
 در دسترس عموم مردم
 

اجرای اقدامات قانونی برای محافظت در برابر سرایت و اعمال 
 گیری کروناھای خروج در دوره ھمھمحدودیت

 
 اعالمیھ از سوی وزارت امور اجتماعی و ھمبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی

 :Az: 15-5422/10، 2020مارس  22در 
 
 

قانون  1بند  28§ ) مطابق با SMSاحکام صادره از سوی وزارت امور اجتماعی و ھمبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی (
نامھ دولت ایالتی ساکسونی و وزارت امور از آیین 2بند  1§ و  IfSG 54§ ) در انطباق با IfSGمحافظت در برابر سرایت (

ھای قانونی در قانون محافظت در برابر سرایت و برای اجتماعی و ھمبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی برای تعیین مسئولیت
نامھ مصوب و اصالح شده توسط آیین 2019ژانویھ  9ھای واکسیناسیون و سایر اقدامات پیشگیرانھ مصوب بازپرداخت ھزینھ

 آیداست کھ در ادامھ می 2020مارس  13
 

 در دسترس عموم مردم
 

 ترک خانھ بدون دلیل موجھ ممنوع است. .1
 

 دالیل موجھ عبارتند از: .2
 

 گیری از خطر فوری برای زندگی، اندام و دارایی،پیش .2.1
 

 ای (کھ شامل مسیر رفت و برگشت بھ محل کار است)،ھای حرفھانجام فعالیت .2.2
 

پیرامون مدارس و مراکز نگھداری  SMSھ محل نگھداری اضطراری از کودکان مطابق با فرمان عمومی و بازگشت ب .2.3
 SMSو برای مراکز نگھداری روزانھ از کودکان مطابق با فرمان عمومی  2020مارس  18روزانھ از کودک مصوب 

 مصوب
 ای بوده و از قبل ھماھنگ شده باشد،یا مراقبت جایگزین از کودکان کھ بھ صورت حرفھ 2020مارس  20

 
آوری و تحویل (ھمچنین بھ عنوان بخشی از کار تضمین امنیت تامین نیازھای عموم مردم، از جملھ خدمات جمع .2.4

 داوطلبانھ)،
 

 پستی، ھایآگاھی از عبور و مرور الزم برای تحویل از جملھ سفارش نامھ و بستھ .2.5
 

 نشانی، کارکنان نجات یا کنترل حوادث بھ پایگاه یا محل مربوطھ،سفر توسط نیروھای آتش .2.6
 

اجتماعی و دامپزشکی (برای نمونھ، مراجعھ بھ پزشک، درمان پزشکی و مشاوره -استفاده از خدمات درمانی، روانی .2.7
کھ  ای پزشکی و بھداشتی، تا حدیحرفھ تخصصی اجباری و ھمچنین اھدا خون و پالسما)، ھمچنین مالقات با ھمکاران

ھا و متخصصان فیزیوتراپی در خانھ افراد این امر از نظر پزشکی فوراً مورد نیاز باشد (برای نمونھ، روانشناس
 ھای روستایی،ھای فوری و نیز در مورد مراقبتھای سالمندان) یا در زمینھ مراقبتسالمندان و خانھ
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فروشی مواد غذایی، عمده فروشی، بازارھای نوشیدنی، بازارھای رائھ وسایل مورد نیاز روزمره (خردهمسیرھای ا .2.8
سنجی، متخصصان سمعک شنوایی، ھای لوازم پزشکی، بیناییھا، فروشگاهعرضھ لوازم حیوانات خانگی، داروخانھ

ھای اتومبیل و دوچرخھ، ھای بنزین، کارگاهپھای خودپرداز، دفاتر پست، پمھای پس انداز و نیز دستگاهھا، بانکبانک
 گیری پستی)،ھا، مراکز فروش روزنامھ و موارد مشابھ مربوط بھ ارسال اسناد رأیخانھھا، رختشویخشکشویی

 
 ھا، ضابطان، وکال و سر دفترھای اسناد رسمی،ھای قابل تعویض با مقامات، دادگاهدرک قرار مالقات .2.9

 
زندگی و ھمچنین شرکای زندگی مشترک دراز مدت، افراد نیازمند کمک، افراد بیمار یا بازدید ھمسران و شرکای  .2.10

