فرمان عمومی
اجرای قانون محافظت در برابر سرایت
بهخاطر همهگیری کرونا
ترتیب الزامات بهداشتی برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس
اعالمیه از سوی وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی
از  12مه Ref: 15-5422/22 ،2020
وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی ( )SMSبر اساس §  28پاراگراف  1حکم  1از قانون
محافظت در برابر سرایت ( )IfSGاز  20ژوئیه  .BGBl( 2020ص  )1045که آخرین بار در ماده  3از قانون مصوب 27
مارس  2020اصالح شد ( BGBl. Iص  )587به شرح زیر تغییر یافته است
فرمان عمومی

برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس و در آرامش تدریجی تدابیر اتخاذ شده به مناسبت همهگیری کرونا ،مقررات زیر اعمال
میشود:
یک .کلیات
 .1اصول


تا حد امکان ،کلیه دستورات و قوانینی که در حال حاضر در زندگی عمومی اعمال میشود نیز باید در داخل نهادها اجرا
شوند .مرجع تنظیم مقررات وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی است و برای
محافظت در برابر کرونا ویروس  SARS-CoV-2و ( COVID-19مقررات محافظت در برابر کرونا -
 )SächsCoronaSchVOدر نسخه  12مه  2020است.



طبق اطالعات منتشر شده از سوی موسسه رابرت ُکخ ،فقط افراد بدون عالئم مشکوک به  COVID 19ممکن است به
کارخانه ها ،امکانات یا پیشنهادات مراجعه کنند .بررسی افراد با شیوههای معمول اندازهگیری تب یا موارد مشابه توصیه
نمیشود.



تا حد امکان ،گزینه هایی برای ثبت نام داوطلبانه میهمانان برای تسهیل در پیگیری مخاطب باید وجود داشته باشد.



کارفرمایان باید بر اساس ارزیابی خطر به روز شده ،اقدامات ایمنی شغلی ویژه ای را در نظر بگیرند .استاندارد ایمنی
شغلی  SARS-CoV-2که توسط و زارت کار و امور اجتماعی فدرال منتشر شده است و در صورت موجود بودن،
تعدیل خاص صنعت آن توسط موسسه بیمه حوادث یا مسئول نظارت باید در نظر گرفته شود.



با توجه به §  3پاراگراف  2از مفاهیم  SächsCoronaSchVOکه باید ترسیم شود ،باید مفاهیم تخصصی فعلی
موجود در صنعت رعایت شود.
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 .2تهویه مطبوع ،تهویه مطبوع؛ تهویه در مناطق با نیازهای پزشکی خاص
برای سیستمهای تهویه در مناطقی که نیازهای ویژه پزشکی دارند ،برای نمونه بیماران مراقبتهای ویژه ،باید میزان جریان را
مطابق با استانداردها یا توصیههای مربوطه (به عنوان مثال انجمن بهداشت آلمان برای بهداشت بیمارستانها) برای سیستمهای تهویه
و تهویه مطبوع در مراکز پزشکی رعایت کنند.
 .3تهویه مطبوع ،تهویه مطبوع؛ تهویه در مناطق بدون نیازهای پزشکی خاص
برای سایر اتاق های بخش پزشکی و پرستاری ،هیچگونه درخواست اضافی برای اقدامات تهویه در رابطه با بیماری همهگیر انجام
نمیشود .بیماران  COVID-19الزم نیست در اتاق های تهویه اجباری قرار بگیرند؛ تهویه موجود الزم نیست خاموش شود.
از آنجا که طبق دانش فعلی ما ،احتمال انتقال  SARS-CoV-2از طریق سیستمهای تهویه و تهویه مطبوع ( )RLTAدر
رستورانها ،مغازهها و موارد مشابه از طرف محافل تخصصی (به عنوان مثال کمیسیون کنترل آلودگی هوا از  )VDIشناخته شده
است .الف .تخمین زده میشود این خطر بسیار کم باشد ،سیستمهای تهویه و تهویه مطبوع نباید خاموش شوند .الزامات دستورالعمل
 VDI 6022اعمال میشود؛ تعمیر و نگهداری باید به طور منظم انجام شود .برای واحدهای انتقال هوا با هوای خارج ،برای
دستیابی به تغییر هوای مربوط باید حجم هوای خارج افزایش یابد .در اتاقهایی با  HVACبدون تأمین هوای بیرونی و در اتاقهایی
که تهویه مکانیکی ندارند ،باید از تهویه متقابل در هر زمان ممکن استفاده شود ،زیرا هوای تازه به رقیق شدن سریع بارهای احتمالی
ویروسی کمک میکند.
از آنجا که استفاده از اتاقها نمی تواند موجب سرریز و گرد و غبار هوا شود ،قوانین فاصله و اقدامات بهداشتی از مفهوم تهویه اتاق
بی تأثیر میماند.
آییننامه ویژه
مقررات ویژه زیر ساخته شده است:
 .1مقررات بهداشتی در رابطه با پیشنهادات غذایی ،تحویل و تحویل غذای بیرون بر  /سوپرمارکتی (شامل مواد غذایی گرم،
سرد ،ظروف گرم ،نوشیدنیها ،بستنی) و همچنین عملکرد ارائه وعدههای غذایی در مدرسه و مهد کودک ،رستورانهای
مراکز شغلی ،ناهارخوریها ،اغذیه فروشیها ،کافههای دانشگاه و محلهای برگزاری جلسه و کنفرانس


یک مفهوم بهداشت و محافظت از سرایت باید برای کلیه این مراکز تدوین و اجرا شود .آییننامه این فرمان عمومی باید
گنجانده شود مگر اینکه  AVعملکرد مراکز مهد کودک و مدارس را تنظیم کند .آخرین مفاهیم و استانداردهای صنعت و
استانداردهای عمومی نیز در مورد مراکز پذیرایی اعمال میشود.



