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وستفالن حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا را -نوردراین

ی و پاکسازی ویروس  تمدید یم کند: اجرای مقررات جلوگیر

 کرونا برای مدارس و رویدادها

/ اجرای قانون استفاده اجباری از ماسک برای  2020دسامیر  31تا  ممنوعیت رویدادهای بزرگ

 رسدسپتامیر به پایان یم 1حضور در کالس در 

وزارت آموزش و پرورش اطالعیه زیر را  به همراهوزارت کار، سالمت و امور اجتمایع 

 منتشر کردند: 

ش ویروس در  ی از گسیی و احکام فدرال و ایالتی در رابطه با پیشگیر ، 2020اوت  27روز پیر

شده حفاظت در وستفالن مقررات و تدابیر جدیدی را بر اساس حکم بازبیت  -ایالت نوردراین

آورد. همزمان، حکم حفاظت در برابر ویروس  به اجرا در یم (CoronaSchVO) برابر کرونا

سپتامیر تمدید خواهد شد. مقررات جدید برای اعطای مجوز برگزاری  15کرونا تا تاری    خ 

ی 2020سپتامیر  1ویدادها و بازگشایی مدارس از تاری    خ ر  ، در کنار اجرای حکم جدید پیشگیر

نرخ موارد ابتال تهیه شده  تغییر تر به تر و مناسباز بیماری، که با هدف ارائه پاسخ  رسی    ع

است، به اجرا در خواهد آمد. به همیر  منظور، قانون استفاده اجباری از ماسک در محیط 

د خواهد شد. به دلیل رشد تعداد موارد ابتال، تدابیر احتیایط اولیه برای اجباری  مدارس تمدی

ستان و مدارس فت  و کردن استفاده از ماسک در کالس های درس در مدارس مقطع دبیر

 .و همانطور که اعالم شده است، به اجرا در خواهد آمد 2020سپتامیر  1ای از حرفه

ی از ویروس کرونا را به حکم بازبیت   شده حفاظت در برابر ایالت یک اطالعیه محیل پیشگیر

ویروس کرونا اضافه کرده است که در آن موارد زیر اعمال خواهند شد: اگر نرخ موارد ابتالی 

نفر فراتر رود، شهرداری مربوطه،  35روز در یک ناحیه یا شهر مستقل از  7در طول 

Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW)  و ناحیه دولتی

وع بیماری را به آماده کرده و  ی از رسر مربوطه باید بالفاصله تدابیر حفاظتی ویژه جهت پیشگیر

ند. مرحله بعد   قرار بگیر
ی

به اجرا در بیاورند. موارد ابتالی محیل باید بالفاصله مورد رسیدگ

ی  50روز به  7ر زمای  است که تعداد مبتالیان د نفر برسد که در آن صورت باید تدابیر بیشیی

 وزارت بهداشت به اجرا در آورد. 
ی

 را با هماهنگ
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با تمدید حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا، دولت محیل فرایند تأیید رویدادها را نیر  اصالح  

کت 500کرده است. برای رویدادهایی با  ، سازماننفر رسر دگان باید عالوه بر دهنکننده یا بیشیی

، از وجود وسایل حمل و نقل مناسب نیر  اطمینان پیدا  رعایت پروتکل های ایمت  و بهداشتی

 مربوط به رویدادهایی با کنند. پروتکل
کت 1٫000های بهداشتی کننده یا بیشیی باید نفر رسر

 از سوی شهرداری، برای تأیید نهایی به ا
یالت ارسال پس از تأیید اقدامات بهداشتی و ایمت 

تواند رویداد را تأیید یا در پس از آن یم (MAGS) شود. وزارت کار، بهداشت و امور اجتمایع

ی از تعداد موارد ابتال در ایالت، آن را رد کند.  صورت صالحدید و به دلیل نیاز به پیشگیر

 خواهند ماند 2020دسامیر  31برگزاری رویدادهای بزرگ همچنان تا تاری    خ 
ی
 .ممنوع باق

رشد بدون توقف این بیماری »وزیر بهداشت آقای کارل جوزف الئومن اظهار داشتند: 

