
۲۰۲۱فوریه  ۲۲نامه مقابله با کرونا از تاریخ های مربوط به آیین ها و پاسخ پرسش   

مانند؟ همچنان پابرجا می های تماسکدام محدویت   

های زیر پابرجا هستند:  تا تاریخ هفتم ماه مارس، محدودیت   

یک فرد ازخانواری دیگر مجاز  با فقط برای اعضای یک خانوار و همینطور   مالقات در اماکن عمومی

والدینی که از یکدیگر   تواند کودکانی از خانوار خود را نیز به همراه داشته باشد. فرد دیگر می است.

کودکان خود را  به طور همزمان و با هم ، با استناد به حق  دیدار با فرزند،توانند اند نیز میجدا شده

  همراهی کنند.

به قوت همچنان بدون تغییر نامه مقابله با کرونا،آیین  ۲ند ب  ۲رعایت حداقل فاصله، مطابق با ماده الزام 

از  ، کسانی کهکنند بازی کودکان حضور دارند و بازی می هایکودکانی که در زمین  ماند.باقی می  خود 

کنند و یا کسانی که همراهی و  ( استفاده می های پزشکیسک پوشیدن ما  الزام با)  وسایل نقلیه عمومی

.از این قانون مستثی هستند  مراقبت از خردساالن و بیماران را به عهده دارند،  

،  ای، مثال برای رفتن به مراکز واکسیناسیونداوطلبانه و یا منطقه  رفت و آمد  خدمات  از همچنین استفاده

باشد.نامه مقابله با کرونا می جزو استثناهای مذکور در آیین   

چه مقرراتی وجود دارد؟   در رابطه با الزام پوشیدن ماسک  

له با  نامه مقابهای پزشکی الزامی است. مطابق با آیین همچنان در اماکن مشخص استفاده از ماسک 

)مندرج  ۱۴۶۸۳رم ای. ان.  وهای عمل با نهای مخصوص اتاق ماسک ، های پزشکیکرونا، ماسک 

های و یا ماسک ۹۵/ ان. ۹۵هایی با استاندارد ک.ان. ها( و یا ماسک روی جعبه فروش ماسک 

رعایت جدای از باشند. می  های دارای استانداردهای باالتر )بدون سوپاپ بازدم(و ماسک ۲اف.اف.پ.

است:الزامی های زیر در مکان، پوشیدن ماسک حداقل فاصله  

ها و غیره. همچنین در مطب پزشکان و مراکز  ها، بانک بنزین ها، پمپ ها، داروخانه ـ در فروشگاه

 پزشکی از این دست.

های قطار و اتوبوس. ، همچنین در ایستگاه ـ در وسایل نقلیه عمومی  

ای، برای مثال در مسیر رفتن به مراکز ت و آمد داوطلبانه یا منطقه ـ در صورت استفاده از خدمات رف

 واکسیناسیون.

نامه  آیین  ۷و  ۶های حضوری مجاز، مطابق با ماده ها و دوره ـ در حین حضور در امتحانات، کالس

 مقابله با کرونا 

.  های مذهبی، حتی در حالت نشستهـ طی مراسم مذهبی و سایر گردهمایی   

  وشیدن ماسک پزشکی در هنگام حضور، ارائه وبه بعد نیز پ  ۲۰۲۱ریخ اول مارس همچنین از تا

نامه حفاظت شغلی و مقابله با  ) آیین طبق قانون فدرال الزامی است. هااستفاده از خدمات آرایشگاه

( در ۲۰۲۱ژانویه   ۲۱وزارت فدرال کار و امور اجتماعی مورخ  همصوب  ۲ویروس سارس ـ کوید ـ

محل کار نیز، در صورت عدم امکان رعایت حداقل فاصله یک متر و نیمی، پوشیدن ماسک پزشکی  

کارفرما در این موارد موظف است، ماسک پزشکی الزم را برای کارکنان تامین نماید.   الزامی است.  