یک فرد مسئول را برای رعایت بهداشت و الزامات محافظت از سرایت تعیین کنید.



در مفاهیم بهداشتی مراکز باید مقرراتی در مورد پوشش دهان و بینی کارکنانی که با مشتری در تماس هستند گنجانده
شود.



موسسات پذیرایی باید مطابق با مفهوم بهداشت و محافظت در برابر سرایت ،در قسمت ورودی با تابلوهای اطالعاتی و
یا نگاره ها ،قوانین مربوط به بهداشت را به بازدید کنندگان اطالع دهند.



مراکز پذیرایی ،رستورانهای مراکز شغلی ،ناهارخوریها ،اغذیه فروشیها ،کافه های دانشگاه ،مدارس و مهدکودکها،
مراکز برگزاری جلسات و همایشها باید اطمینان حاصل کنند که حداقل فاصله  1.5متر بین میزهای پر شده وجود دارد.
در صورت امکان اندازههای میزها کاهش یابد ،مکان های صندلی و ایستاده باید طوری طراحی شوند که فاصله حداقل
 1.5متر بین مهمانان تضمین شود .اشخاصی که طبق §  2برای آنها  1تماس  SächsCoronaSchVOمجاز است
(به عنوان مثال خانواده ها) ،نشستن در رستوران نیز با حداقل فاصله برای آنها امکان پذیر است.



برای تمیز کردن و شستن ظروف ،لیوان و کارد و چنگال باید ضوابط بهداشتی و درمانی رعایت شود .ظروف ،لیوان و
کارد و چنگال باید قبل از استفاده مجدد کامالً خشک شوند.



موارد زیر در مورد خدمات سلف سرویس اعمال میشود :کارد و چنگال باید به صورت جداگانه توسط کارکنان سرویس
تحویل داده شود .نقاط حذف سینی و کارد و چنگال باید از عطسه و سرفه توسط مشتریان محافظت شود .حذف وعدههای
غذایی باز در سلف سرویس و پیشنهادهای بوفه وعده های غذایی باز مجاز نیست .از تشکیل صف جلوگیری کنید.
صفحه  2از 12



عملیات بار مجاز نیست.



استعمال سیگار در مراکز خورد و خوراک و مشابه ممنوع است.



شیوه های پرداخت بدون پول نقد به دالیل بهداشتی توصیه میشود.



اتاق بازی یا گوشه های بازی برای کودکان در مراکز پذیرایی باید بسته نگه داشته شود.



هنگام کار با مواد غذایی در این مؤسسات ،باید مقررات کلی بهداشت مواد غذایی هنگام تهیه ،توزیع و حمل مواد غذایی
و بهداشت روزمره رعایت شود .شستن منظم دست باید تضمین شود.



شستشوی مکرر با مایع و ضدعفونی کردن در صورت لزوم ،بهتر است دستکش یکبار مصرف پوشیده شود.



ظرف مواد ضد عفونی کننده باید در قسمت ورودی به اتاق ناهارخوری ،در فضای ناهارخوری در فضای باز و روی
توالتها در دسترس باشد.



اشخاص دارای عالئم مشکوک به داشتن  COVID 19یا شواهد کرونا ویروس مثبت از کار در مراکز ذکر شده منع
هستند .اگر فردی کرونا ویروس مثبت است ،حداقل  14روز قرنطینه شود و رهایی از عالئم باید حداقل  48ساعت قبل
از شروع به کار مشهود باشد .ممنوعیتهای دیگر فعالیتها براساس  IfSGبیتأثیر باقی میماند.



پرسنل باید در زمینه رعایت مقررات بهداشتی در هنگام همهگیری كرونا ،آموزش دیده و راهنمایی شوند.

 .2قوانین بهداشتی برای همه انواع مغازه ،از جمله داروخانهها ،مغازههای صنایع دستی و امثال اینها تنظیم میشود.Ä .


مطابق بخش  9بند  2شماره  1از  ،SächsCoronaSchVOکارکنان ،مگر اینکه اقدامات محافظ دیگری (به عنوان
مثال تخته های پلکسی گالس) انجام شده باشند و مشتریان هنگام ماندن در مغازه باید دهان و بینی خود را بپوشانند.



درهای ورودی و خروجی که بهطور خودکار باز و بسته نمی شوند ،باید همیشه در ساعات کاری باز نگهداشته شوند .در
شرایط خاص مانند هوای سر د یا سایر شرایط نامساعد جوی ،بنا به دالیل بهداشت مواد غذایی (به ویژه محافظت در
برابر نفوذ آفات) و اساسا ً برای جلوگیری از بروز اتفاقات ناگوار ،ممکن است درها بهطور استثنایی بسته نگه داشته
شوند .دستگیرههای در باید بهطور مرتب ضد عفونی شود.



