییر پیدا
میکند و مراقبت در محل در مهد کودک به استثنای مراقبتهای اضطراری به پایان میرسد.

اگر تعداد موارد ابتال بروز به زیر  ،100زیر  150یا زیر  165کاهش یابد چه؟
اگر در ناحیه درگیر یا شهر بدون ناحیه تعداد موارد ابتال ی  7روزه در پنج روز کاری متوالی مجدداً به زیر مقادیر
 150 ،100و  165کاهش یابد ،اقدامات اختصاص داده شده به آستانه مربوطه از دو روز بعد لغو خواهد شد.

از چه زمانی و تا چه زمانی مقررات جدید در قانون حفاظت از عفونت («ترمز
اضطراری فدرال») معتبر هستند؟
مقررات جدید در قانون حفاظت از عفونت («ترمز اضطراری فدرال») در  23آوریل  2021به اجرا درآمد و بسته
تعداد موارد ابتال در ناحیه مربوطه یا شهر بدون ناحیه ،تا  24آوریل 2021اعمال میشوند .وزارت کار ،بهداشت و
امور اجتماعی اعالم میکند که از کدام روز در چه ناحیهها و شهرهای بدون ناحیهای ،چه مقرراتی اعمال میشود.
اقدامات «ترمز اضطراری فدرال» نهایتا ً تا اواخر  30ژوئن  2021منقضی خواهد شد.

تعداد موارد ابتالی معتبر را از کجا پیدا کنم؟
مروری کلی دادههای موسسه رابرت کخ در مورد تعداد موارد ابتال در نواحی و شهرهای بدون ناحیه که مربوط به «ترمز
اضطراری فدرال» است را میتوان از اینجا دریافت نمودwww.rki.de/inzidenzen.:

در صورت بیشتر بودن موارد ابتال از  100مورد ،چه مقرراتی به جلسات
خصوصی اعمال میشود؟
جلسات خصوصی در فضاهای عمومی و خصوصی تنها برای اعضای خانوار با یک نفر از خانوار دیگر مجاز است،
اما همراه این فرد میتوانند کودکان زیر  14سال متعلق به خانوار وی باشند.

در صورت بیشتر بودن موارد ابتال از  100مورد ،مقررات منع رفت و آمد
برقرار میشود ،نحوه اعمال آن چگونه است؟
مقررات منع رفت و آمد از ساعت  22تا  5اعمال میشود .اما بین ساعت  22تا  24فعالیتهای بدنی مانند پیاده روی،
دوچرخه سواری ،دویدن برای افراد به صورت تنها مجاز باقی میماند .عالوه بر این ،دالیل معتبری برای معاف شدن
از مقررات منع رفت و آمد وجود دارد ،مانند انجام فعالیتهای شغلی یا خدماتی ،فوریتهای پزشکی (دامپزشکی)،
اعمال حق حضانت و حق مالقات ،مراقبت از افراد یا افراد زیر سن قانونی که نیاز به حمایت دارند ،همراهی در حال
مرگ ،مراقبت از حیوانات .در نهایت مقررات منع رفت و آمد در مورد جلسات برگزارشده تحت قانون اجتماعات و
گردهماییهای مربوط به مناسک دینی اعمال نمیشود.

در صورت بیشتر بودن موارد ابتال از  100مورد ،چه مقرراتی در زمینه
ورزش اعمال میشود؟
انجام ورزشهای فردی فاقد تماس به صورت تنها ،دونفره یا همراه اعضای خانوار خود فرد در فضای آزاد (همچنین
در امکانات ورزشی سرباز) مجاز باقی میماند .برای کودکان زیر  14سال ،ورزش در گروه های تا  5نفر مجاز است؛
مراقبان میتوانند آنها را همراهی کنند.

چه مقرراتی در خصوص حمل و نقل عمومی محلی صدق میکند؟
در حمل و نقل عمومی محلی و راه دور ،از جمله تاکسی ها ،هم اکنون یک الزام عمومی (حتی در حالت کمتر بودن
موارد ابتال از  100مورد) برای پوشیدن ماسک تنفسی محافظ ( FFP2یا مشابه آن) وجود دارد .ماسک جراحی دیگر
کافی نیست.