گیر جهای  در طول چند هفته گذشته، یک بار دیگر نشان داد که باید بسیار هوشیار همه

ییم را تهیه کردیم که به ما اجازه یم« »باشیم.  دهد در صورت افزایش به همیر  دلیل مکانیر 

ها به اجرا در بیایند. ایالت ترین اقدامات از سوی شهرداریاولیر  و رسی    ع تعداد موارد ابتال،

کت 1٫000تواند رویدادهایی با بیش از هم در صورت افزایش تعداد موارد یم کننده را نفر رسر

ها اجازه برگزاری ندهد. هدف ما به وضوح این است که در مراحل به تعویق بیندازد و به آن

ش ای ی کنیم و در نتیجه از بسته شدن مراکز نگهداری از  ابتدایی از گسیی ن ویروس جلوگیر

 خصویص افراد به کیل تعطیل نشود. به همیر  دلیل یک بار 
ی

ی کنیم تا زندگ کودکان جلوگیر

 همچنان با مسئولیت
ً
پذیری به قوانیر  و مقررات دیگر از تمام شهروندان تقاضا دارم: لطفا

 «.موجود عمل کنید

اصالیح جدید با توجه به تعداد موارد ابتال، هیچ محدودیتی را به شکل  به طور کیل، حکم

کند. پیام همچنان واضح است: باید به قوانیر  جاری عمل شود. به همیر  قابل توجه لغو نیم

یورو برای نقض مقررات استفاده از ماسک از سوی دولت  50دلیل است که حداقل جریمه 

وستفالن، عدم استفاده -تصویب رسیده است. در نوردراینهای ایالتی به فدرال و سایر دولت

 یورو جریمه به دنبال داشته باشد.  150تواند تا از ماسک در وسایل حمل و نقل عمویم یم
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که حاوی اطالعایی درباره عملکرد مدارس و  (CoronaBetrVO) حکم مراقبت ویروس کرونا

د خواهد شد. مقررات مربوط به اجباری سپتامیر تمدی 15مراکز مراقبت زا کودکان است، تا 

بودن استفاده از ماسک در ساختمان مدرسه و محیط مدارس تمدید خواهد شد و در عیر  

تواند حال اجبار به استفاده از ماسک برای پوشاندن دهان و بیت  در داخل کالس درس، یم

مثبت قبیل در  وستفالن و تجربیات-برداشته شود. کاهش تعداد موارد ابتال در نوردراین

های ایمت  مدارس بر سه مدارس باعث شدند امکان انجام این کار وجود داشته باشد. پروتکل

ی و استفاده از ماسک برای  ، قابلیت رهگیر اصل استوار هستند: رعایت موازین بهداشتی

 هستند
ی
. این سه اصل همچنان به قوت خود باق  .پوشش دهان و بیت 

الزام به استفاده از ماسک در کالس درس »ه گیباور اظهار داشت: وزیر آموزش و پرورش ایوون

مدارس متوسطه در طول یک دوره مبهم پس از تعطیالت تابستای  و افزایش نسبیت تعداد 

ای که از نظر منطقی بعد از فصل از آغاز زمان آن تا اندازه« »موارد ابتال، الزایم بود. 

ته پس از پایان تعطیالت، محدود شد. سه هفته شد، یعت  دو هفها تخمیر  زده یممسافرت

وستفالن به شکل قابل قبونیل  -پس از بازگشایی دوباره مدارسه، تعداد موارد ابتال در نوردراین

های درس را متوقف  توانیم استفاده اجباری از ماسک در داخل کالسکاهش پیدا کرده و یم

ش از نشسیی  روی صندیل، همچنان باید از ها و پیکنیم. البته در زمان ورود و خروج از کالس

 قابل لمس است. با این حال هماسک استفاده کرد. این کاهش محدودیت
ً
مچنان ها واقعا

کنند و های مدارس نقش ایفا یمهوشیار هوشیار هستیم و با تمام کسای  که در تعییر  سیاست

های به تمام پروتکلخود مدارس در تماس خواهیم بود. همزمان در مدارس به صورت منظم 

انه بهداشتی و عفوی  عمل یم کنیم تا بتوانیم تا حد توان مدارس را به مکای  امن برای پیشگیر