های زیر به  در بخش به طور خاص های معمولی روزمره( همچنان الزام پوشیدن ماسک )حداقل ماسک

ها پوشیدن ماسک معمولی کافی است: ماند. در این مکان قوت خود باقی می   

ـ در اماکن عمومی سربسته که با یا بدون کنترل برای رفت و آمد و حضور عموم )مشتریان و یا  

باشند.بازدیدکنندگان( باز می   

. ی بازها های فروش در فضاوسک ها و کیـ در بازارچه  

ورودی فروشگاه  تا  فاصله ده متری   حد  ها، پارکنیگ آنها و مسیرهایی تاـ در تمام محوطه فروشگاه 

.   مربوطه  

 الزام پوشیدن ماسک برای کودکان به چه صورت است؟ 

باشند. برای کودکان زیر چهارده سال،  کودکان زیر سن مدرسه همچنان از پوشیدن ماسک معاف می 

کند، حتی در اماکنی که در  در صورت اندازه نبودن ماسک پزشکی، پوشیدن ماسک معمولی کفایت می 

 آنها پوشیدن ماسک پزشکی الزامی است.  

کان و در مدارس به چه  الزام پوشیدن ماسک در مراکز نگهداری روازنه از کود

 صورت است؟ 

آموزان مجاز هستند، در  پزشکی  الزامی است. تا کالس هشتم، دانش پوشیدن ماسک  ـ در مدارس

های معمولی استفاده کنند. صورت اندازه نبودن ماسک پزشکی، از ماسک   

که  ها پوشیدن ماسک پزشکی فقط برای بزرگساالن و فقط در صورتی الزامی است ـ در مهدکودک

رعایت حداقل فاصله )بین بزرگساالن( مقدور نباشد. والدین نیز به همین ترتیب بایستی به خصوص  

   .تبعیت نمایند مقررات ذکر  ازهنگام آوردن و بردن کودکان 

ها و مراکز غیرپزشکی خدمات بهداشتی پا از چه زمانی اجازه فعالیت آرایشگاه

به چه ترتیب است؟  رسانیهای خدمتسرویس مجدد دارند؟ شروع فعالیت سایر   

موی سر و بهداشت پا مجاز  اصالح و کار بر روی  خدمات  و استفاده از ، ارائهاز تاریخ اول ماه مارس

طوالنی به این خدمات نیاز مبرم دارند.  و تر بعد از وقفه اجباریبهداشتی، افراد مسناست. از نظر 

باشند،  های تاتو تا هفتم ماه مارس همچنان تعطیل می های ناخن و استودیو خدمات آرایشی پوستی، سالن 

یستند.اضطرار و لزوم خدمات موی سر و بهداشت پا را دارا ن ،چرا که این خدمات   

ها به چه صورت است؟  ها و هتل ی برای رستورانمقررات فعل  

ها و امثال آن، همچنان  های غذاخوری دانشگاه سالن  به طور کلی  همینطورها، ها وغذاخوری رستوران 

مانند. تعطیل می   

 و یا فرستادن آن به درب منزل مشتریان مجاز است.  سفارش غذا و تحویل آن در محل رستوران

های غذاخوری مراکز آموزشی برای ارائه خدمات به شاغلین و ها و سالن ادارات و شرکت  غذاخوری

باشند که در غیر این  خود آن محل فقط در صورتی مجاز به فعالیت می  فراگیران و دانشجویانیا 

های کاری و آموزشی مختل شوند.صورت فعالیت   



ت. کسانی که به دلیل سفرهای کاری  ی همچنان ممنوع اسشخصسفرهای ا هدف ها باقامت در هتل

ها استفاده کنند.توانند از خدمات هتلمجبور به اقامت در شهر دیگری هستند، می   

مانند؟  ها تعطیل میآیا فروشگاه  

های د استثنا شامل: فروشگاه مانند. موارها همچنان تعطیل می .  تا تاریخ هفتم ماه مارس، فروشگاهبله

ها، های مخصوص فروش نوشیدنی وشگاه، فراجناس و کاالها تحویل و فرستادنغذایی، خدمات مواد 

های  ، فروشگاههای سالمتی و بهداشتی رفرم ـ هاوسهای موادغذایی، داروخانه، فروشگاه بازارچه 

ها، ، بانک هاهای لوازم بهداشتی، پمپ بنزین های لوازم نوزادان، فروشگاه لوازم پزشکی، فروشگاه 

مورد نیاز و غذای  وسایلهای  ، فروشگاه هافروشی ها و روزنامه ، دفاتر پست، کیوسک هااشپارکاسه 

برای مشتریان عمده(، ارائه مواد غذایی به نیازمندان از طریق مراکز فقط  ها ) حیوانات، عمده فروشی 

 اجتماعی )تافل(.