در صورت بیشتر بودن موارد ابتال از  100مورد ،کدام مغازهها میتوانند باز
بمانند؟
تا زمانی که تعداد موارد ابتال زیر  150مورد باشد ،همه مغازهها میتوانند باز باقی بمانند .با این حال ،تفاوت هایی در
قوانین دسترسی وجود دارد.
در صورتی که تعداد موارد ابتال از  150مورد بیشتر شود ،تنها مغازههای خاصی میتوانند باز باقی بمانند .به طور
مفصل:
بازارهای هفتگی ،فروشگاه های مواد غذایی (از جمله کیوسکها) ،بازارهای نوشیدنی،
مراکز درمانی ،فروشگاههای لوازم بچه ،داروخانهها ،مراکز درمانی ،داروفروشیها،
فروشگاههای عینک و لوازم شنوایی،
پمپ بنزینها ،روزنامهفروشیها،
کتابفروشیها
گل فروشیها،
کارگاهها
دفاتر پست ،بانکها،

سالنهای رختشویی،
فروشگاههای لوازم حیوانات ،فروشگاههای خوراک دام و فروشگاههای لوازم باغداری
و عمدهفروشیها
همیشه باز میمانند.
در صورتی که تعداد موارد ابتال از  100مورد بیشتر شود ،محدودیتهای فردی سختگیرانهتری اعمال میشود :تنها 1
مشتری در هر  20متر مربع از فضای فروش آغازشده (تا تعداد موارد ابتالی  1 :100نفر در هر  10متر مربع).
بازدید از کتابفروشیها و فروشگاه های لوازم باغداری بدون در نظر گرفتن تعداد موارد ابتال ،تنها با قرار مالقات مجاز
است و به  1مشتری در هر  40متر مربع فضای فروش محدود میشود.
تمام کسب و کارهای دیگر تا زمانی که تعداد موارد ابتال به  150مورد برسد باز باقی میمانند .خرید پس از رزرو قبلی
قرار مالقات („“ )Click&Meetمجاز است  -اما در صورتی که تعداد موارد روزانه از  100مورد فراتر رود ،این
کار تنها با ارائه نتیجه آزمایش منفی به روز قابل انجام است .تنها یک مشتری در هر  40متر مربع فضای فروش مجاز
است.
اگر تعداد موارد ابتال از  150مورد فراتر برود ،مغازهها باید بسته باقی بماند؛ ولی با این حال ،میتوان کاالهای سفارش
داده شده را دریافت کرد („“.)Click&Collect

در صورت بیشتر شدن موارد ابتال از  100مورد در روز ،چه مقرراتی بر
نهادهای فرهنگی اعمال میشود؟
کنسرتها و اجراها در تئاترها ،اپراها ،سالنهای کنسرت و سینماها به استثنای سینماهای خودرویی ممنوع است ،همان
طور که در صورت کمتر بودن موارد ابتال از  100مورد نیز این رویدادها ممنوع هستند.
موزهها ،نمایشگاههای هنری ،گالریها ،قلعهها ،قصرها ،یادبودها و موسسات مشابه تا زمانی که تعداد موارد ابتالی
روزانه زیر  100مورد باشد با هماهنگی قبلی باز هستند .در صورتی که موارد ابتال از  100مورد بیشتر شود ،آنها باید
بسته شوند.

در صورت بیشتر شدن موارد ابتال از  100مورد در روز ،چه مقرراتی بر باغ
وحشها و باغهای گیاه شناسی اعمال میشود؟
تا زمانی که تعداد موارد ابتالی روزانه زیر  100مورد باشد ،باغ وحشها و باغهای گیاه شناسی پس از هماهنگی قبلی
به طور کامل باز هستند ،در صورت بیشتر شدن موارد ابتال از  100مورد در روز ،تنها بازدید از بخشهایی که در
فضای باز قرار دارند مجاز است ،و بازدیدکنندگان برای این منظور باید نتیجه منفی و به روز آزمایش کرونای خود را
(به جز کودکان زیر  6سال) ارائه دهد.

در صورت بیشتر بودن موارد ابتال از  100مورد ،چه مقرراتی بر سایر اماکن
تفریحی اعمال میشود؟
باشگاههای تناسب اندام ،پارکهای تفریحی ،زمینهای بازی سرپوشیده ،استخرهای شنا ،باشگاهها ،سالنهای بازی،
کازینوها ،فاحشهخانهها بسته باقی میمانند ،مراکز شرطبندی و سوالریومها بسته میشوند.

در صورت بیشتر بودن موارد ابتال از  100مورد ،چه مقرراتی بر طباخیها و
مهمانخانهها اعمال میشود؟

موارد زیر مانند حالتی که موارد ابتال از  100مورد کمتر باشد ،در نوردراین وستفالن صدق میکند:
طباخیها تنها میتوانند خارج از خانه به ارائه خدمات ارائه دهند.
اقامت شبانه برای مقاصد خصوصی مجاز نیست مگر اینکه به دالیل پزشکی یا پرستاری یا به دالیل اجتماعی-اخالقی
مورد نیاز فوری باشند.

در صورت بیشتر بودن موارد ابتال از  100مورد ،چه مقرراتی در زمینه
خدماتی که در نزدیکی بدن انجام میشود ،اعمال میگردد؟
خدمات نزدیک به بدن به استثنای خدمات پزشکی ،درمانی ،پرستاری یا کلیسایی ممنوع است .عالوه بر این ،آرایشگاهها
و خدمات مراقبت از پا مجاز هستند باز بمانند .پوشیدن ماسک محافظ تنفس ( FFP2یا مشابه آن) و نیز منفی بودن نتیجه
آزمایش کرونای به روز برای استفاده از خدمات آرایشگاه و مراقبت از پا الزامی است.

