در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻣردم
اﺟرای اﻗداﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﺳراﯾت و اﻋﻣﺎل
ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺧروج در دوره ھﻣﮫﮔﯾری ﮐروﻧﺎ
اﻋﻼﻣﯾﮫ از ﺳوی وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾﺎﻟت ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ
در  22ﻣﺎرس :Az: 15-5422/10 ،2020
اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره از ﺳوی وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾﺎﻟت ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ) (SMSﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ §  28ﺑﻧد  1ﻗﺎﻧون
ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﺳراﯾت ) (IfSGدر اﻧطﺑﺎق ﺑﺎ §  54 IfSGو §  1ﺑﻧد  2از آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ دوﻟت اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ و وزارت اﻣور
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾﺎﻟت ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﺳراﯾت و ﺑرای
ﺑﺎزﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫھﺎی واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون و ﺳﺎﯾر اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﻣﺻوب  9ژاﻧوﯾﮫ  2019و اﺻﻼح ﺷده ﺗوﺳط آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﻣﺻوب
 13ﻣﺎرس  2020اﺳت ﮐﮫ در اداﻣﮫ ﻣﯽآﯾد
در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻣردم
 .1ﺗرک ﺧﺎﻧﮫ ﺑدون دﻟﯾل ﻣوﺟﮫ ﻣﻣﻧوع اﺳت.
 .2دﻻﯾل ﻣوﺟﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 .2.1ﭘﯾشﮔﯾری از ﺧطر ﻓوری ﺑرای زﻧدﮔﯽ ،اﻧدام و داراﯾﯽ،
 .2.2اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺣرﻓﮫای )ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﺳﯾر رﻓت و ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر اﺳت(،
 .2.3و ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣﺣل ﻧﮕﮭداری اﺿطراری از ﮐودﮐﺎن ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ  SMSﭘﯾراﻣون ﻣدارس و ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری
روزاﻧﮫ از ﮐودک ﻣﺻوب  18ﻣﺎرس  2020و ﺑرای ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ از ﮐودﮐﺎن ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ SMS
ﻣﺻوب
 20ﻣﺎرس  2020ﯾﺎ ﻣراﻗﺑت ﺟﺎﯾﮕزﯾن از ﮐودﮐﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺣرﻓﮫای ﺑوده و از ﻗﺑل ھﻣﺎھﻧﮓ ﺷده ﺑﺎﺷد،
 .2.4ﺗﺿﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﺗﺎﻣﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی ﻋﻣوم ﻣردم ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺧدﻣﺎت ﺟﻣﻊآوری و ﺗﺣوﯾل )ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺎر
داوطﻠﺑﺎﻧﮫ(،
 .2.5آﮔﺎھﯽ از ﻋﺑور و ﻣرور ﻻزم ﺑرای ﺗﺣوﯾل از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﻔﺎرش ﻧﺎﻣﮫ و ﺑﺳﺗﮫھﺎی ﭘﺳﺗﯽ،
 .2.6ﺳﻔر ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی آﺗشﻧﺷﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻧﺟﺎت ﯾﺎ ﮐﻧﺗرل ﺣوادث ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺣل ﻣرﺑوطﮫ،
 .2.7اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و داﻣﭘزﺷﮑﯽ )ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ،درﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ و ﻣﺷﺎوره
ﺗﺧﺻﺻﯽ اﺟﺑﺎری و ھﻣﭼﻧﯾن اھدا ﺧون و ﭘﻼﺳﻣﺎ( ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ھﻣﮑﺎران ﺣرﻓﮫای ﭘزﺷﮑﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ
اﯾن اﻣر از ﻧظر ﭘزﺷﮑﯽ ﻓورا ً ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد )ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،رواﻧﺷﻧﺎسھﺎ و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯽ در ﺧﺎﻧﮫ اﻓراد
ﺳﺎﻟﻣﻧدان و ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺳﺎﻟﻣﻧدان( ﯾﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﻓوری و ﻧﯾز در ﻣورد ﻣراﻗﺑتھﺎی روﺳﺗﺎﯾﯽ،
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 .2.8ﻣﺳﯾرھﺎی اراﺋﮫ وﺳﺎﯾل ﻣورد ﻧﯾﺎز روزﻣره )ﺧردهﻓروﺷﯽ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ،ﻋﻣده ﻓروﺷﯽ ،ﺑﺎزارھﺎی ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ،ﺑﺎزارھﺎی
ﻋرﺿﮫ ﻟوازم ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ،داروﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﻟوازم ﭘزﺷﮑﯽ ،ﺑﯾﻧﺎﯾﯽﺳﻧﺟﯽ ،ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺳﻣﻌﮏ ﺷﻧواﯾﯽ،
ﺑﺎﻧﮏھﺎ ،ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﭘس اﻧداز و ﻧﯾز دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺧودﭘرداز ،دﻓﺎﺗر ﭘﺳت ،ﭘﻣپھﺎی ﺑﻧزﯾن ،ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی اﺗوﻣﺑﯾل و دوﭼرﺧﮫ،
ﺧﺷﮑﺷوﯾﯽھﺎ ،رﺧﺗﺷویﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﻣراﮐز ﻓروش روزﻧﺎﻣﮫ و ﻣوارد ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ارﺳﺎل اﺳﻧﺎد رأیﮔﯾری ﭘﺳﺗﯽ(،
 .2.9درک ﻗرار ﻣﻼﻗﺎتھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻌوﯾض ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ،دادﮔﺎهھﺎ ،ﺿﺎﺑطﺎن ،وﮐﻼ و ﺳر دﻓﺗرھﺎی اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ،
 .2.10ﺑﺎزدﯾد ھﻣﺳران و ﺷرﮐﺎی زﻧدﮔﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺷرﮐﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک دراز ﻣدت ،اﻓراد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﮐﻣﮏ ،اﻓراد ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ
ﻣﻌﻠوﻟﯾن )ﺧﺎرج از ﻣوﺳﺳﺎت( و اﻋﻣﺎل ﺣﺿﺎﻧت در ﺣوزه ﺧﺻوﺻﯽ ﻣرﺑوطﮫ،
 .2.11اﻓراد ھﻣراه و ﺧردﺳﺎﻻن ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ،
 .2.12ھﻣراھﺎن ﺑرای ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﻓوت و ﺧﺎکﺳﭘﺎری در ﻧزدﯾﮏﺗرﯾن ﺣﻠﻘﮫ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن ﺗﻌداد ﻣﻣﮑن اﺳت
از  15ﻧﻔر ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد،
 .2.13ﻧرﻣش و ورزش در ھوای آزاد در ﻣﺟﺎورت ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎزدﯾد از ﺑﺎغ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺧود ﮐﮫ طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﺑﺎغ
اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻓدرال ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت ،ﻓﻘط ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺧود ﯾﺎ ﺑﺎ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧود و ﺑدون ﺗﺷﮑﯾل
ﮔروه دﯾﮕر ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﻧﺞ ﻧﻔر اﺳت و
 .2.14اﻗداﻣﺎت ﺿروری ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﺣﯾواﻧﺎت.
در ﺻورت ﺑررﺳﯽ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺗوﻟﯽ اﺟرای اﯾن دﺳﺗور ،دﻻﯾل ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﺷﺧص ذیﺻﻼح ،ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺷﺧﯾص
داده ﺷود .اﻋﺗﺑﺎر ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮔواھﯽﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ،اراﺋﮫ ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷرﮐت ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ،ﯾﺎ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﺑﮫ ھﻣراه اﺳﻧﺎد
ﺷﺧﺻﯽ ،ﻗﺎﺑل اﻧﺟﺎم اﺳت.