های مخصوص لوازم ساخت و ساز و باغ اجازه بازگشایی و فعالیت  آیا فروشگاه

ارند؟  د  

برای تامین نیازهای   های مخصوص لوازم ساخت و ساز و باغباز بودن و فعالیت فروشگاه در کل  

شامل فروش گل و گیاهان  استثنای موجود  مجاز است. عمده( ایحرفه  )مشتریان عمده مشاغل مربوطه

 شوند و همچنین گیاهان مصرفی )سبزیجات( و بذرها، پیازها و امثال آنهاست.گلدانی که زود خراب می

الزم به توجه است  مجاز است. نیز های انفرادی و غیر کسبه(به افراد )مشتری فروش موارد نامبرده 

باشند و نباید سایر  یان شخصی )انفرادی( می ها فقط مجاز به فروش اقالم نامبرده به مشترکه فروشگاه 

  اجناس خود را عرضه کنند.

 فروش گل، گیاهان مصرفی و بذرها و پیازها به چه صورت است؟ 

تا کنون اجازه  فروشند، که گل، گلهای گلدانی و لوازم مربوطه مثل گلدان و غیره را می  ییهافروشی گل

ها مجاز هستند، فوریه، این مغازه  ۲۲ادامه دهند. از تاریخ   کسب و کار خود  به داشتند باز باشند و

  گیاهان مصرفی و بذرها و پیازهای مختلف را نیز بفروشند.

آیا فرستادن اجناس خریداری شده و یا تحویل گرفتن آنها در محل فروش توسط  

 مشتریان مجاز است؟ 

باشد. تحویل گرفتن اجناس توسط مشتریان در بله. فرستادن اجناس خریداری شده همچنان مجاز می 

به   افراد با هم بهداشتی رعایت شود و تماس هایدر صورتی مجاز است که پروتکلمحل فروش فقط 

  رسانده شود. ممکن حداقل

باشند؟  های موسیقی تحت چه شرایطی قابل برگزاری میکالس  

حضوری موسیقی برای کودکان مدارس ابتدایی به صورت  های فوریه برگزاری کالس ۲۲اریخ از ت

  باشد.انفرادی )خصوصی( مجاز می



در قالب برنامه مراکز های موسیقی در صورتی مجاز است که همچنین برگزاری حضوری کالس

نگهداری روزانه کودکان و یا مدارس ابتدایی گنجانده شده باشد و یا با مشارکت مدارس و مراکز 

  ارائه شود. آنها تعریف و آموزانهای از پیش تعیین شده کودکان و دانش نگهداری برای گروه 

کننده در های شرکت برگزار شده و گروه فضاهای بزرگ ها در صورت امکان درالزم است این کالس 

   .ریزی شوند برنامه  و به صورت نوبتی  آنها کوچک

)اوسبیلدونگ و وایتربیلدونگ( به   و آموزشی ضمن خدمت های آموزشیدوره

شوند؟  چه صورت برگزار می  

های  دوره های جبرانی آموزشی، های آموزشی، همچنین کالس به طور کلی برگزاری و شرکت در دوره

ادغام اجتماعی )انتگراسیون( و امتحاناتی که توسط مراکز آموزش بزرگساالن )فولکس هخ شوله( و 

  .باشد ودکفایی )کمک به خود( مجاز نمی های خشوند و دوره مراکز آموزشی دیگر برگزار می

باشند:استثناهای در نظر گرفته شده شامل موارد زیر می  

های فردی در فضاهای باز یا دوره  های خصوصی )انفرادی(ـ کالس  

شده تایید  ی با مدرکهایدر دورهالتحصیلی آخر فارغ  کنندگان سال های حضوری برای شرکت ـ کالس

)آموزش دوم(  رسمی  

التحصیلی جهت آمادگی برای شرکت در کنندگان سال آخر فارغ های حضوری برای شرکت ـ کالس

ای امتحانات فنی و حرفه   

ی که  و امتحانات ایمدارس و مدارس فنی و حرفه  از نهایی برای فارغ التحصیلی  امتحانات حضوریـ 

های حضوری آمادگی برای این  برای ادغام اجتماعی )انتگراسیون( الزم هستند، همچنین دوره 

 امتحانات، در صورتی که به دلیلی کامال موجه به تعویق انداختن آنها ممکن نباشد. 