ی که برای عملکرد مدارس در طول دوران شیوع این بیماری نر  ی تبدیل کنیم. تدابیر یادگیر

ان موارد ابتال به شکلنظر گرفتیم، به ما امکان یم مناسب واکنش  دهد در صورت تغییر میر 

 .نشان دهیم

 نوایح آموزش و پرورش یم
ی

آموزان توانند به صورت داوطلبانه از دانشمدارس با هماهنگ

 .بخواهند در هنگام حضور در کالس از ماسک استفاده کنند

مقررات مربوط به حکم مسافران ورودی در دوران کرونا در حال حاض  به طور کیل به قوت 

 یم
ی
ن الزامات آزمایش گرفیی  و گزارش نتایج آزمایش به طور مستقیم بر مانند. ایخود باق

 از نیمه سپتامیر تغییر مبنای حکم وزارت فدرال بهداشت انجام یم
ً
شوند. این قوانیر  احتماال

کند که به خواهند کرد. تا آن زمان، ایالت ما هم مقررات خود را فقط با کسای  هماهنگ یم

های کنند و این افراد ملزم هستند با پر کردن فرمتی عبور یمصورت روزانه از مرزهای ایال

 یاب مسافران، وضعیت خود را گزارش کنند. موقعیت
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ات صورت گرفته در تمام احکام حکومتی ز روز سه  اجرایی خواهند بود.  2020سپتامیر  1شنبه تغییر

ات: برریس کیل مهم  ترین تغییر

 (new § 15aتعریف قانوی  نحوه نظارت روی تعداد موارد ابتال ) 

  با کمک ،  Landeszentrum Gesundheitاز نظر قانوی  مقرر شد مراکز بهداشتی

Nordrhein-Westfalen (LZG) ،به صورت مستمر تعداد موارد ابتال را به صورت محیل ،

ند و نرخ موارد ابتال در منطقه ین شاخص محسوب  7ای و میل تحت نظر بگیر روز مهمیی

فراتر رفت، شهرداری  35شود. وقتی تعداد موارد ابتال در یک ناحیه یا شهر مستقل از یم

و دولت محیل مربوطه باید بالفاصله تدابیر ایمت  ملموس و تکمییل خود برای   LZGمربوطه، 

به یک مرکز یا  کاهش رشد بیماری را به اجرا در بیاورند. اگر نرخ موارد ابتال به طور خاص

شد و فقط به همان مکان محدود بود، ممکن است در کنار اجرای مکای  مشابه مربوط یم

ی هم در نظر گرفته شوند. موارد پیش ، تدابیر ایمت  بیشیی  بیت  شده در حکم حکومتی

  روزه، تدابیر ایمت  تکمییل باید بالفاصله  7مورد ابتال در یک بازه  50در صورت وجود

یشوند. در این موارد، نظرات وزارت بهداشت هم باید در تصمیماعمال  ها در نظر  گیر

 گرفته شود. 

ات در   (2b§§ مدیریت رویدادها )تغییر

  وجود داشت، در پروتکل 
ً
ی از شیوع بیماری عالوه بر مقراریی که قبال برای های پیشگیر

کت 500رویدادهاتی با بیش از  کت کنندهنفر شر کنندگان نیر  در باید نحوه آمد و شد رسر

ی ی از شیوع بیماری اجرا گردند. نظر گرفته شود و پیشگیر  های الزم برای پیشگیر

 میی اجرا شود و از پایبندی به  1.5ها باید حداقل فاصله مجاز مانند گذشته، در این پروتکل

ی از شیوع بیماری )نظافت  و ضدعفوی  در فواصل فرایندهای بهداشتی ویژه برای جلوگیر

 برای ضدعفوی  دست
 
های زمای  مشخص، فراهم کردن امکانات کاق ها، نصب پوسیی

ه( اطمینان حاصل شود.   اطالعایی درباره رفتار مناسب در زمان شیوع بیماری و غیر
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  کت 1٫000رویدادهاتی با بیش از در رابطه با ها باید پیش از ، شهرداریکنندهنفر شر

رای برگزاری رویداد، مجوزهای الزم را از وزارت بهداشت دریافت کنند. این دریافت مجوز ب