در صورت فراتر رفتن موارد ابتال از  100و  165چه مقرراتی اعمال میشود؟
با توجه به وضعیت همه گیری شدید در سراسر نوردراین-وستفالن ،کار حضوری مدارس به طور کلی و تا اطالع
ثانوی تنها به صورت متناوب انجام میشود؛ کالسهای فارغالتحصیلی و مدارس تقویتی مورد استثناء واقع میشوند.
برای شرکت دانشآموزان و معلمان در کالس های درس ،باید هفتهای دو بار آزمایش بدهند.
در صورت فراتر رفتن موارد ابتال از  ،165برگزاری متناوب کالسهای حضوری پایان یافته و کالسها تنها از راه
دور برگزار میشود .کالسهای فارغالتحصلی و مدارس تقویتی از این امر مستثنی هستند .منظور از منطقهای این است
که تعداد موارد ابتال در یک ناحیه یا یک شهر بدون ناحیه مهم است .تعداد موارد ابتال در یک بخش وابسته به ناحیه
تعیین کننده نیست.
امتحانات ،به ویژه امتحانات فارغالتحصیلی در بیان قانون فدرال تدریس حساب نمیشوند و به همین دلیل محدودیتهای
عملیات حضوری روی آنها بیتأثیر است.
خدمات پشتیبانی آموزشی هماهنگ میشود.

در صورت فراتر رفتن موارد ابتال از  100و  165چه مقرراتی در مهدکودکها
و کیتاها اعمال میشود؟
تا زمانی که تعداد موارد ابتال در ناحیه یا شهر بدون ناحیه زیر  165مورد باشد ،مقررات عملیات منظم محدود در این
موسسات اعمال میگردد.
در صورتی که تعداد موارد ابتال از  165مورد بیشتر شود ،پشتیبانی در محل متوقف میگردد .مراقبتهای اضطراری
مبتنی بر نیاز هماهنگ میشود.

چه مقرراتی در خصوص دفاتر صدق میکند؟
دستورالعملهای زیر صرف نظر از تعداد موارد ابتالی  7روزه صدق میکند :در صورتی که دالیل عملیاتی قانع
کنندهای وجود نداشته باشد ،شرکتها باید به کارکنان خود پیشنهاد دهند که کارهای اداری را در خانههای خود انجام
دهند .کارمندان باید این پیشنهاد را بپذیرند ،مگر اینکه دلیل خاصی علیه آن وجود داشته باشد .کارفرمایان موظفند از
کارکنان حضوری خود هفتهای دو بار آزمایش بگیرند.

در صورت بیشتر بودن موارد ابتال از  100مورد ،آیا کلیساها باز میمانند؟

برگزاری اجتماعات مربوط به مناسک مذهبی (در معنای ماده  4قانون اساسی) مطابق با مقررات ماده  1بند  3دستور
حفاظت از کرونا مجاز باقی میماند.

اگر یک ایالت فدرال قوانین سختگیرانهتری نسبت به «ترمز اضطراری» جدید
در سراسر کشور اعمال کند چه؟
در این صورت این قوانین سختگیرانه تر اعمال خواهد شد.

چه کسی بر رعایت مقررات نظارت میکند؟
رعایت اقدامات تحت قانون حفاظت در برابر عفونت مانند قبل توسط مقامات صالح – اداره نظم عمومی ،اداره بهداشت،
و پلیس کنترل میشود.

چرا تعداد موارد ابتال مبنای مقررات است و نه عامل دیگری؟
موارد ابتالی جدید شاخص زودهنگامی از گسترش بیماری عفونی هستند .بار فزاینده ناشی از آن بر نظام سالمت (به
ویژه بخش های مراقبت های ویژه و بخشهای تنفسی) و موارد مرگ و میر با تاخیر قابل توجهی مشخص میشود .تعداد
موارد ابتالی  7روزه میانگین نوسانات روزانه عفونتهای جدید است و به طور روزانه منتشر شده و به راحتی برای
همه قابل درک است.

چرا این حد موارد ابتال انتخاب شد و نه حد دیگری؟
حد تعداد موارد ابتالی  7روزه با آستانه انجام اقدامات حفاظتی اضافی که قبال در مقررات فدرال ارائه شده و همچنین
تحت اصطالح «ترمز اضطراری» خالصه گشته ،یکسان است .در صورتی که تعداد موارد ابتال به طور قابل توجهی
باالتر برود ،قانونگذار فدرال اقدامات بیشتری را الزم میبیند :در صورت افزایش تعداد موارد ابتال از  ،150بسته شدن
خدمات غیر پایه ،و در صورت افزایش تعداد موارد ابتال از  ،165ممنوعیت آموزش حضوری.