در قسمت ورودی ،ضدعفونی کننده ها برای استفاده در اختیار مشتریان قرار میگیرند و عالئم استفاده از آنها را نشان
میدهد .به اطالع مشتری میرسد که ورود به فروشگاه با عالئمی که مظنون به  COVID 19به ویژه عالئم
سرماخوردگی است ،ممنوع است .صندوقهای نقدی با عملکرد کارمندان باید توسط دستگاههایی مانند پلکسی گالس
محافظت شوند .عالئم موجود در کف زمین اطمینان حاصل میکند که حداقل ترخیص در منطقه پرداخت را مشاهده
می کنید .تا آنجا که از لحاظ فنی میسر است ،پرداخت غیرنقدی پیشنهاد و توصیه میشود .سطوح و اشیاء که اغلب مورد
توجه مشتریان قرار میگیرد ،از جمله دستههای روی سبد خرید و چرخ دستی ،باید مرتبا ً تمیز و ضدعفونی شوند -
حداقل دو بار در روز ،اما در صورت امکان پس از هر بار استفاده توسط مشتری باید ضدعفونی شوند .برای این
منظور ،مغازه ها با در نظر گرفتن شرایط فردی و همچنین استانداردهای فعلی مرسوم در صنعت ،برنامههای بهداشتی
را تدوین می کنند که در صورت درخواست برای بازرسی به مشتریان و مقامات ارائه میشود.



بنا به موارد مندرج در  ، SächsCoronaSchVOحداکثر تعداد مشتریهای موجود در فروشگاه محدود به یک مشتری
در هر  20متر مربع از منطقه فروش است .با توجه به وسعت فروشگاه و شرایط فضایی آن ،افراد مسئول محدودیتهای
باالیی را برای تعداد مشتری قابل تحمل در فروشگاه بهطور همزمان تعیین میکنند ،که از حفظ حداقل فاصله استفاده
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میکنند .با رسیدن به این تعداد مشتری  ،مقررات دسترسی باید اطمینان حاصل کنند که از حد مجاز تجاوز نشده است
("یک نفر داخل شود  -یک نفر خارج شود").


معرفی "سیستم خیابانی یک طرفه" باید بررسی شود.



شستشوی مکرر با مایع و ضدعفونی کردن در صورت لزوم ،بهتر است دستکش یکبار مصرف پوشیده شود.



اشخاص دارای عالئم مشکوک به داشتن  COVID 19یا شواهد کرونا ویروس مثبت از کار در مراکز ذکر شده منع
هستند .اگر فردی کرونا ویروس مثبت است ،حداقل  14روز قرنطینه شود و رهایی از عالئم باید حداقل  48ساعت قبل
از شروع به کار مشهود باشد .ممنوعیتهای دیگر فعالیتها براساس  IfSGبیتأثیر باقی میماند.



پرسنل باید در زمینه رعایت مقررات بهداشتی در هنگام همهگیری كرونا ،آموزش دیده و راهنمایی شوند.



از استفاده از ابزارهای تعاملی در دسترس عموم با تماس اضافی (عملکرد کلید ،صفحه نمایش لمسی و غیره) خودداری
شود.



الزامات اضافی در خرده فروشی مواد غذایی:
در صورت تحویل سلف سرویس غذای باز (فله) که قبل از مصرف شسته و یا پوست کنده نمیشود ،انبرهای برداشتن یا
وسایل قابل مقایسه با آن یا دستکش یکبار مصرف باید توسط مشتری استفاده شود .انبرهای برداشتن یا وسایل جانبی قابل
مقایسه حداقل باید در هر ساعت مرتبا ً تمیز و ضد عفونی شوند.



الزامات اضافی هنگام فروش اقالم آرایشی:
وسایل آرایشی مانند رژ لب یا آرایش را نباید قبل از خرید امتحان کنید تا از این طریق چندین نفر از آنها استفاده کنند.
کرمهایی که ظرفشان باز شده فقط با دستان کامالً شسته شده و با استفاده از یک کفگیر مخصوص تمیز میشوند.
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 .3قوانین بهداشتی برای یادبودها ،کتابخانههای تخصصی ،کتابخانهها ،بایگانیها ،موزهها ،افالکنماها ،نمایشگاهها،
گالریها ،خانههای نمایشگاهی ،ارائهها در خانه های ادبی و در ارتباط با کاباره ،مراکز فرهنگ اجتماعی ،راهنمای تور
و مراکز مالقات سالمندان و همچنین برای بازیهای آرکید ،مراکز شرط بندی و شرکتهای مشابه


اپراتور باید از طریق محدودیت های دسترسی و مقررات سازمانی اطمینان حاصل کند که حداقل فاصله در همه مناطق
میتواند حفظ شود.



بسته به اندازه مرکز و شرایط مکانی ،حد باالیی برای تعداد میهمانان حاضر به صورت همزمان باید در نظر گرفته شود،
که تضمین کننده حفظ حداقل فاصله است.



شخصی که مسئولیت رعایت مقررات را در محل بر عهده دارد باید منصوب شود تا هنگام کنترل بتواند اطالعات را
ارائه دهد.



مناطق باریک باید دوباره طراحی شوند یا دسترسی آنها محدود شود تا حداقل فاصله حفظ شود.



اقدامات احتیاطی ب اید انجام شود تا همه افراد پس از ورود به ساختمان ،دست خود را شسته یا ضدعفونی کنند.



از ابزارهای تعاملی با تماس های اضافی (عملکرد کلید ،صفحه نمایش لمسی و غیره) باید اجتناب شود.