 معلولین (خارج از موسسات) و اعمال حضانت در حوزه خصوصی مربوطھ،
 

 افراد ھمراه و خردساالن نیازمند پشتیبانی، .2.11
 

بھ موجب آن تعداد ممکن است ترین حلقھ خانوادگی، کھ سپاری در نزدیکھمراھان برای برگزاری مراسم فوت و خاک .2.12
 نفر تجاوز نکند، 15از 

 
نرمش و ورزش در ھوای آزاد در مجاورت محل زندگی و ھمچنین بازدید از باغ اختصاصی خود کھ طبق قانون باغ  .2.13

اختصاصی فدرال تعریف شده است، فقط بھ تنھایی یا با شریک زندگی خود یا با اعضای خانواده خود و بدون تشکیل 
 کھ بیشتر از پنج نفر است و گروه دیگر

 
 اقدامات ضروری برای مراقبت از حیوانات. .2.14

 
صالح، مناسب تشخیص ھای متولی اجرای این دستور، دالیل مربوطھ باید توسط شخص ذیدر صورت بررسی توسط سازمان

ً با ارائھ گواھی یا با ارائھ بھ ھمراه اسناد نامھ کارفرما، ارائھ کارت شناسایی شرکت یا خدمات، داده شود. اعتبار خصوصا
 شخصی، قابل انجام است.

 
ھای مسکونی با افراد معلول، کھ ھای سالمندان، مراکز و مجامع مسکونی سرپایی و گروهبازدید از خانھ افراد سالمند و خانھ .3

ھا و مراکز اناز قانون مراقبت و مسکن با کیفیت ساکسونی قرار دارد، حضور این افراد در بیمارست 2در محدوده بخش 
ھا است (مراکز پیشگیری و توانبخشی ممنوع است چرا کھ خدمات درمانی ارائھ شده در این مراکز قابل مقایسھ با بیمارستان

). موارد استثناء در این حوزه عبارتند از مراجعھ اقوام نزدیک بھ زایشگاه، IfSGاز  3و  1شماره  3بند  23§ مرتبط با 
ھا و بازدید از نزدیکان برای کمک بھ آنھا در زمان فوت است. تعداد ک و ھمچنین آسایشگاهواحدھای مراقبت از کود

شود. مدیریت مراکز فوق یا شخصی کھ از طرف آنھا تعیین شده نزدیکانی کھ ھمزمان حاضر ھستند بھ پنج نفر محدود می
الذکر برای شده باشد. ورود بھ مراکز فوقطور ویژه نسبت بھ رفتارھای الزم برای رعایت بھداشت توجیح است، باید بھ

توان آنھا را بھ تعویق انداخت، بازدید مشمول اھداف درمانی یا پزشکی و ھمچنین برای اقدامات ساختاری در ساختمان کھ نمی
 شود.این مقررات محسوب نمی

 
اش کاھش دھد و آن را بھ انوادهھای بدنی در اجتماع خود را با سایر افراد خارج از خدر ضمن، ھرکسی موظف است تماس .4

 متری را بین دو نفر رعایت کرد. 1.5حداقل ممکن برساند. ھر جا کھ ممکن باشد، باید حداقل فاصلھ 
 

 IfSGاز  1شماره  1بند  75§ از این قانون کھ مطابق با  3و  1در راستای مسئولیت کیفری مربوط بھ یک تخلف از بند  .5
 است، بھ وضوح اشاره شده است کھ
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 تأثیر است.گیری کرونا ھمچنان بیوسخت از سوی مقامات بھداشت محلی برای مھار ھمھدستورات سفت .6
 

 است کھ بالفاصلھ قابل اجرا است. IfSGاز  8بند  16§ در ارتباط با  3بند  28§ این فرمان عمومی مطابق است با  .7
 

 شودبامداد بھ اجرا گذاشتھ می 00:00ساعت  2020مارس  23این فرمان عمومی از  .8
 نیز منقضی خواھد شد. 24.00ساعت  2020آوریل  .5

 
 تا مادامی کھ

 
 :.AZ، 2020مارس  20فرمان عمومی از سوی وزارت امور اجتماعی و ھمبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی در  -

اعمال ممنوعیت درباره  -گیری کرونا مات مرتبط با ھمھاقدا -(اجرای قانون محافظت در برابر سرایت  15-5422/5
 رویدادھا)، 

 
، شماره 2020مارس  20فرمان عمومی از سوی وزارت امور اجتماعی و ھمبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی در  -

اقدامات ضروری برای مقابلھ با کروناویروس  -(اجرای قانون محافظت در برابر سرایت  5421.50/58-33پرونده: 
)SARS-CoV-2، COVID-19), 