 .3ﺑﺎزدﯾد از ﺧﺎﻧﮫ اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد و ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺳﺎﻟﻣﻧدان ،ﻣراﮐز و ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺳرﭘﺎﯾﯽ و ﮔروهھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺑﺎ اﻓراد ﻣﻌﻠول ،ﮐﮫ
در ﻣﺣدوده ﺑﺧش  2از ﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑت و ﻣﺳﮑن ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ﻗرار دارد ،ﺣﺿور اﯾن اﻓراد در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ و ﻣراﮐز
ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﺷده در اﯾن ﻣراﮐز ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ اﺳت )ﻣراﮐز
ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ §  23ﺑﻧد  3ﺷﻣﺎره  1و  3از  .(IfSGﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎء در اﯾن ﺣوزه ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﻣراﺟﻌﮫ اﻗوام ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ زاﯾﺷﮕﺎه،
واﺣدھﺎی ﻣراﻗﺑت از ﮐودک و ھﻣﭼﻧﯾن آﺳﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ و ﺑﺎزدﯾد از ﻧزدﯾﮑﺎن ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در زﻣﺎن ﻓوت اﺳت .ﺗﻌداد
ﻧزدﯾﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺣﺎﺿر ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﭘﻧﺞ ﻧﻔر ﻣﺣدود ﻣﯽﺷود .ﻣدﯾرﯾت ﻣراﮐز ﻓوق ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ از طرف آﻧﮭﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده
اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫطور وﯾژه ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﻓﺗﺎرھﺎی ﻻزم ﺑرای رﻋﺎﯾت ﺑﮭداﺷت ﺗوﺟﯾﺢ ﺷده ﺑﺎﺷد .ورود ﺑﮫ ﻣراﮐز ﻓوقاﻟذﮐر ﺑرای
اھداف درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭘزﺷﮑﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای اﻗداﻣﺎت ﺳﺎﺧﺗﺎری در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗوان آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ اﻧداﺧت ،ﺑﺎزدﯾد ﻣﺷﻣول
اﯾن ﻣﻘررات ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽﺷود.
 .4در ﺿﻣن ،ھرﮐﺳﯽ ﻣوظف اﺳت ﺗﻣﺎسھﺎی ﺑدﻧﯽ در اﺟﺗﻣﺎع ﺧود را ﺑﺎ ﺳﺎﯾر اﻓراد ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧوادهاش ﮐﺎھش دھد و آن را ﺑﮫ
ﺣداﻗل ﻣﻣﮑن ﺑرﺳﺎﻧد .ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  1.5ﻣﺗری را ﺑﯾن دو ﻧﻔر رﻋﺎﯾت ﮐرد.
 .5در راﺳﺗﺎی ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﯾﻔری ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺧﻠف از ﺑﻧد  1و  3از اﯾن ﻗﺎﻧون ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ §  75ﺑﻧد  1ﺷﻣﺎره  1از IfSG
اﺳت ،ﺑﮫ وﺿوح اﺷﺎره ﺷده اﺳت ﮐﮫ
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 .6دﺳﺗورات ﺳﻔتوﺳﺧت از ﺳوی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﻣﮭﺎر ھﻣﮫﮔﯾری ﮐروﻧﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﯽﺗﺄﺛﯾر اﺳت.
 .7اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣطﺎﺑﻖ اﺳت ﺑﺎ §  28ﺑﻧد  3در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ §  16ﺑﻧد  8از  IfSGاﺳت ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺎﺑل اﺟرا اﺳت.
 .8اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ از  23ﻣﺎرس  2020ﺳﺎﻋت  00:00ﺑﺎﻣداد ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود
 .5آورﯾل  2020ﺳﺎﻋت  24.00ﻧﯾز ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺧواھد ﺷد.
ﺗﺎ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ
 ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ از ﺳوی وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾﺎﻟت ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ در  20ﻣﺎرس AZ.: ،2020) 15-5422/5اﺟرای ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﺳراﯾت  -اﻗداﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ھﻣﮫﮔﯾری ﮐروﻧﺎ  -اﻋﻣﺎل ﻣﻣﻧوﻋﯾت درﺑﺎره
روﯾدادھﺎ(،
 ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ از ﺳوی وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾﺎﻟت ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ در  20ﻣﺎرس  ،2020ﺷﻣﺎرهﭘروﻧده) 33-5421.50/58 :اﺟرای ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﺳراﯾت  -اﻗداﻣﺎت ﺿروری ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮐروﻧﺎوﯾروس
)),SARS-CoV-2، COVID-19
ﺣﺎوی ﻣﻘررات اﻧﺣراﻓﯽ اﺳت ،اﯾن ﻣوارد ﺑﺎ ﻻزماﻻﺟرا ﺷدن اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ
اﻋﺗﺑﺎر دارد ،ﻣﺗوﻗف ﻣﯽﺷوﻧد.
