
 وستفالیا -قوانین فعلی کرونا در نوردراین 

 

 شود؟تا چه زمانی قوانین فعلی حفاظت در برابر کرونا اعمال می

)شامل خود  ۲۰۲۱سپتامبر  ۱۷در حال اجراست، در ابتدا تا  ۲۰۲۱آگوست  ۲۰قوانین حفاظت در برابر کرونا که از 

 شود.آن روز( اعمال می

 وجود دارد؟آیا هنوز سطوح مختلفی از شیوع 

 ۲۰، قوانین حفاظت در برابر کرونا که از ۲۰۲۱آگوست  ۱۰ایالتی -های فدرالخیر. طبق تصمیات مشترک رایزنی

وستفالن اعمال خواهد شد، دیگر شامل چندین سطح شیوع نیست، بلکه تنها شامل یک مقدار -در نوردراین ۲۰۲۱آگوست 

 .35شیوع مربوطه است:

اعمال می 3Gتر از طریق استفاده از قانون مورد فراتر رود، اقدامات محافظتی سختگیرانه 35روزه از  7اگر شیوع 

است، این قوانین با الزم االجرا شدن سراسری مقررات  35شود.  از آنجا که میانگین ملی شیوع در حال حاضر بیش از 

 شود.است، اعمال می 35همچنین در نواحی و شهرهای مستقل از نواحی که شیوع آنها کمتر از  -

 چیست؟ 2021آگوست  20اصول مقررات حفاظت در برابر کرونا از 

پایه مقررات حفاظت در برابر کرونا این است که تمام امکانات و خدمات برای افراد واکسینه شده و در دوره نقاهت به 

اسک در برخی فضاهای بسته و دیگر طور کلی دوباره دایر هستند. از اقدامات حفاظتی قبلی، تنها الزام به پوشیدن م

های با خطر عفونت باال، و همچنین الزام به آزمایش برای دریافت خدمات خاص و شرکت در رویدادها برای مکان

 ماند.مورد یا بیشتر باقی می 35افرادی غیر واکسینه یا بهبود نیافته با فراتر رفتن شیوع از 

های مربوط به قابلیت ردیابی افراد دیگر مورد افراد دیگر وجود نداشته و داده دیگر هیچ محدودیت تماس برای مالقات با

 نیاز نیست.

برخی  .شوندقوانین رفتاری )رعایت فاصله، بهداشت و پوشش ماسک( هنوز هم برای افراد خصوصی توصیه می

خالصه شده و الزامات حفاظت از عفونت برای صاحبان کسب و کار را تکمیل  ضمیمهشرایط تهویه و نظافت در یک 

  کند.می

 هنوز الزام به پوشیدن ماسک وجود دارد؟

 شود:های زیر اعمال میز میزان شیوع، الزام به پوشیدن ماسک پزشکی همچنان در بخشبله. صرف نظر ا 

 ،در حمل و نقل عمومی محلی 

 ها،در فضاهای بسته با عبور و مرور مردم، به عنوان مثال در مغازه 

 هادر صفوف و غرفه 

  بازدیدکننده در فضاهای باز. 2500در رویدادهای بزرگ با بیش از 

 در مورد الزامات پوشش ماسک چیست؟ استثنائات

توان به طور استثناء از شود. به نحوی که میاین قوانین استثنائات مختلفی در زمینه الزام به پوشش ماسک قائل می

 پوشی نمود.پوشیدن ماسک چشم

o های خصوصی برای مجالس منحصرا خصوصی،در اتاق 

o  بتوان حداقل فاصله را با خیال راحت حفظ کرد،در هنگام فعالیت شغلی در فضاهای بسته، اگر 

o ها، و غیره،نشاندر شرایط اضطراری توسط مقامات امنیتی، آتش 
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o ،هنگام برقراری ارتباط با یک فرد ناشنوا یا دارای مشکل شنوایی 

o توانند به دالیل پزشکی ماسک بپوشند )گواهی مورد نیاز است(.توسط افرادی که نمی 

 استثنائات متعدد دیگری برای الزامات ماسک است.این قوانین شامل 

 ۱۳کودکان تا سن ورود به مدرسه از الزام به پوشیدن ماسک معاف هستند. اگر کودکان از زمان ورود به مدرسه تا سن 

 سالگی به دلیل اندازه نتوانند ماسک پزشکی بپوشند، باید یک ماسک روزمره به عنوان جایگزین استفاده شود.

 مورد به چه معناست؟ 35از یک میزان شیوع  3Gقانون 

ها، همه تمام امکانات و خدمات دوباره برای بیماران کامال واکسینه شده و بهبودیافته دایر هستند. با افزایش تعداد عفونت

مورد یا  35 روزه 7اند، باید برای رویدادها/خدمات خاص با شیوع افرادی که به طور کامل واکسینه نشده یا بهبود نیافته

 بیشتر، نتیجه آزمایش منفی داشته باشند.