 
االجرا شدن این فرمان عمومی برای مدت زمانی کھ این فرمان عمومی حاوی مقررات انحرافی است، این موارد با الزم

 شوند.اعتبار دارد، متوقف می
 
 

 اجرا است:موارد زیر نیز قابل 
 

 :.AZ، 2020مارس  20فرمان عمومی از سوی وزارت امور اجتماعی و ھمبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی در  -
ممنوعیت ورود بھ  -گیری کرونا اقدامات مربوط بھ ھمھ -(اجرای قانون محافظت در برابر سرایت  43-510/70

 دھندگان خدمات و پیشنھادھا با ساختار روزانھ)،ھای کار برای افراد معلول، دیگر ارائھمحل
 

 :.AZ، 2020رس ما 19فرمان عمومی از سوی وزارت امور اجتماعی و ھمبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی در  -
ممنوعیت ورود بھ  -گیری کرونا اقدامات مرتبط با ھمھ -(اجرای قانون محافطت در برابر سرایت  42-6928-20

 مراکز بستری و رفاه کودکان و جوانان ھمچنین کمک یکپارچھ برای کودکان و جوانان)،
 

، شماره 2020مارس  20فرمان عمومی از سوی وزارت امور اجتماعی و ھمبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی در  -
ممنوعیت  -گیری کرونا اقدامات مرتبط با ھمھ -(اجرای قانون محافطت در برابر سرایت  5421.50/58-33پرونده: 

 مصرح در یازدھمین کتاب قوانین اجتماعی). ورود بھ مراکز نگھداری روزانھ از کودکان از ورود مشمول قوانین
 
 

 ھای قانونیدستورالعمل
 

تواند ظرف یک ماه پس از ابالغ آن در دادگاه اداری محلی مسئول در ھرگونھ اقامھ دعوی علیھ این دستورالعمل عمومی می
جایگزینی فرم کتبی  ساکسونی بھ صورت مکتوب، بھ منشی دفتر دادگاه یا بھ صورت الکترونیکی بھ صورت مصوب برای

 ارسال شود.

 ای کھ شاکی در آن مستقر یا ساکن است، بھ صورت محلی مسئولیت خواھد داشت:دادگاه اداری ساکسونی، در منطقھ
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 ،Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitzدادگاه اداری کمنیتس،  -

 ،Hans-Oster-Strasse 4, 01099 Dresdenدادگاه اداری درسدن، مرکز دادگاه ویژه،  -

 .Rathenaustrasse 40, 04179 Leipzigدادگاه اداری الیپزیگ،  -

، دارای صالحیت محلی برای Hans-Oster-Strasse 4, 01099 Dresdenدادگاه اداری درسدن، مرکز دادگاه ویژه، 
 رسیدگی بھ شاکیان فاقد جا یا فاقد محل اقامت در ایالت آزاد ساکسونی است.

دادخواست باید شاکی، متھم (ایالت آزاد ساکسونی) و موضوع دعوی را مشخص کند و باید حاوی یک درخواست خاص باشد. 
حقایق و مدارکی کھ بر اساس آنھا بنا شده، حاکی از آن است کھ تصمیم مورد اختالف باید بھ صورت ضمیمھ بھ اصل یا 

ھای درگیر نیز ارسال رسالی کتبی باید ھمراه با کپی آنھا برای سایر طرفرونوشت قانون اضافھ شود. دادخواست و کلیھ موارد ا
 شود.

 تبصره در مورد توسل بھ قانون

دادرسی اعتراضی در برابر اقدامات اداری صورت گرفتھ از سوی وزارت امور اجتماعی و ھمبستگی اجتماعی در ایالت  -
 کند.ام، با تشکیل پرونده اعتراض تالقی پیدا نمیریزی نشده است. محدودیت زمانی برای اقدساکسونی، برنامھ

 حل قانونی بھ سادگی با ارسال یک ایمیل میسر نیست و منجر بھ تاثیرات حقوقی نخواھد شد.تشکیل پرونده برای یک راه -

اگر پرونده بھ صورت الکترونیکی تشکیل شود، سند الکترونیکی باید با یک امضای الکترونیکی واجد شرایط از طرف  -
) از 4الف (55شخص مسئول ارائھ شود یا توسط شخص مسئول امضاء شود و توسط یک ابزار انتقال امن مطابق با بخش 

