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 809/09/2020 –اعالمیه مطبوعات

وستفالن حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا را تمدید -نوردراین
 یم

 
های کند: مقررات مربوط به بازارهای کریسمس و مهمات

 خصویص  

 وزارت کار، بهداشت و امور اجتمایع بیانیه زیر را صادر کرده است: 

مدید کرده است. ت 2020اکتبر  31کابینه ایالتی حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا را تا پایان روز 

ات و بندهای بازارهای کریسمس و مهمان   های خصویص نبر  همانند سایر رویدادها مشمول تغیبر

شوند. برای دادن اعتبار قانون  به بازارهای کریسمس، مقررات مربوط به اضافه شده به این حکم یم

ی    ح شدهآن ها و است. مهمان   ها در یک پیوست مجزا برای حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا تشر

های ویژه )مانند ازدواج( در خارج از فضای خصویص در صورت های خصویص برای مناسبتجشن

 نفر مهمان، باید از قبل در دفبی نظم عمویم محیل به ثبت برسد.  50حضور بیش از 

 

نرخ مبتالیان در طول روزهای اخبر نشان »جوزف الئومان وزیر بهداشت اظهار داشت -آقای کارل 

ش این ویروس ایفا یمداده است که مهمان   ما « »کنند. های خصویص نقش قابل توجیه در گسبی

 ها را به طور کامل ممنوع اعالم کنیم. و بهای برسیم که مجبور شویم مهمان  خواهیم به نقطهنیم

کنند. شوند، قوانیر  را رعایت یمهمیر  دلیل باید مطمی   شویم کسان  که در این رویدادها حاض  یم

ه ابتال است.    زنجبر
ش بیشبی بیماری و شکسیی ی از گسبی ین عامل برای پیشگبر

 «اطالعات تماس مهمبی

 

ل جزو حقوق اسایس و حریم خصویص»آقای الئومان در ادامه گفت   افراد برگزاری مهمان  در مب  

ند و برای حفظ ایمت  خودشان و اما از همه افراد خواهش یم« »است.  کنم ویروس کرونا را جدی بگبر

ی رفتار کنند،  دیگران، به الزامات بهداشتی و رعایت فاصله عمل کنند! هرچه افراد با احتیاط بیشبی

ی روی اجتماع به طور کل خواهد داشت. ماه به طور خاص در فرایند  های پایبر  و زمستانتأثبر بیشبی

 محسوب یم
ی

 «شوند. مبارزه با شیوع جهان  ویروس کرونا، چالش بزرگ
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 مقررات مربوط به بازارهای کریسمس

 

آمبر  بازارهای کریسمس در طول دوران شیوع جهان  ویروس کرونا، در هر برای برگزاری موفقیت

رعایت بهداشت و فراهم کردن موقعیت محیل خاص به یک طرح جامع برای مبارزه با بیماری، 

های ایستاده با محل یس نیاز است. مبر  های مشخص در صورنی در بازارهای محیل قابل استفاده دسبی

ییک از محل ها مجزا شده باشند. خدمات غذانی هم های عبور و مرور و خیابانهستند که از نظر فبر 

 را هستند. شوند و این مقررات بالفاصله قابل اجمشمول این مقررات یم

 

توانند در چند یکشنبه در طول فصل کریسمس و بالفاصله پس از آن عالوه بر این، کسب و کارها یم

ده باز باشند. این کار به کاهش جمعیت در فروشگاه ها در روزهای یکشنبه کمک کرده و از حضور گسبی

ی یم  کند. مردم در نوایح مرکزی شهر جلوگبر

 

 مقررات مربوط به  
 
 های خصویصمهمات

 

های ویژه )مانند ازدواج( در خارج از فضای خصویص و با حضور های خصویص برای مناسبتمهمان  

مهمان، باید حداقل سه روز کاری قبل از تاری    خ برگزاری، در دفبی نظم عمویم محیل به  50حداقل 

و یک فهرست از مهمانان  ثبت برسد. عالوه بر این، باید نام فرد مسئول برگزاری رویداد مشخص شود 

روز شود. توجه به این مسئله که دفاتر حفظ نظم عمویم هیچ رویداد تهیه و در روز برگزاری رویداد به

دهند، بسیار حائز اهمیت است. این کار به کنند، بلکه فقط مراحل ثبت را انجام یممجوزی صادر نیم

ل آنههانی که در حوز دهد از مهمان  مقامات شهری اجازه یم شود مطلع ها برگزار یمهای تحت کنبی

باشند و در صورت نیاز بر روی رعایت مقررات مندرج در حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا نظارت  

شود. با تکیه بر اعتماد نفر محدود یم 150ها به کنند. تعداد حداکبر افراد حاض  در این مهمان  

شوند را انجام داد. با این حال، افراد در ابتدای اکتبر برگزار یمهانی که توان کار ثبت مهمان  متقابل یم

، نسبت به ثبت هر چه رسی    عمسئول سازمان تر رویداد خود اقدام دیه رویداد باید، هر چند با تأخبر

 نمایند. 

 

در رابطه با  2020سپتامبر  29های مربوط به احکام فدرال و ایالتی از عالوه بر این، توافقنامه

کتمحدود کنندگان که در حکم مشخص شده است، اعمال خواهد شد. این یعت  در سازی تعداد رسر

هانی که در فضاهای عمویم برگزار روزه، در مهمان   7مورد ابتال در یک بازه زمان   35صورت مشاهده 

کت 50شوند نباید بیش از یم مورد ابتال، این  50کننده حضور پیدا کند. در صورت مشاهده رسر

کت 25دیت به محدو  کند. موارد مستثت  از این محدودیت ممکن است به کننده کاهش پیدا یمرسر

های بهداشتی ویژه، مجوز های حفاظتی و پروتکلصورت مورد به مورد، در صورت رعایت دقیق طرح

 دریافت کنند. 
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نادرست در  های فدرال و ایالتی اعالم کردند که در صورت مشاهده اطالعات تماسبه عالوه، دولت

ی اطالعات شخیص، به عنوان مثال در رستورانفهرست ها، مورد استفاده قرار هانی که برای ردگبر

ند، جرائیم در نظر گرفته خواهد شد. در نوردراینیم وستفالن مهمانان  که اظهارات نادرست ارائه  -گبر

ان  در خارج از یک یورو جریمه خواهند شد. در صورنی که یک مهم 250کنند، طبق قانون مبلغ 

کت داشته باشند، اما مهمان  به ثبت نرسیده  50فضای خصویص برگزار شود و حداقل  نفر در آن رسر

 یورو جریمه در نظر گرفته خواهد شد.  500باشد، طبق قانون مبلغ 

 

ی از شیوع بیماری، در قالب یک بند های تهویه در طرحانواع جدید سیستم های بهداشتی و پیشگبر

به نوآوری بیشبی مورد برریس قرار خواهد گرفت. در صورت تأیید یک فناوری جدید و دریافت  مربوط

توان با کند، یممجوزی که نشان دهد این فناوری نیاز به استفاده از سایر تداببر حفاظتی را مرتفع یم

رونا استثنا استناد به دستور وزیر کار، بهداشت و امور اجتمایع، در حکم حفاظت در برابر ویروس ک

 قائل شد. 

 
 

س قرار دارد www.land.nrwاین متی  از طریق آدرس   هم در دستی
 
 هادرباره حفاظت از داده اطالعیه عمویم 

 
 

http://www.land.nrw/
https://www.land.nrw/de/datenschutzhinweise