ﻣوارد زﯾر ﻧﯾز ﻗﺎﺑل اﺟرا اﺳت:
 ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ از ﺳوی وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾﺎﻟت ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ در  20ﻣﺎرس AZ.: ،2020) 43-510/70اﺟرای ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﺳراﯾت  -اﻗداﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻣﮫﮔﯾری ﮐروﻧﺎ  -ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﺑﮫ
ﻣﺣلھﺎی ﮐﺎر ﺑرای اﻓراد ﻣﻌﻠول ،دﯾﮕر اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎر روزاﻧﮫ(،
 ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ از ﺳوی وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾﺎﻟت ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ در  19ﻣﺎرس AZ.: ،2020) 42-6928-20اﺟرای ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓطت در ﺑراﺑر ﺳراﯾت  -اﻗداﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ھﻣﮫﮔﯾری ﮐروﻧﺎ  -ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﺑﮫ
ﻣراﮐز ﺑﺳﺗری و رﻓﺎه ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﻣﮏ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﺑرای ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن(،
 ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ از ﺳوی وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾﺎﻟت ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ در  20ﻣﺎرس  ،2020ﺷﻣﺎرهﭘروﻧده) 33-5421.50/58 :اﺟرای ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓطت در ﺑراﺑر ﺳراﯾت  -اﻗداﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ھﻣﮫﮔﯾری ﮐروﻧﺎ  -ﻣﻣﻧوﻋﯾت
ورود ﺑﮫ ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ از ﮐودﮐﺎن از ورود ﻣﺷﻣول ﻗواﻧﯾن ﻣﺻرح در ﯾﺎزدھﻣﯾن ﮐﺗﺎب ﻗواﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ(.
دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ھرﮔوﻧﮫ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻋﻠﯾﮫ اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ظرف ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘس از اﺑﻼغ آن در دادﮔﺎه اداری ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺳﺋول در
ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮑﺗوب ،ﺑﮫ ﻣﻧﺷﯽ دﻓﺗر دادﮔﺎه ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺻوب ﺑرای ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﻓرم ﮐﺗﺑﯽ
ارﺳﺎل ﺷود.
دادﮔﺎه اداری ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ،در ﻣﻧطﻘﮫای ﮐﮫ ﺷﺎﮐﯽ در آن ﻣﺳﺗﻘر ﯾﺎ ﺳﺎﮐن اﺳت ،ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧواھد داﺷت:
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 دادﮔﺎه اداری ﮐﻣﻧﯾﺗس،Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitz ، دادﮔﺎه اداری درﺳدن ،ﻣرﮐز دادﮔﺎه وﯾژه،Hans-Oster-Strasse 4, 01099 Dresden ، دادﮔﺎه اداری ﻻﯾﭘزﯾﮓ.Rathenaustrasse 40, 04179 Leipzig ،دادﮔﺎه اداری درﺳدن ،ﻣرﮐز دادﮔﺎه وﯾژه ،Hans-Oster-Strasse 4, 01099 Dresden ،دارای ﺻﻼﺣﯾت ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای
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 اﺧﺗﻼف ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺑﮫ اﺻل ﯾﺎ
روﻧوﺷت ﻗﺎﻧون اﺿﺎﻓﮫ ﺷود .دادﺧواﺳت و ﮐﻠﯾﮫ ﻣوارد ارﺳﺎﻟﯽ ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎﯾد ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﭘﯽ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺳﺎﯾر طرفھﺎی درﮔﯾر ﻧﯾز ارﺳﺎل
ﺷود.
ﺗﺑﺻره در ﻣورد ﺗوﺳل ﺑﮫ ﻗﺎﻧون
 دادرﺳﯽ اﻋﺗراﺿﯽ در ﺑراﺑر اﻗداﻣﺎت اداری ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ از ﺳوی وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾﺎﻟتﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻧﺷده اﺳت .ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای اﻗدام ،ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده اﻋﺗراض ﺗﻼﻗﯽ ﭘﯾدا ﻧﻣﯽﮐﻧد.
 ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده ﺑرای ﯾﮏ راهﺣل ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﯾﮏ اﯾﻣﯾل ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺎﺛﯾرات ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﺧواھد ﺷد. اﮔر ﭘروﻧده ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷود ،ﺳﻧد اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ اﻣﺿﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ واﺟد ﺷراﯾط از طرفﺷﺧص ﻣﺳﺋول اراﺋﮫ ﺷود ﯾﺎ ﺗوﺳط ﺷﺧص ﻣﺳﺋول اﻣﺿﺎء ﺷود و ﺗوﺳط ﯾﮏ اﺑزار اﻧﺗﻘﺎل اﻣن ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺧش 55اﻟف ) (4از
اﺣﮑﺎم دادﮔﺎه اداری ) (VwGOارﺳﺎل ﺷود .ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎی ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺳﻧد اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓﺻل  2از آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ
ﭼﺎرﭼوب ﻓﻧﯽ ﺗراﮐﻧشھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ و درﺑﺎره ﺻﻧدوق ﭘﺳﺗﯽ وﯾژه ﻣراﺟﻊ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﺗراﮐﻧشھﺎی
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ  (ERVV -ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت.
 ﺑراﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﻓدرال ،ھزﯾﻧﮫ ﻓراﯾﻧد دادرﺳﯽ در دادﮔﺎهھﺎی اداری ﭘس از ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود.اﺳﺎس
در  11ﻣﺎرس  ،2020ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﯾوع ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺟدﯾد ﯾﺎ  SARS-CoV-2و ﺑﯾﻣﺎری  COVID-19ﻧﺎﺷﯽ از
آن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ھﻣﮫﮔﯾری دﺳﺗﮫﺑﻧدی ﮐرد .ﺷﯾوع اﯾن وﯾروس ﻧوﻋﯽ ﻓﺷﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﭘوﯾﺎ و ﺟدی روی ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣت اﺳت .ﻣﯽﺗوان
اﻓزاﯾش ﺷدﯾد ﺗﻌداد ﻣوارد اﺑﺗﻼ را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﮐرد .ﺑر اﯾن اﺳﺎس ،ﺗﻌداد ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﺷﻧد و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی وﯾژه
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻧﯾز اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣوﺳﺳﮫ راﺑرت ُﮐﺦ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺧطر ﮐﻠﯽ ﺑرای ﺳﻼﻣت ﻣردم آﻟﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ اﺳت .اﻓراد ﻣﺳن ﺑﮫ
ﺧﺻوص ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺟدی زﻣﯾﻧﮫای در ﻣﻌرض ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺷدﯾدی ﻗرار دارﻧد و ﺑدون درﯾﺎﻓت اﻗداﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن
اﺳت در اﺛر ﺑﯾﻣﺎری ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت ﺑدھﻧد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ھﯾﭻ واﮐﺳن ﯾﺎ درﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای اﯾن ﺑﯾﻣﺎری در
دﺳﺗرس ﻧﯾﺳت ،ﺑﺎﯾد از ھﻣﮫ اﻗداﻣﺎت ﻣﻣﮑن ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗﺄﺧﯾر در ﮔﺳﺗرش ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﯾن وﯾروس ﮐﻣﮏ ﮔرﻓت .ﺗﻧﮭﺎ راه ﺑرای
اطﻣﯾﻧﺎن از ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣت ،ھﻣﺎﻧﺎ ﮐﻧد ﮐردن ﺳرﯾﻊ اﯾن ﻋﻔوﻧت اﺳت.
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ﺗﺎﮐﻧون ،اﻗداﻣﺎت ﻣﺗﻌددی از ﺳوی دوﻟت اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗﺄﺧﯾر در ﮔﺳﺗرش آن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﻣوارد ،ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﺳراﯾت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر اﺳت.
ھدف از ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﺳراﯾت ھﻣﺎﻧﺎ ﭘﯾشﮔﯾری از اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی واﮔﯾر در اﻧﺳﺎن ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻔوﻧتھﺎ در ﻣراﺣل
اوﻟﯾﮫ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﯾوع ﺑﯾﺷﺗر آﻧﮭﺎﺳت .ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺧش  28ﭘﺎراﮔراف  1ﺟﻣﻠﮫ  1از  ،IfSGﻣرﺟﻊ ذﯾﺻﻼح ﻣﯽﺗواﻧد دﺳت ﺑﮫ
اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺑزﻧد .طﺑﻖ ﺑﺧش  28از ﭘﺎراﮔراف  1ﺟﻣﻠﮫ  2. 2 IfSGﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻘﺎم ﻣﺳﺋول را ﻣوظف ﮐﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت
ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻻزم را اﻧﺟﺎم ﻧداده اﺳت ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﻗرار دارد را ﺗرک ﻧﮑﻧد ﯾﺎ از آﻧﺟﺎ وارد ﻣﮑﺎنھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺷود.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﯾر اﻧﺗﻘﺎل ﻏﺎﻟب در ) SARS-CoV-2ﻗطرات رﯾز( ،ﺑرای ﻣﺛﺎل از طرﯾﻖ ﺳرﻓﮫ ،ﻋطﺳﮫ ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﻓردی ﮐﮫ
ﺑﯾﻣﺎری ﺧﻔﯾف دارد ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻓﺎﻗد ﻋﻼﺋم اﺳت ،اﻧﺗﻘﺎل از ﻓردی ﺑﮫ ﻓرد دﯾﮕر روی ﻣﯽدھد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎسھﺎی ﺑدﻧﯽ در
اﺟﺗﻣﺎع در ﺑﯾن اﻓراد ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺧود ﺑرﺳد.
ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﻣﺻرح در ﺑﻧد  1و  3ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت ﺿروری اﺳت ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ داﻧش ﭘزﺷﮑﯽ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺎھﯾت ﭘوﯾﺎی اﯾن
ﺳراﯾت ،ﺧﺻوﺻﺎ ً ﮔروهھﺎﯾﯽ از ﻣردم در ﺑراﺑر  SARS-CoV-2آﺳﯾبﭘذﯾر ھﺳﺗﻧد .ﻣﺣدودﯾتھﺎی ذﮐر ﺷده در ﺷﻣﺎره  1و،3
ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣردم را در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرد ،ﭼرا ﮐﮫ ﺣداﻗل ﻣﯽﺗواﻧد ﮔﺳﺗرش ﺑﯾﻣﺎری در ﺗﻌداد زﯾﺎدی از اﻓراد را ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر ﺑﯾﻧدازد.
ﺗﺄﺧﯾر ﺣﺎﺻﻠﮫ در ﺑروز ﺳراﯾتھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺿروری اﺳت ﭼراﮐﮫ ﻣوﺟب ﭘﯾشﮔﯾری از اﯾﺟﺎد ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺑر ﻧظﺎم ﺳﻼﻣت و ﺣﻔظ
ظرﻓﯾتھﺎی ﺿروری ﻣوﺟود ﺑرای درﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎران و ﺳﺎﯾر ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ﻣﯽﺷود.
ﺑرای ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﺻدﯾﻖ:
در ﺧﺻوص ﺷﻣﺎره  1و :3
ﺗﻣﺎسھﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ در اﺟﺗﻣﺎع ﺑﺎﯾد در ﻓﺿﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﻏﯾرﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﻣﮑن ﺑرﺳد .اﯾن اﻣر ﻧﻘش ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧدهای ﺑر ﮐﺎھش
ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺳرﻋت اﻧﺗﺷﺎر وﯾروس دارد .ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ اﯾن ھدف ،ﮔﺳﺗرش ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺟدی ﮐﮫ اﻧﺗظﺎرﺷﺎن ﻣﯽرود را ﻣﯽﺗوان در
ﻣدت زﻣﺎن طوﻻﻧﯽﺗری ﭘﺧش ﮐرد و از اﯾن رو ،از ﺑروز اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر ﺑر ﻧظﺎم ﺳﻼﻣت ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود .اﯾن ﮐﺎر ،اﻗداﻣﯽ ﻣﻧﺎﺳب،
ﻻزم و ﻣﺗﻧﺎﺳب اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺷرح داده ﺷد ،ھﯾﭻ راه ﻣﻼﯾمﺗری ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن ھدف ﻣورد ﻧظر ﺑرای ﺳراﯾت
وﺟود ﻧدارد.
در ﺑﻧد 3
درﺑﺎره ﻣورد ﺣﺎﺿر ،اﯾن ﻋﻣل را ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺣروﻣﯾت از آزادی ﺗﻠﻘﯽ ﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﻣﺣدود ﮐردن آزادی ﺣرﮐت در اﻓراد اﺳت .ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺧﺎطر ،اﮔر دﻻﯾل ﺟﺎﯾز و ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﺟﺎزه ﺧروج از ﺧﺎﻧﮫ را دارﯾد ،اﯾن ﻣوارد ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺧش
 2ذﮐر ﺷده اﺳت .وﺟود اﯾن دﻻﯾل ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣﻘﺎمھﺎی ﻣﺳﺋول ﻣطرح ﮔردد و ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد آﻧﮭﺎ واﻗﻊ ﺷود.