نامھ از آیین 2ھای ثانویھ برای انتقال سند الکترونیکی در نتیجھ فصل ) ارسال شود. نیازمندیVwGOاحکام دادگاه اداری (
ھای نامھ تراکنشرباره صندوق پستی ویژه مراجع الکترونیکی (آیینھای الکترونیکی قانونی و دچارچوب فنی تراکنش

 ) حاصل شده است.ERVV -الکترونیکی قانونی 

 شود.ھای اداری پس از تشکیل پرونده در نظر گرفتھ میبراساس قانون فدرال، ھزینھ فرایند دادرسی در دادگاه -
 
 

 اساس
 

ناشی از  COVID-19و بیماری  SARS-CoV-2، سازمان بھداشت جھانی شیوع کروناویروس جدید یا 2020مارس  11در 
توان بندی کرد. شیوع این ویروس نوعی فشار بسیار پویا و جدی روی سیستم سالمت است. میگیری دستھآن را بھ عنوان ھمھ

ھای ویژه بینی کرد. بر این اساس، تعداد مبتالیان کھ بھ شدت بیمار باشند و نیاز بھ مراقبتافزایش شدید تعداد موارد ابتال را پیش
 یابد.ز افزایش میداشتھ باشند نی

 
دھد کھ خطر کلی برای سالمت مردم آلمان بسیار باال است. افراد مسن بھ در حال حاضر، ارزیابی موسسھ رابرت ُکخ نشان می

ھای شدیدی قرار دارند و بدون دریافت اقدامات درمانی ممکن ای در معرض بیماریھای جدی زمینھخصوص مبتالیان بھ بیماری
ری جان خود را از دست بدھند. از آنجا کھ، در حال حاضر ھیچ واکسن یا درمان خاصی برای این بیماری در است در اثر بیما

دسترس نیست، باید از ھمھ اقدامات ممکن برای ایجاد تأخیر در گسترش ھرچھ بیشتر این ویروس کمک گرفت. تنھا راه برای 
 ن عفونت است.اطمینان از عملکرد سیستم سالمت، ھمانا کند کردن سریع ای
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تاکنون، اقدامات متعددی از سوی دولت ایالتی برای ایجاد تأخیر در گسترش آن صورت گرفتھ است. عالوه بر این موارد، با 
 توجھ بھ قانون محافظت در برابر سرایت نیاز بھ انجام اقدامات بیشتر است.

ھا در مراحل ھای واگیر در انسان، شناسایی عفونتگیری از ابتال بھ بیماریھدف از قانون محافظت در برابر سرایت ھمانا پیش
تواند دست بھ ، مرجع ذیصالح میIfSGاز  1جملھ  1پاراگراف  28اولیھ و جلوگیری از شیوع بیشتر آنھاست. مطابق با بخش 

ئول را موظف کند تا زمانی کھ اقدامات تواند مقام مسمی IfSG 2 .2جملھ  1از پاراگراف  28اقدامات حفاظتی بزند. طبق بخش 
 ھای خاصی نشود.حفاظتی الزم را انجام نداده است، مکانی کھ در آن قرار دارد را ترک نکند یا از آنجا وارد مکان

(قطرات ریز)، برای مثال از طریق سرفھ، عطسھ یا از طریق فردی کھ  SARS-CoV-2با توجھ بھ مسیر انتقال غالب در 
ھای بدنی در دھد. بنابراین الزم است کھ تماسدارد یا حتی فاقد عالئم است، انتقال از فردی بھ فرد دیگر روی میبیماری خفیف 

 اجتماع در بین افراد بھ حداقل خود برسد.

برای محافظت ضروری است، با توجھ بھ دانش پزشکی فعلی، بھ خاطر ماھیت پویای این  3و  1ھای مصرح در بند محدودیت
ً گروهسرایت،  ، 3و 1ھای ذکر شده در شماره پذیر ھستند. محدودیتآسیب SARS-CoV-2ھایی از مردم در برابر خصوصا

تواند گسترش بیماری در تعداد زیادی از افراد را بھ تأخیر بیندازد. گیرد، چرا کھ حداقل میمحافظت از مردم را در نظر می
گیری از ایجاد بار اضافی بر نظام سالمت و حفظ چراکھ موجب پیش ھای بیشتر ضروری استتأخیر حاصلھ در بروز سرایت

 شود.ھا میھای ضروری موجود برای درمان بیماران و سایر بیماریظرفیت

برای جزئیات بیشتر در رابطھ با تصدیق: 