ممکن است رسانههای برگشتی به مدت  3تا  5روز قبل از استفاده مجدد در دمای اتاق نگهداری شوند.



در اتاقهای بسته بناهای یادبود ،کتابخانههای تخصصی ،کتابخانهها ،بایگانیها ،موزهها ،نمایشگاهها ،گالریها ،خانههای
نمایشگاهی باید حداقل فاصله رعایت شود و روی دهان و بینی پوشیده شود.



در خانههای ادبی ،ارائههای کاباره ،مراکز فرهنگی اجتماعی و همچنین تورهای راهنماهایی شده در اتاقهای بسته،
افالکنماها و کلوپ های سالمندان و همچنین در مراکز سرگرمی آرکید ،فروشگاههای شرط بندی و شركتهای مشابه،
حداقل فاصله را باید رعایت کرد و دهان و بینی را پوشاند.
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 .4مقررات بهداشت عمومی برای مدارس ،مراکز مراقبتهای روزانه و مراکز مراقبتهای روزانه ،مؤسسات آموزشی
مطابق با §  6پاراگراف  2شماره  7-5از  ،SächsCoronaSchVOو همچنین مراکزی برای مشاوره تخصصی
در زمینه اجتماعی و روانی است


این امر صدق میکند مگر اینکه  AVعملکرد مراکز مهد کودک و مدارس را تنظیم کند.



تا آنجا که ممکن است ،در صورت لزوم از طریق گروه های کوچکتر و ثابت با فاصله بیشتر بین افراد ،باید بهطور کلی
مورد استفاده قرار گیرد .این مورد همچنین در مورد ماندن در بیرون از منزل صدق میکند.



آزمایشها باید در اتاقهای بزرگتر با فاصله کافی انجام شود.



اقدامات احتی اطی باید انجام شود تا همه افراد پس از ورود به ساختمان ،دست خود را شسته یا ضدعفونی کنند.



باید گزینههای کافی برای شستشوی دست که مجهز به صابون مایع ،حولههای یکبار مصرف هستند شناسایی شوند و
بهطور ایده آل برای خشک کردن در دسترس باشند .خشک کنهای برقی کمتر برای این منظور به کار میآیند ،اما در
صورتی که از قبل نصب شده باشند ،میتوانند همانجا بمانند.



کلیه الزامات بهداشتی که در این مرکز اعمال میشود ،در صورت لزوم با استفاده از عالئم اطالعرسانی شوند و باید به
صورت مختصر و واضح با عالئم  /پوسترهای اطالعات این موارد ارائه شود.



نشانهگذاری از راه دور در کف ساختمان می تواند یک اقدام و جهت گیری مفید باشد .در صورت لزوم ،مقررات مسافت
نیز باید در جلوی ساختمان اعالم شود.



تمیز کردن معمول سطوح و اشیاء و توالی این کار باید رعایت شود .ضدعفونی کرد سطوح فراتر از این توصیه نمیشود.
برای اتاقهای مورد استفاده هیچگونه تمیزکاری خاصی وجود ندارد.



برچسب اطالعرسانی درباره سرفه و عطسه باید نصب شده و در معرض دید باشد.



در حال حاضر از استفاده از ابزارهای تعاملی با مخاطبین اضافی (عملکرد کلید ،صفحه نمایش لمسی و غیره) خودداری
شود.



اتاقهای مورد استفاده اغلب باید کامالً تهویه شوند.



باید از تمام فرصتهای اقامت در بیرون استفاده کرد.



اگر به غیر از مراکز مراقبت های روزانه و مدارس ابتدایی ،فاصله مورد نیاز را نتوانید رعایت کنید ،پوشانیدن دهان و
بینی به شدت توصیه میشود .پوشش دهان و بینی بای د توسط بازدید کنندگان به این مرکز آورده شود .در این مرکز باید
به نحوه صحیح پوشش دهان و بینی (قراردادن و برداشتن ،عدم هرگونه دست زدن یا دستکاری در هنگام پوشیدن) اشاره
شود.



شخصی که مسئولیت رعایت مقررات را در محل بر عهده دارد باید منصوب شود تا هنگام کنترل بتواند اطالعات را
ارائه دهد.
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عالوه بر این ،قوانین بهداشت ویژهای برای مدارس موسیقی اعمال میشود


ارائه دروس فقط به صورت دروس جداگانه یا در گروههای کوچک تا چهار نفر مجاز است .کالسهای ارکستر و
گروههای کر مجاز نیست.



برای سازهای بادی و خوانندگان باید  3متر فاصله رعایت شود.



در مورد سازهای بادی ،باید آب تغلیظ شده جمع شود .دستمال مرطوب یکبار مصرف مورد استفاده قرار میگیرد و در
کیسههای زباله ضد نشت جمع میشود .پارچههای نساجی باید پس از استفاده به طور مناسب شسته شوند.



بعد از درس ،هوا را کامالً تهویه کنید.

 .5مقررات بهداشتی برای مراکز رفاه کودکان و نوجوانان بدون اقامت شبانه مطابق با §§  11تا  14و §  16از کتاب
هشتم قانون اجتماعی ()SGB XIII
مفاهیم مربوطه به شهرداری اعمال می شود ،که باید شامل اقدامات الزم برای هدایت بازدید کنندگان ،حفظ فاصله و
اقدامات بهداشتی اساسی باشد و بر اساس قوانین بهداشتی قابل اجرا در این بخشنامه عمومی عمل شود.
 .6قوانین بهداشتی برای زمینهای بازی


محدودیت دسترسی برای حداکثر تعداد کودک بسته به اندازه زمین بازی یا تعداد تجهیزات بازی ،باید مناطق بازی شن و
ماسه مشخص شود تا فاصله بین خانوادهها و گروهها حفظ شود.