نگهداری و مراقبت در  نامه آیین  ۱آموزان )مطابق ماده برای دانش  ارج از برنامه کالسیهای خدوره ـ

ها به منظور کاهش  شوند، در صورتی که این دوره کرونا( که توسط دولت تامین هزینه می  دوران

  در اثر تبعات کرونا باشند. های اجتماعیتبعیض و نابرابری 

  خاص  های بهداشتی حائذ اهمیت فاصله و پروتکل حداقل  ، رعایت باالای نامبرده شده در در موارد استثن

های  ها در صورت امکان در فضاهای بزرگ  برگزار شده و گروه الزم است این کالس باشند.می

  ریزی شوند. کننده در آنها کوچک و به صورت نوبتی برنامه شرکت 

سیستم کاری دولتی   موجود در ایهای آموزشی غیر مدرسهو دوره  هاآیا دانشگاه 

باشند؟ مجاز به فعالیت می  

و بهداشتی با   پزشکیهای ها و مدارس مربوط به رشته ها و امتحانات در دانشگاهبرگزاری کالس  

باشد.ی بهداشتی مجاز میهارعایت دقیق حداقل فاصله و پروتکل   

آنها برای دانشجویان و   های حضوری مربوطه فقط زمانی مجاز هستند که غیرحضوری بودنکالس

   باشد.داشته نوجود ها کالس امکان به تعویق انداختن این داشته باشد و یا این  بیشتری محصلین ضرر



سازی فراگیران برای این امتحانات فقط در صورتی مجاز  های آماده امتحانات حضوری و برنامه

  وجود نداشته باشد.باشند که به دلیلی موجه امکان به تعویق انداختن آنها می

سازی شغلی در قالب آماده های داخلی و امتحانات مربوط به آنهاکالس ها و هر دوبرگزاری به طور کلی  

دولتی و همینطور در مشاغل سیستم  ها، موسسات و مدارسهای ضمن خدمت در دانشگاهو دوره 

های آموزشی سال گذشته و دوره  های حضوری دراستثنا شامل کالس  باشد.مجاز نمی ها و ادارات دادگاه

در  التحصیلی و امتحان شغلی است.پیش از فارغ و ها آن )که چند ساله نیستند( در مقطع پایانی  مدت کوتاه 

 این موارد بایستی در صورت امکان استفاده از فضاهای بزرگ برای حضور فراگیران الزامی است.

 آیا الزامی برای دورـ کاری وجود دارد؟   

وزارت کار و امور  ۲نامه امنیت کاری سارس ـ کوید ای )بخش نامه وزارت کار فدرال طی بخش

را ملزم کرده است که برای کارکنان خود، تا    ( کارفرماها۲۰۲۱ژانویه  ۲۱اجتماعی فدرال مورخ 

هدف از این کار، کاهش   از خانه( را فراهم سازند. ت، امکان دور ـ کاری )انجام کارجایی که ممکن اس

نامه به  های افراد با یکدیگر در محیط کار و یا در مسیر رفتن و برگشتن از کار است. این بخش تماس 

 زودی اعمال خواهد شد.

ای و گذران اوقات فراغت به چه صورت است؟  حرفههای ورزشی غیرفعالیت  

ای و گذران اوقات فراغت به طور کلی در تمامی مراکز ورزشی حرفههای ورزشی غیرفعالیت 

باشد. ها، استخرها و مراکز مشابه ممنوع می عمومی و خصوصی، سالن   

ای خانوار خود در مراکز ورزشی با اعض ورزش انفرادی، دو نفره و یا  ۲۰۲۱فوریه  ۲۲از تاریخ 

های مورد نظر نظیر  باشند. مکان نفره ورزشی مجاز می های خصوصی تک چنین کالس باز و هم سر

های گلف و تنیس مثال آن، زمین یی نظیر دومیدانی و اها ورزش مخصوص های ورزشی، مراکز زمین 

باز، به صورت دائمی  ورزشکاران حاضر در این اماکن سر میان مجاز باشند. حداقل فاصلهباز می سر

  )حمام( های دوشاستفاده از فضاهای مشترک مانند اتاق تعویض لباس و یا کابین  حداقل پنج متر است.