 مورد یا بیشتر چیست؟ 35ژن منفی مورد نیاز برای شیوع آزمایش سریع آنتی

ساعت  48اند، نیاز به نتیجه منفی آزمایش آنتی ژن سریع )حداکثر افرادی که به طور کامل واکسینه نشده یا بهبود نیافته

 رند برای:از زمان آن گذشته باشد( دا

 های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و اوقات فراغترویدادهای داخل فضای بسته، به ویژه در مکان 

 های در فضای بستههای تجاری و کنگرهنمایشگاه 

 امکانات ورزشی و سالمتی یا پیشنهادهای نظیر آن در فضای بسته 

 پذیرایی سرپوشیده 

 مراقبت از بدنخدمات بدنی کم فاصله مانند آرایش مو، آرایشی ، 

  موسسات اقامتی، که در آنها افراد غیر ایمن باید در هنگام ورود و دوباره پس از گذشت چهار روز نتیجه

 آزمایش ارائه دهند

  نفر( ۲۵۰۰رویدادهای بزرگ در فضای باز )از 

 هاسفرهای اتوبوسی گردشگری و همچنین سفرهای تفریحی کودکان، جوانان و خانواده 

 مورد یا باالتر چیست؟ 35منفی موردنیاز برای شیوع  PCRیک تست 

ساعت از زمان آن گذشته  48منفی )حداکثر  PCRاند، نیاز به تست افرادی که به طور کامل واکسینه نشده یا بهبود نیافته

 باشد( برای شرکت در رویدادها و دریافت خدمات دارای خطر باالی ابتال دارند. این امر به

 ها،باشگاه 

 ،دیسکوها 

 ،رویدادهای رقص 

 های خصوصی با رقصمهمانی 

 شود.و همچنین خدمات جنسی اعمال می 

 صرف نظر از شیوع، یک آزمایش آنتی ژن سریع منفی برای چه نیاز است؟

های آسیب پذیر مردم در امکانات خاص همچنان به دریافت حفاظت ویژه ادامه خواهند داد.بازدیدکنندگان یا باید گروه

 مال واکسینه شده یا بهبود یافته یا آزمایش منفی داشته باشندکا

روزه از  7حتی در صورت کمتر بودن شیوع  –اند، به طور کلی افرادی که به طور کامل واکسینه نشده یا بهبود نیافته

ذشته باشد( ساعت از زمان آن گ 48برای بازدید از اماکن زیر نیاز به آزمایش آنتی ژن سریع )حداکثر  -مورد  35

 دارند:

  ها،بیمارستان 

 های بازنشستگی و سالمندان،خانه 



 اشکال خاص اسکان برای کمک به ادغام و موسسات مشابه 

 امکانات بستری مربوط به خدمات اجتماعی 

 های جمعی مخصوص پناهندگان.اقامتگاه 

مد کدام قوانین بهداشتی برای پیشنهادات و امکانات با بازدید کننده/رفت و آ

 شود؟عمومی اعمال می

مقررات حفاظت در برابر کرونا، قوانین بهداشتی الزام آور را برای  «قوانین حفاظت از بهداشت و عفونت»ضمیمه 

دایر هستند، تعیین  IIبهره برداری از پیشنهادات و امکاناتی که برای رفت و آمد مشتریان یا بازدیدکنندگان تحت نکته 

 کند.می

کدام قوانین به موسسات آموزشی و فرهنگی و همچنین رویدادها اعمال می

 شود؟

ها، در ها و کنگرهها، نمایشگاهسسات آموزشی و موسسات فرهنگی و همچنین در رویدادها و جلسات، کنفرانسدر مو

متر با یکدیگر فاصله داشته یا همه افراد واکسینه  1.5ها حداقل های نشستن یا ایستادن ثابت، صندلیصورتی که در محل

 یست.شده یا تست داده باشند، نیازی به پوشیدن ماسک ن

 شود.های مربوط به ردیابی افراد دیگر ثبت نمیداده

  شود؟های خصوصی مانند عروسی یا تولدها اعمال میچه قوانینی به جشن

های خصوصی بدون محدودیت تماس و ضبط اطالعات تماس مجاز است. توجه: افرادی که واکسینه نشده یا بهبود جشن

های خصوصی با منفی ارائه دهند، مجاز به شرکت بدون ماسک در مهمانی PCRاند، تنها در صورتی که آزمایش نیافته

مورد یا بیشتر باید انجام شود. استثنا: کودکان تا سن ورود به مدرسه و  35از شیوع  PCRرقص هستند. یک آزمایش 

 هستند. PCRی بدون آزمایش های خصوصی با رقص حتآموزان مجاز به شرکت در مهمانیدانش

 شود؟های موسیقی و کر اعمال میچه قوانینی به تمرینات و اجرای گروه

 های موسیقی )همچنین با سازهای بادی( ممکن است.تمرین و اجرا توسط گروه

برای آواز خواندن گروهی در فضای بسته، به عنوان مثال در گروه کر، قانون این است که افراد کامال واکسینه نشده یا 

 ساعت از زمان آن گذشته باشد( دارند. 48منفی )حداکثر  PCRبهبود نیافته نیاز به آزمایش 
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