از هرگونه تماس جسمی افرادی که به یکدیگر تعلق ندارند باید جلوگیری شود.



حداقل فاصله بین افرادی که به هم تعلق ندارند در صورت امکان  1.5متر است.



پس از استفاده از زمین بازی ،دستها باید شسته شوند و محل نیز ضدعفونی شوند.



پیک نیک یا اقدامات مشابه آن در زمین بازی مجاز نیست.



نظارت بر کودکان زیر  8سال.



کلیه الزامات بهداشتی که در این مرکز اعمال میشود ،در صورت لزوم با استفاده از عالئم اطالعرسانی شوند و باید به
صورت مختصر و واضح با عالئم  /پوسترهای اطالعات این موارد ارائه شود.

 .7قوانین بهداشتی برای مناطق فضای باز در باغ وحشها ،باغهای گیاه شناسی و جانورشناسی


کلیه الزامات بهداشتی که در این مرکز اعمال میشود ،در صورت لزوم با استفاده از عالئم اطالعرسانی شوند و باید به
صورت مختصر و واضح با عالئم  /پوسترهای اطالعات این موارد ارائه شود.



بر ای دسترسی به حداکثر تعداد افراد ،محدودیت دسترسی وجود دارد .این امر باید به گونهای انتخاب شود که حداقل
فاصله عمومی  1.5متر رعایت شود .نشانهگذاری از راه دور در کف زمین ممکن است به عنوان یک روش و جهتگیری
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در مناطق به ویژه مکرر ،مفید باشد .در صورت لزوم از عب ور از مناطق باریک خودداری کنید .اقدامات الزم برای
هدایت بازدید کنندگان باید انجام شود.


باید از ابزارهای تعاملی با مخاطبین اضافی (عملکرد کلید ،صفحه نمایش لمسی ،هدفون و  )...و استفاده از راهنماهای
صوتی جلوگیری کرد( .تأیید ممکن است فقط درصورتی امکانپذیر باشد که هدفون شخصی و تجاری خود را در دسترس
داشته باشید).



ساختمانها و گلخانهها و غیره برای بازدید کنندگان بسته است.

 .8قوانین بهداشتی برای تئاترها ،تئاترهای موسیقی ،سینماها ،سالنهای کنسرت ،تاالرهای کنسرت ،خانههای اپرا و
پارکهای تفریحی و سرگرمی


برای دسترسی به حداکثر تعداد افراد ،محدودیت دسترسی وجود دارد .این امر باید به گونهای انتخاب شود که بتوان الزام
فاصله کلی را رعایت کرد .نشانهگذاری از راه دور در کف زمین ممکن است به عنوان یک روش و جهتگیری در
مناطق به ویژه مکرر ،مفید باشد .در صورت لزوم از عبور از مناطق باریک خودداری کنید .اقدامات الزم برای هدایت
بازدید کنندگان باید انجام شود.



باید از ابزارهای تعاملی با مخاطبین اضافی (عملکرد کلید ،صفحه نمایش لمسی ،هدفون و  )...و استفاده از راهنماهای
صوتی جلوگیری کرد( .تأیید ممکن است فقط درصورتی امکانپذیر باشد که هدفون شخصی و تجاری خود را در دسترس
داشته باشید).



کلیه الزامات بهداشتی که در این مرکز اعمال میشود ،در صورت لزوم با استفاده از عالئم اطالعرسانی شوند و باید به
صورت مختصر و واضح با عالئم  /پوسترهای اطالعات این موارد ارائه شود.



بر اساس توصیههای انجمنهای تخصصی حرفه ای مربوطه و شرایط چارچوب خاص مراکز ،باید یک مفهوم بهداشت
فردی برای هر مرکز تهیه شود .مفهوم بهداشت باید توسط مقامات مسئول محلی تأیید شود.

 .9مقررات بهداشتی برای مراکز بهداشتی و درمانی مطابق §  6پاراگراف  2شماره  10و مراکز مطابق با § 11
 SächsCoronaSchVOاز  12مه 2020


توصیههای مربوط به کمیسیون بهداشت بیمارستان و پیشگیری از عفونت و  RKIباید رعایت شود .بیمارستانها ،مراکز
پیشگیری و توانبخشی که خدمات درمانی قابل مقایسهای را برای بیمارستانها ،کلیه مراکز مراقبتهای بهداشتی دیگر از
جمله اقدامات پزشک ی ،خدمات مراقبت سرپایی ،مراکز سرپایی کامل یا جزئی برای مراقبت و اسکان سالمندان ،معلوالن
یا افراد نیازمند به مراقبت و منازل برای افراد خردسال ارائه میدهند که مطابق با §§  23و  36از قانون محافظت در
برابر سرایت ( )IfSGروشهای داخلی برای بهداشت را در برنامههای بهداشتی مشخص میکند .این مورد همچنین
شامل مقررات مربوطه برای جلوگیری از سرایت  SARS-CoV-2است.