  باشد.ممنوع می 

ها در خارج از روی و سایر ورزشهای بهداشتی و حداقل فاصله مجاز، دویدن، پیادهبا رعایت پروتکل 

باشند.زشی مجاز می مراکز ور  

 فعالیت مراکز فرهنگی به چه صورت خواهد بود؟  

مراکز اجرای اپرا و کنسرت، سینماها و سایر مراکز فرهنگی دولتی و یا   ها و تئاترها، فعالیت کنسرت 

ها،  ها، گالری ها، نمایشگاهد. به همین ترتیب موزه باشنمی مجاز  ۲۰۲۱مارس  ۷خصوصی تا تاریخ 

فقط سینماهای ماشینی   مانند.اماکنی از این دست نیز تعطیل می ها وها، یادمان ها، قلعهو قصر  کاخ

ها مجاز  لم و اجراها از داخل اتومبیل شخصی( با حداقل فاصله یک متر و نیم میان اتومبیل )تماشای فی

باشند.می  

ای وجود دارد؟  چه مقرراتی برای نوازندگان حرفه  



که شغل  . همچنین افرادیباشند می شند، همچنان مجاز جلسات تمرینی که در راستای شغل نوازندگان با

های  برنامه ها و در رادیو و یا اینترنت کنسرت کارهای خود توانند به منظور پخش دگی دارند، می نوازن

 خود را بدون حضور تماشاگران آماده و اجرا کنند. 

 فعالیت مراکز تفریحی به چه صورت است؟ 

فعالیت مراکز زیر ممنوع است: ۲۰۲۱مارس   ۷تا تاریخ    

ها و اماکنی از این دست،سازی، سونا و چشمه برنزه های سالن  های آبی، ـ استخرها و پارک   

و اماکن مخصوص گذران اوقات فراغت )سرباز و   ها، مراکز بازی سربستهها، شهربازی ـ باغ وحش 

،سربسته(  

، های بازی، کازینو و امثال آنهاـ سالن  

نظیر آنها،  یها، دیسکوها و اماکن ـ کلوب   

نظیر آنها، یاماکنها، مراکز لذت جنسی و خانه ـ روسپی   

کالسکه، قطارهای تاریخی و وسایلی از این دست.با کشتی،  ـ  گردش  

ی از این دست انجام امورهای بازی و شرطبندی و در مراکز و دفاتر شرطبندی  فقط دریافت برگه 

مربوط به  ی هاها و برنامه بازی  مجاز است. ماندن در این اماکن به دالیل دیگر )مثال برای تماشای 

باشد.شرطبندی( مجاز نمی   

؟ مجاز است هاو گردهمایی آیا برگزاری مراسم  

گیرند،  نامه مقابله با کرونا قرار نمی هایی که در قالب مقررات خاص آیین برگزاری مراسم و گردهمایی

باشند. ممنوع می  ۲۰۲۱مارس   ۷تا تاریخ    

مانند: هر مورد، مجاز میهای زیر، با رعایت شرایط خاص مراسم و برنامه   

ها( های عمومی )مثل راهپیمایی های تحت قانون گردهمایی ـ گردهمایی   

و    روندان، تامین نظم و امنیت عمومیسازی نیازهای اولیه شههایی که در راستای برآوردهـ برنامه 

انتخابات و یا اهدای خون(  برگزاری  های احزاب در راستایامثال آن باشند )مانند گردهمایی   

شهری راهای حقوقی و ها و شوـ جلسات کمیسیون   

ها، که  ها و یا جلسات مالکین آپارتمان حقوقی، اجتماعات، احزاب، انجمن های ـ جلسات کمیسیون 

 برگزاری آنها به صورت اینترنتی ممکن نیست.

 ـ کفن و دفن 

های رسمی ـ ازدواج  