های ها پروتکلبدان معت  است که مقامات محیل رویدادهایی که معتقد هستند در آن

ی از شیوع بیماری رعایت یم شوند و در حالت عادی بهداشتی و تدابیر الزم جهت پیشگیر

شت گزارش بدهند. در صوریی که برگزاری رویداد به کنند، به وزارت بهدامجوز دریافت یم

کت تواند به صالحدید کنندگان قابل اجرا نباشد، وزارت بهداشت یمدلیل تعداد باالی رسر

های بهداشتی توسط مقامات محیل رعایت شده خود آن را رد کند، هر چند که تمام پروتکل

کت ی و کاهش ننده یمکباشند، زیر برگزاری رویدادهایی با تعداد باالی رسر تواند هدف پیشگیر

تعداد موارد ابتال را به شکل قابل توجیه به خطر بیاندازد. در صورت افزایش تعداد موارد 

ابتال یا بنا به هر دلیل دیگری اگر امکان برگزاری رویداد فراهم نباشد، وزارت بهداشت 

 تواند تأیید قبیل خود را لغو کند. یم

  شوند قابل برگزار یم 2020سپتامیر  12رویدادهایی که پس از این مقرارت درباره تمام

 سازی کنند. توانند فرایند مورد نظر را پیادهاجرا است و مقامات یم

  خواهند ماند.  2020دسامیر  31برگزاری رویدادهای بزرگ همچنان تا تاری    خ 
ی
ممنوع باق

کت« رویداد بزرگ»عبارت   به تعداد رسر
ً
ندارد، بلکه به رویدادی اطالق کنندگان اشاره ضفا

رود تعداد موارد ابتال را به شکل قابل توجیه افزایش دهد )مسابقات شوند که احتمال یمیم

اندازی، نمایشگاه ، فستیوالتیر ه(. وزارت بهداشت با در نظر  های خیابای   وغیر
های موسیقی

ری بازارهای کریسمس های بهداشتی ارائه شده، در حال برریس امکان برگزاگرفیی  پروتکل

 است. 

کت کتها و مهمای  اردوهای تفریخ رسر  هاهای رسر

  کت کتها و مهمای  مقررات مربوط به اردوهای تفریخ رسر ها، که تا به حال ممنوع های رسر

ها و ها، مهمای  بودند، با مقررات مربوط به روابط خصویص مقایسه خواهد شد. گردهمایی 

های اجتمایع ها و سایر نهادهای قانوی  که در مناسبتکتها، رسر رویدادهای درون کمپای  

شده برای های اعمالشوند، مجاز خواهند بود و باید به الزامات و محدودیتبرگزار یم

 رویدادهای خصویص عمل کنند. 

 حکم مراقبتی ویروس کرونا
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  لزام به پوشیدن ماسک در ساختمان مدرسه و در تمام فضای تحصییل همچنان اجرا

به طور  5خواهد شد. الزام به پوشیدن ماسک در داخل کالس از مقطع تحصییل کالس 

آموز روی کند و از پس از نشسیی  دانشاجرایی بود تغییر یم 2020اوت  31موقت تا 

 االجرا نیست. صندیل مربوطه الزم

 ی داشته باشند. صندیل  قابلیت رهگیر
ً
 های مشخص شده در کالس باید حتما

 منتشر خواهند شد.  www.land.nrwمقررات مربوطه در طول روز از طریق آدرس 

-1001شود تمام سؤاالت خود را از طریق شماره تلفن از شهروندان خواهش یم
 دولت ایالتی در میان بگذارند.  مرکز خدمات با  0211 837

 تمام سؤاالت خود را از طریق شماره 
ً
 وزارت کار، برای دفیی مطبو  0211 855-3118لطفا

ی
عات

ای وزارت برای دفیی رسانه 0211 5867-3505بهداشت و امور اجتمایع یا از طریق شماره 
 آموزش و پرورش ارسال نمایید. 

 روی وب
ی

ن مطبوعات س قرار دارد این متی سایت دولت ایالتی به این آدرس هم در دسیی
www.land.nrw 

 های اجتمایعمشر حریم خصویص رسانهخط
 