 .10مقررات بهداشتی برای شرکت های خدماتی مانند آرایشگاه و ارائه دهندگان خدمات مرتبط (مانند مراقبت از پا ،سالنهای
کاشت ناخن ،سالنهای زیبایی ،همچنین استودیوهای تاتو یا ماساژ)


فقط مشتریانی که عالئمی مظنون به  COVID 19ندارند و دارای سالمت عمومی خوب هستند ،می توانند به این مراکز
مراجعه کنند .شرکت ها باید به این نکته اشاره کنند .بررسی افراد با شیوههای معمول اندازهگیری تب یا موارد مشابه
توصیه نمیشود.



مقررات حداقل فاصله  1.5متر باید برای مشتریان و کارکنان در بین خود و بین محلهای ارائه خدمات رعایت شود.
نشانهگذاری از راه دور در کف ساختمان میتواند یک اقدام و جهت گیری مفید باشد.



به دالیل عینی ،تنظیم فاصله بین مشتری و ارائه دهنده خدمات مربوطه در طول مدت کار قابل مشاهده نیست .بنابراین،
حداقل پوشش دهان و بینی برای کارکنان و مشتریان در طول کار الزم است .مشتریان باید پوشش دهان و بینی خود را
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همراه بیاورند .در این مرکز باید به نحوه صحیح پوشش دهان و بینی (قراردادن و برداشتن ،عدم هرگونه دست زدن یا
دستکاری در هنگام پوشیدن) اشاره شود.


از آنجا که مشتری نمی تواند حین کار روی صورت ،از پوشش دهان و بینی استفاده کند ،در این موارد کارکنان باید
ماسک  FFP2را بدون دریچه بازدم بپوشند و از چشم محافظت کنند ،به عنوان مثال با عینک محافظ.



اقدامات احتیاطی سازمانی باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که همه افراد بالفاصله پس از ورود به مرکز ،دست
خود را شستشو کرده یا ضدعفونی میکنند .تجهیزات کافی برای شستن دست ها (با فاصله مناسب از یکدیگر) باید وجود
داشته باشد ،صابون مایع و دستمال یکبار مصرف برای خشک کردن دست .خشک کنهای برقی کمتر برای این منظور
به کار می آیند ،اما در صورتی که از قبل نصب شده باشند ،میتوانند همانجا بمانند.



اتاقهای مورد استفاده باید مکرر و کامالً تهویه شوند.



تمیز کردن معمول سطوح و اشیاء و توالی این کار باید رعایت شود .تجهیزات مورد استفاده (قیچی ،شانه ،کلیپس مو،
روپوش و غیره) طبق معمول پس از استفاده توسط مشتری پردازش میشوند .ضدعفونی کرد سطوح فراتر از این توصیه
نمیشود .برای اتاق های مورد استفاده تعهد خاصی به خصوص برای ارائه ضد عفونی کننده وجود ندارد .همه آلودگیها،
به ویژه از سطوح کاری در ارتباط با ترافیک بازدید کننده ،باید بالفاصله برداشته شود.



کلیه الزامات بهداشتی که در این مرکز اعمال میشود ،در صورت لزوم با استفاده از عالئم اطالعرسانی شوند و باید به
صورت مختصر و واضح با عالئم  /پوسترهای اطالعات این موارد ارائه شود.



عالوه بر این ،در مورد مقررات مربوط به دستورالعمل وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت
ساکسونی در امور پیشگیری از بیماریهای واگیر ( )Saxon Hygiene Ordinance - SächsHygVOدر تاریخ
 7آوریل  ،2004که از نظر قانونی تا  28دسامبر  2009تنظیم شده ،اشاره شده است.

 .11قوانین بهداشت برای هتلها و خوابگاهها


اصوالً اشغال اتاق خواب فقط در چارچوب §  2بند  1مجاز است.



با این حال ،محدوده های محل اسکان باید توسط افراد مختلف استفاده شود و در موارد فردی توجیه شده مورد استفاده
قرار گیرد ،به عنوان مثال ب .مناطق مشترک ،اتاق های بهداشتی و آشپزخانهها ،اگر حداقل فاصله  1.5متر تضمین
نشود ،باید اقدامات سازمانی برای جلوگیری از تماس بین افراد انجام شود .برای مثال ،زمانهای مختلف استفاده مناسب
است ،که از قبل مشخص میشوند .عالوه بر این ،باید فاصله زمانی بین استفادههای مربوطه فراهم شود تا به طور مداوم
از تماس اجتناب شود .عالوه بر این ،در فاصله بین استفادهها باید فضا به اندازه کافی تهویه شود.



قوانین مربوط به موسسات پذیرایی مطابق با بخش دو  .1باید برای تهیه مواد غذایی رعایت شود.



در مفاهیم بهداشتی مراکز باید مقرراتی در مورد پوشش دهان و بینی کارکنانی که با مشتری در تماس هستند گنجانده
شود.



بهرهبرداری از تاسیسات استحمام در اتاقهای بسته ،سونا و حمام بخار مجاز نیست.

 .12قوانین بهداشتی برای توالتهای عمومی و سرویسهای بهداشتی در محوطه اردوگاه


برای اینکه بتوانید مقررات فاصله بین کاربران در بین یکدیگر را رعایت کنید ،باید اطالعات مربوط به حداکثر تعداد
افراد مجاز در اتاق های بهداشتی ارائه شود .به تنظیم فاصله در جلوی اتاقهای بهداشتی باید اشاره کرد .نشانهگذاری از
راه دور در کف ساختمان میتواند یک اقدام و جهت گیری مفید باشد.