 :3و  1در خصوص شماره 

ای بر کاھش کنندهبرسد. این امر نقش تعیینھای فیزیکی در اجتماع باید در فضای عمومی و غیرعمومی بھ حداقل ممکن تماس
توان در رود را میھای جدی کھ انتظارشان میھرچھ بیشتر سرعت انتشار ویروس دارد. برای نیل بھ این ھدف، گسترش بیماری

اسب، تری پخش کرد و از این رو، از بروز اضافھ بار بر نظام سالمت جلوگیری شود. این کار، اقدامی منمدت زمان طوالنی
تری برای دستیابی بھ این ھدف مورد نظر برای سرایت الزم و متناسب است. ھمانطور کھ در باال شرح داده شد، ھیچ راه  مالیم

 وجود ندارد.

 3در بند 

درباره مورد حاضر، این عمل را نباید محرومیت از آزادی تلقی کرد، بلکھ صرفاً محدود کردن آزادی حرکت در افراد است. بھ 
خاطر، اگر دالیل جایز و متناسبی وجود داشتھ باشد، اجازه خروج از خانھ را دارید، این موارد با جزئیات بیشتر در بخش  ھمین

 ھای مسئول مطرح گردد و مورد تایید آنھا واقع شود.ذکر شده است. وجود این دالیل باید برای مقام 2

 :3در خصوص بند 

و برای  SARS-CoV-2خصوص شیوع رو بھ گسترش و سریع کروناویروس جدید یا ھھای فعلی، ببا توجھ بھ تحوالت و یافتھ
پذیر مانند بیماران، افراد مسن و افراد نیازمند بھ ھای آسیبھا و قطع مسیرھای احتمالی سرایت، بھ ویژه در بین گروهکاھش تماس

د، امری ضروری است. در مراکز ذکر شده باال، مراقبت ھمچنین افراد معلول ممنوعیت مراجعھ بھ مراکز مربوطھ از سوی افرا
ً از افراد مراقبت می زای جدید، افراد را در معرض خطر جدی سالمتی شود كھ در صورت آلوده بودن بھ عامل بیماریعموما

بد، یادھد. بدین ترتیب، خطر ابتال بھ بیماری و نیز درماندگی پرسنل بخش پزشکی یا کارکنان پرستاری کاھش میقرار می
، 3ھا و شرایط خاص گروھی از افراد ذکر شده در بخش توان ھمچنان حفظ کرد. در موقعیتطوری کھ ارائھ این خدمت را میبھ

 مانند پشتیبانی شخصی از بیمارانی کھ بھ شدت مبتال ھستند 
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 اید کلیھ موازین بھداشتی را رعایت کرد.خصوص نزدیک ھمچنان میسر است اما بو در موارد خاص، دسترسی بھ افراد بھ
 

 :4در خصوص بند 

) ھمانا کاھش SARS-CoV-2یک اقدامات محافظتی اساسی برای جلوگیری از گسترش ھرچھ بیشتر کروناویروس جدید (
 ھای فیزیکی در اجتماع است.گسترده تماس

 :5در خصوص بند 
 

از مجازات  1شماره  1بند  75§ مطابق با  IfSGاز  2جملھ  1پاراگراف  28§ تخطی از یک دستور قابل اجرا مطابق با 
IfSG .است 

 :6در خصوص بند 

توان رد کرد، اند و این موارد را نمیھای دیگری ھم وجود دارند کھ تحت پوشش این قانون درنیامدهاز آنجا کھ صورت
تأثیر باقی شود، بیفعلی این فرمان عمومی تشدید میھا مقررات دستورھای مقامات بھداشت و درمان محلی، کھ با استفاده از آن

 ماند.می

 :7در خصوص بند 

از  8بند  16است کھ در ارتباط با بخش  3، بند 28گیری، این دستور متعاقب بخش ای در برابر ھمھبھ عنوان یک اقدام مقابلھ
IfSG تعلیقی نخواھند داشت.ھا و تجدید نظرھا ھیچ اثر االجرا است. اعتراضاست و بالفاصلھ الزم 

 :8در خصوص بند 

شود. بنا بھ دالیل بامداد بھ اجرا گذاشتھ می 0.00ساعت  2020مارس  23بھ دلیل فوریت بسیار زیاد، این فرمان عمومی از 
 این فرمان عمومی کھ مغایر با این حکم است، اجرا 8مربوط بھ شفافیت قانونی، ھمانطور کھ اشاره شد مفاد مندرج در بخش 

 نخواھد شد.
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