در ﺧﺻوص ﺑﻧد :3
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺣوﻻت و ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑﮫﺧﺻوص ﺷﯾوع رو ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش و ﺳرﯾﻊ ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺟدﯾد ﯾﺎ  SARS-CoV-2و ﺑرای
ﮐﺎھش ﺗﻣﺎسھﺎ و ﻗطﻊ ﻣﺳﯾرھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺳراﯾت ،ﺑﮫ وﯾژه در ﺑﯾن ﮔروهھﺎی آﺳﯾبﭘذﯾر ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﻣﺎران ،اﻓراد ﻣﺳن و اﻓراد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ
ﻣراﻗﺑت ھﻣﭼﻧﯾن اﻓراد ﻣﻌﻠول ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣراﮐز ﻣرﺑوطﮫ از ﺳوی اﻓراد ،اﻣری ﺿروری اﺳت .در ﻣراﮐز ذﮐر ﺷده ﺑﺎﻻ،
ﻋﻣوﻣﺎ ً از اﻓراد ﻣراﻗﺑت ﻣﯽﺷود ﻛﮫ در ﺻورت آﻟوده ﺑودن ﺑﮫ ﻋﺎﻣل ﺑﯾﻣﺎریزای ﺟدﯾد ،اﻓراد را در ﻣﻌرض ﺧطر ﺟدی ﺳﻼﻣﺗﯽ
ﻗرار ﻣﯽدھد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری و ﻧﯾز درﻣﺎﻧدﮔﯽ ﭘرﺳﻧل ﺑﺧش ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﭘرﺳﺗﺎری ﮐﺎھش ﻣﯽﯾﺎﺑد،
ﺑﮫطوری ﮐﮫ اراﺋﮫ اﯾن ﺧدﻣت را ﻣﯽﺗوان ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﻔظ ﮐرد .در ﻣوﻗﻌﯾتھﺎ و ﺷراﯾط ﺧﺎص ﮔروھﯽ از اﻓراد ذﮐر ﺷده در ﺑﺧش ،3
ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷﺧﺻﯽ از ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﻧد
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و در ﻣوارد ﺧﺎص ،دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﻓراد ﺑﮫﺧﺻوص ﻧزدﯾﮏ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺳر اﺳت اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﻠﯾﮫ ﻣوازﯾن ﺑﮭداﺷﺗﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐرد.
در ﺧﺻوص ﺑﻧد :4
ﯾﮏ اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﮔﺳﺗرش ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺟدﯾد ) (SARS-CoV-2ھﻣﺎﻧﺎ ﮐﺎھش
ﮔﺳﺗرده ﺗﻣﺎسھﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ در اﺟﺗﻣﺎع اﺳت.
در ﺧﺻوص ﺑﻧد :5
ﺗﺧطﯽ از ﯾﮏ دﺳﺗور ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ §  28ﭘﺎراﮔراف  1ﺟﻣﻠﮫ  2از  IfSGﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ §  75ﺑﻧد  1ﺷﻣﺎره  1از ﻣﺟﺎزات
 IfSGاﺳت.
در ﺧﺻوص ﺑﻧد :6
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺻورتھﺎی دﯾﮕری ھم وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش اﯾن ﻗﺎﻧون درﻧﯾﺎﻣدهاﻧد و اﯾن ﻣوارد را ﻧﻣﯽﺗوان رد ﮐرد،
دﺳﺗورھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ﻣﺣﻠﯽ ،ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آنھﺎ ﻣﻘررات ﻓﻌﻠﯽ اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺷدﯾد ﻣﯽﺷود ،ﺑﯽﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧد.
در ﺧﺻوص ﺑﻧد :7
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻗدام ﻣﻘﺎﺑﻠﮫای در ﺑراﺑر ھﻣﮫﮔﯾری ،اﯾن دﺳﺗور ﻣﺗﻌﺎﻗب ﺑﺧش  ،28ﺑﻧد  3اﺳت ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺑﺧش  16ﺑﻧد  8از
 IfSGاﺳت و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻻزماﻻﺟرا اﺳت .اﻋﺗراضھﺎ و ﺗﺟدﯾد ﻧظرھﺎ ھﯾﭻ اﺛر ﺗﻌﻠﯾﻘﯽ ﻧﺧواھﻧد داﺷت.
در ﺧﺻوص ﺑﻧد :8
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓورﯾت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ،اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ از  23ﻣﺎرس  2020ﺳﺎﻋت  0.00ﺑﺎﻣداد ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺷﺎره ﺷد ﻣﻔﺎد ﻣﻧدرج در ﺑﺧش  8اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ اﯾن ﺣﮑم اﺳت ،اﺟرا
ﻧﺧواھد ﺷد.
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