در صورت عدم تحقق فاصله مورد نیاز ،الزم است كه پرسنل و كاربران از پوشش دهان و بینی استفاده كنند .کاربر باید
پوشش دهان و بینی خود را همراه بیاورد.



تجهیزات کافی برای شستن دست ها (با فاصله مناسب از یکدیگر) باید وجود داشته باشد ،صابون مایع و دستمال یکبار
مصرف برای خشک کردن دست .اگر کاربران حولههای مخصوص خود را همراه نیاورند ،حوله های یکبار مصرف
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برای خشک کردن ایده آل است .ظروف یکبار مصرف برای حولههای یکبار مصرف باید با کیسههای زباله ضد نشت
روکش شوند و مرتبا ً تخلیه شوند.


خشک کنهای برقی کمتر برای این منظور به کار می آیند ،اما در صورتی که از قبل نصب شده باشند ،میتوانند همانجا
بمانند.



کاربران تشویق میشوند پس از استفاده از سرویس بهداشتی ،دست خود را بشویند.



کلیه الزامات بهداشتی که در این مرکز اعمال میشود ،در صورت لزوم با استفاده از عالئم اطالعرسانی شوند و باید به
صورت مختصر و واضح با عالئم  /پوسترهای اطالعات این موارد ارائه شود.



تمیز کردن معمول سطوح و اشیاء و توالی این کار باید رعایت شود .ضدعفونی کرد سطوح فراتر از این توصیه نمیشود.
همه آلودگیها ،به ویژه از سطوح کاری د ر ارتباط با رفت و آمد بازدید کننده ،باید بالفاصله برداشته شود .برای این
منظور ،ممکن است روزانه چندین بار نیاز به بررسی باشد و در صورت شکایت باید تمیز کردن نیز ضروری باشد.



اتاقهای مورد استفاده باید مکرر و کامالً تهویه شوند.

 .13قوانین بهداشتی برای مراکز ورزشی ،استودیوهای بدنسازی و ورزشی و همچنین آموزشگاههای رقص


اقدامات احتیاطی باید انجام شود تا همه افراد پس از ورود به این مراکز یا مراکز ورزشی دست خود را شستشو یا
ضدعفونی کنند.



در مراکز ورزشی یا مراکزی از این دست پوشش دهان و بینی الزامی نیست.



بازگشایی آموزشگاههای رقص برای کالسهای خصوصی و برای زوجهای دائم (بدون دورهای برای جوانان) و همچنین
رقصندگان انفرادی مجاز است .دورههای اضافی برای گروههای پرخطر (به عنوان مثال سالمندان رقاص) ارائه نمیشود.



تعداد ورزشکاران ،رقاصهها یا زوجهای رقاصه پذیرفته شده به ورزش مربوطه بستگی دارد ،باید رعایت حداقل فاصله
 1.5متر در طول آموزش را تضمین کرد و این موضوع باید در مفهوم محل یا امکانات ورزشی قابل توجیه باشد.



حداقل فاصله بین ورزشکاران ،رقاصهها یا زوج های رقاصه و مربیان باید در هر جلسه تمرینی مشاهده شود .جلسات
آموزشی گر وهی مجاز نیست .از هرگونه تماس جسمی جلوگیری شود ،مگر در مورد یک زوج رقاص.



حداقل فاصله را نیز باید در مناطق در حال تغییر و مناطق بهداشتی مشاهده کرد .گزینههای شستشوی دست (با فاصله
مناسب از یکدیگر) باید به صابون مایع مجهز شده و با حولههای یکبار مصرف خشک شوند .خشک کنهای برقی کمتر
برای این منظور به کار میآیند ،اما در صورتی که از قبل نصب شده باشند ،میتوانند همانجا بمانند.



مناطق باریک باید دوباره طراحی شوند یا دسترسی آنها محدود شود تا حداقل فاصله حفظ شود.



تجهیزات تمرینی باید بعد از استفاده تمیز شوند.



در صورت امکان ،پرداخت باید از طریق حواله بانکی انجام شود و در محل پیشخوان باید از محافظت پلکسی گالس
استفاده شود.



مراکز ورزشی ،استودیوهای بدنسازی و ورزشی و همچنین آموزشگاههای رقص ممکن است برای عموم باز نشود
(تماشاگران ،افراد همراه و غیره).
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 .14مقررات بهداشتی برای مراکز ورزشی خصوصا ً برای ورزشکارانی که قرارداد کار دارند که آنها را ملزم به ورزش در
مقابل حقوق میکند و این موضوع بیشتر برای تأمین معیشت آنهاست.


آموزشها و مسابقات مطابق با الزامات انجمنهای حرفهای فدرال انجام میشود.



بر اساس  ،SächsCoronaQuarVOاز  10آوریل  2020همه افرادی که از خارج وارد کشور شدهاند باید 14
روز به قرنطین ه خانگی بروند .بنابراین ،این دسته از افراد از مراجعه به اماکن ورزشی منع هستند.

 .15قوانین بهداشت برای استخرهای روباز


اصول و محدودیتهای تماس با توجه به بخشهای  1و  2از آئین نامه محافظت در برابر کرونا در ساکسونی مصوب
 12مه  2020نیز در استخرهای روباز اعمال میشود .بهطور خاص ،حداقل فاصله  1.5متر از سایر افراد باید رعایت
شود.



