فرمان عمومی
تنظیم کردن عملکرد مراکز مراقبت های روزانه و مدارس در رابطه با مبارزه با همهگیری SARS-CoV-2
بیانیه وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی
از  14ژوئیه  ،2020پرونده شماره 4/5422-15
بر اساس §  )1( 28حکم  1از قانون محافظت در برابر سرایت از  20ژوئیه BGBl I( 2000
ص  ،)1045که آخرین بار در ماده  3از قانون از  27مارس  2020اصالح شد ( BGBl Iص  ،)587وزارتخانه ایالتی امور
اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایال ت ساکسونی با هماهنگی وزارت فرهنگ ساکسونی موارد زیر را صادر می کند:

فرمان عمومی:
.1

.2

موضوع این فرمان عمومی
.1.1

 1این فرمان عمومی ،عملکرد مدارس با بودجه عمومی و خصوصی ،مراکز مراقبت روزانه (کودکستانها،
مهدکودکها ،مراکز مراقبت بعد از مدرسه و مراکز مراقبت درمانی روزانه) و مراکز مراقبت روزانه در
ایالت آزاد ساکسونی را در واکنش به همهگیری ناشی از کرونا ویروس جدید  SARS-CoV-2تنظیم
میکند 2 .این مراکز در چهارچوب و مطابق با مقررات زیر عملیاتی می شوند.

.1.2

مفاد کلی قانون محافظت در برابر سرایت و دستورالعملهای وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی
اجتماعی در ایالت ساکسونی برای محافظت در برابر کروناویروس  SARS-CoV-2و COVID-19
(دستورالعمل محافظت در برابر کرونا) مصوب  14ژوئیه  ،2020که طبق آن بسته شدن منطقهای مراکز
مروبوط به کودکان و مدارس امکان پذیر است ،بیتأثیر باقی میماند.

مقررات عمومی مربوط به دسترسی ،اطالعرسانی و بهداشت
.2.1

دسترسی به مراکزی که در  1.1تعریف شده است ،برای اشخاص مجاز نیست اگر
 .2.1.1ثابت شود فرد به  SARS-CoV-2آلوده شده است،
 .2.1.2و عالئمی را نشان میدهد که حاکی از ابتال به عفونت  SARS-CoV-2است ،یا
 .2.1.3با توجه به قانون محافظت در برابر سرایت طی  14روز گذشته با شخصی که ثابت شده به
 SARS-CoV-2آلوده شده است ،تماس برقرار کرده است ،مگر اینکه این تماس بنا به دالیل
حرفه ای غیرقابل اجتناب باشد و ضمن مشاهده اقدامات محافظتی معمولی انجام شود.

.2.2

.
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1افراد مبتال به بیماری که عالئم آنها مشابه عفونت  SARS-CoV-2است

باید با ارائه گواهی پزشکی یا سایر مدارک پزشکی ،بی ضرر بودن این عالئم را اثبات کنند2 .مورد .2.1.2
در صورت ارائه اثبات بیخطر بودن ،صدق نمیکند.
.2.3

متخصصان آموزش ،معلمان و سایر افرادی که تنها به صورت موقت استخدام شده یا در یک مدرسه یا مرکز
مشغول به کار هستند ،به ویژه در چارچوب یک فرصت ویژه آموزشی ،که عالئم عفونت SARS-CoV-2
را دارند و با توجه به موارد مندرج در مورد  2.2پیش بیمار نیستند ،باید این مورد را فورا ً به مدیریت
مدرسه یا مؤسسهای که در آن کار میکنند گزارش کنند و اجازه دهند مورد آزمایش  SARS-CoV-2قرار
بگیرند.

.2.4

افراد شاغل یا حاضر در محل مراکز ذکر شده در مورد  ،1.1دانش آموزان بزرگسال و سرپرستان قانونی
فرزندان صغیر که در چنین مراکزی آموزش دیده یا از آنها مراقبت میشود ،موظفند در صورتی که خود یا
فرزندشان که در این مراکز آموزش دیده یا تحت مراقبت بوده ،اثبات شود به  SARS-CoV-2آلوده شدهاند،
فورا ً مراتب را به مدیریت این مراکز اطالع دهند.

.2.5

1در مورد عفونتهای ناشی از  ، SARS-CoV-2مرجع بهداشت و درمان باید مطابق با مفاد قانون
محافظت در برابر سرایت اقدامات قرنطینه ای را برای فرد آلوده و اشخاصی که با آنها در تماس بوده است
در نظر بگیرد ،که از جمله شامل بستری مجدد آنها میشود2 .اگر کودکان عالئمی که در مورد  2.1.2شرح
داده شده است را داشته باشند ،دسترسی به مرکز فقط پس از اثبات پزشکی عدم ابتالی فرد یا دو روز پس از
آخرین ظهور عالئم مجاز است3 .مفاد قانون محافظت در برابر سرایت بیتأثیر باقی میماند.

.2.6

 1اگر شخصی که به دنبال ورود یا اقامت در مراکز ذکر شده در مورد  1.1است و عالئمی دارد که در مورد
 2.1.2تعریف شده است ،ممکن است از دسترسی وی به این مرکز ممانعت شده یا از آن اخراج شود.
 2كودكان حاضر در مدرسه یا مهد كودک كه در طول کالس یا یک برنامه آموزشی عالئمی داشته باشند ،به
خصوص در یک فرصت ویژه آموزشی ،یا در طول دوره مراقبت ،باید در یک اتاق جداگانه نگهداری شوند؛
و مراتب الزم برای اطالعرسانی به ولی یا شخص مجاز برای برداشتن او سریعا ً اطالع داده شود3 .وظایف
نظارت تا زمان برداشتن کودک ادامه مییابد.