اپراتور باید از طریق محدودیت های دسترسی و مقررات سازمانی اطمینان حاصل کند که حداقل مسافت را میتوان در
آب و در همه مناطق خارج از آب ،به عنوان مثال در مناطق آفتاب گرفتن ،در اتاقهای تعویض ،اتاقهای بهداشتی و در
منطقه بازرسی حفظ کرد.



بسته به اندازه مرکز و شرایط مکانی ،حد باالیی برای تعداد میهمانان حاضر به صورت همزمان باید در نظر گرفته شود،
که تضمین کننده حفظ حداقل فاصله است.



قواعد رفتار و الزامات بهداشتی باید به افراد حاضر ابالغ شود و باید رعایت شود.



برای هر استخر شنا یک مفهوم بهداشت مجزا الزم است که از جمله شامل نحوه استفاده از سرسرهها و تختههای غواصی
است که براساس توصیههای انجمنهای حرفه ای ذیربط است ،به عنوان مثال طرح همهگیری در حمامهای جامعه آلمان
برای حمام کردن .چهار.



مفهوم بهداشت باید توسط مقامات مسئول محلی تأیید شود.

.III

برای خدمات و رویدادهای مربوطه (بخش  4بند  2شماره  4از  SächsCoronaSchVOاز  12مه  ،)2020توجه
به اقدامات مربوط به سالمتی و محافظت در برابر سرایت در حین انجام خدمات و اعمال مذهبی در طول همهگیری
کرونا (توافق بین صدراعظم رؤسای دولتهای ایالتهای فدرال در  30آوریل  2020با کلیساها و جوامع مذهبی).

.IV

ما این حق را محفوظ می دانیم تا اقدامات بهداشتی بیشتری را انجام دهیم.

.V

این فرمان عمومی در تاریخ  24مارس  2020الزماالجرا خواهد شد .و تا  5ژوئن  2020معتبر است.
با وجود این ،مقررات بهداشتی برای مدارس ،مراکز مراقبتهای روزانه و مراکز مراقبتهای روزانه مطابق با بخش 2
شماره  4از  18مه  2020الزم االجراست.
اجرای قانون محافظت در برابر سرایت  -اقداماتی به مناسبت همهگیری کرونا  -دستورالعمل الزامات بهداشتی برای
جلوگیری از شیوع کرونا ویروس از  4مه  2020که در  14مه  2020منقضی میشود .با وجود این ،مقررات بهداشتی
برای مدارس ،مراکز مهد کودک و مراکز مهد کودک مطابق بخش دوم شماره  4و  5در تاریخ  17مه  2020منقضی
میشود.
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دستورالعملهای قانونی
هرگونه اقامه دعوی علیه این دستورالعمل عمومی می تواند ظرف یک ماه پس از ابالغ آن در دادگاه اداری محلی مسئول در
ساکسونی به صورت مکتوب ،مندرج در صورتجلسه منشی دفتر دادگاه یا به صورت الکترونیکی به صورت مصوب برای
جایگزینی فرم کتبی ارسال شود.
دادگاه اداری ساکسونی ،در منطقهای که شاکی در آن مستقر یا ساکن است ،به صورت محلی مسئولیت خواهد داشت:


دادگاه اداری کمنیتس،Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitz ،



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



دادگاه اداری الیپزیگ.Rathenaustrasse 40, 04179 Leipzig ،

دادگاه اداری درسدن ،مرکز دادگاه ویژه ،Hans-Oster-Strasse 4, 01099 Dresden ،دارای صالحیت محلی برای
رسیدگی به شاکیان فاقد جا یا فاقد محل اقامت در ایالت آزاد ساکسونی است.
دادخواست باید شاکی ،متهم (ایالت آزاد ساکسونی) و موضوع دعوی را مشخص کند و باید حاوی یک درخواست خاص باشد.
حق ایق و مدارکی که بر اساس آنها بنا شده ،حاکی از آن است که تصمیم مورد اختالف باید به صورت ضمیمه به اصل یا رونوشت
قانون اضافه شود .دادخواست و کلیه موارد ارسالی کتبی باید همراه با کپی آنها برای سایر طرفهای درگیر نیز ارسال شود.

تبصره در مورد توسل به قانون


یک روند اعتراضی علیه اقدامات اداری وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی
برنامهریزی نشده است .محدودیت زمانی برای عمل با تشکیل یک پرونده اعتراضی تامین نمیشود.



تشکیل پرونده برای یک راهحل قانونی به سادگی با ارسال یک ایمیل میسر نیست و منجر به تاثیرات حقوقی نخواهد شد.



اگر پرونده به صورت الکترونیکی تشکیل شود ،سند الکترونیکی باید با یک امضای الکترونیکی واجد شرایط از طرف
شخص مسئول ارائه شود یا توسط شخص مسئول امضاء شود و توسط یک ابزار انتقال امن مطابق با بخش 55الف ()4
از احکام دادگاه اداری ( )VwGOارسال شود.نیازمندی های ثانویه برای انتقال سند الکترونیکی در نتیجه فصل  2از
آییننامه چارچوب فنی تراکنش های الکترونیکی قانونی و درباره صندوق پستی ویژه مراجع الکترونیکی (آییننامه
تراکنشهای الکترونیکی قانونی  )ERVV -حاصل شده است.



براساس قانون فدرال ،هزینه فرایند دادرسی در دادگاههای اداری پس از تشکیل پرونده اخذ میشود.

درسدن 12 ،مه 2020

Dagmar Neukirch
دبیر دائم
وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی
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