.2.7

1هر کس که مطابق با بخش  1.1وارد مرکز میشود ،باید فورا ً و به درستی دست خود را بشوید یا
ضدعفونی کند2 .این مرکز باید از نصب امکانات مناسب برای شستشوی دستها و ضدعفونی کردن آنها
اطمینان حاصل کند3 .شخص مسئول تأسیسات باید اطمینان حاصل كند كه مواد بهداشتی الزم ،به خصوص
مواد تمیز كننده و ضدعفونی كننده دست ،به مقدار كافی در دسترس باشد4 .به اشخاصی که در این مرکز
اقامت دارند باید ابالغ شود تا این اقدامات بهداشتی را به روشی مناسب و متناسب با سنشان انجام دهند 5 .به
ویژه ،باید اعالمیههای مناسب در قسمت ورودی مرکز نمایش داده شود.

.2.8

 1سطوح ،اشیاء و اتاقهایی که مرتبا ً استفاده میشوند باید هر روز تمیز شوند ،و اتاقها باید چندین بار در
روز تهویه شوند2 .تجهیزات فنی-رسانه ای که کارکرد آنها نیاز به تماس مستقیم فیزیکی دارد نباید توسط چند
نفر همزمان استفاده شود3 . .آنها باید بعد از هر بار استفاده کامال ً تمیز شوند.
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.2.9

.3

"برنامه بهداشت عمومی مطابق با §  36قانون محافظت در برابر سرایت برای مدارس و سایر مؤسسات
آموزشی که در آن کودکان و نوجوانان مورد مراقبت قرار میگیرند" در مدارس است و "برنامه بهداشت
عمومی مطابق با §  36از قانون محافظت در برابر سرایت برای مراکز کودکان (کودکستانها ،مهد
کودکها ،مراکز مراقبتهای روزانه ،همچنین مراکز شبانه روزی و مهد کودکهای روزانه)" باید در مراکز
مراقبتهای روزانه رعایت و اجرا شود.

آییننامه مربوط به اقدامات در مدرسه
.3.1

1روی دادهای مدرسه با رعایت مقررات بهداشت عمومی و مطابق با مقررات زیر مجاز است2 .رویدادهای
مدرسه شامل دروس خاص ،فرصتهای ویژه تحصیلی ،امتحانات ،مشاورهها ،جلسات اولیا و مربیان ،بحث و
گفتگو با والدین ،همایش ها و جلسات کمیته در مورد مدارس ابتدایی و نیز هفته مقدماتی و همچنین برنامههای
پذیرش نوآموزان در مدرسه در  29اوت  2020است.

.3.2

1افراد خارج از مدرسه میتوانند با تأیید مدیریت مدرسه به محوطه مدرسه وارد شوند2 .آنها موظف هستند
هنگام حضور در محوطه مدرسه ،دهان و بینی خود را بپوشانند 3 .در صورت وجود دالیل مهم آموزشی،
بهخصوص اگر فرد خارج از مدرسه وظایف آموزشی ویژهای را انجام دهد ،بهخصوص در چارچوب یک
فرصت ویژه آموزشی ،تعهد مطابق حکم  ،2با رعایت شرایط بند  3.3حکم  ،3برای کل محل مدرسه
صرفنظر میشود.

.3.3

1معلمان ،دانش آموزان و افراد خارج از مدرسه مطابق با بند  3.2حکم  3موظف هستند در حالی که در
محوطه مدرسه هستند از پوشش دهان و بینی استفاده کنند 2 .هیچ الزامی به استفاده از چنین پوششی در اتاق
درس یا کالس درس وجود ندارد ،مگر اینکه مربی یا سرپرست گروه به دالیل مهم سفارش پوشیدن ماسک را
صادر کنند .الزام برای افرادی خاصی که فرصت آموزشی ویژهای ارائه میدهند ،قابل توجیه است.
3مدیریت مدرسه میتواند دستور دهد که پوشش دهان و بینی در خارج از محیط کالسها رعایت شود.

.3.4

برای اطمینان از ردیابی زنجیره های احتمالی عفونت ،روزانه و به روشی مناسب افراد خارج از مدرسه که
بیش از پانزده دقیقه در ساعات مدرسه یا حین برگزاری یک رویداد مدرسه ،در ساختمان مدرسه حضور
داشته باشند ،باید ثبت شوند.

.3.5

مدیریت کلینیکها و مدارس بیمارستانی می تواند با توافق با مدیریت کلینیک و با در نظر گرفتن وضعیت
بهداشتی دانش آموزان و اطمینان از محافظت در برابر عفونت ،دروس فردی یا فرصتهای ویژه آموزشی را
در اختیار آنها قرار دهد.

.3.6

امتحانات تکمیلی شفاهی برای کسب  Graecum ، Hebraicumو  Latinumبرای فرد آزموندهنده در
 Technische Universität Dresdenو  Universität Leipzigدر این موسسات قابل انجام است.

.3.7

1مدارس شبانه روزی مطابق با §  )1( 2از آئیننامه خدمات اسکان دانشجویی در ساکسونی
( )SächsSchulULeistVOمیتوانند از  18ژوئیه  2020شروع بهکار منظم کنند2 .برنامه بهداشت
عمومی مطابق با §  36از قانون محافظت در برابر سرایت باید در مدارس و سایر مؤسسات آموزشی که در
آن از کودکان و نوجوانان مراقبت میشود ،رعایت و اجرا شود.

.
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.4

مقررات مربوط به تشخیص نیازهای ویژه و تشخیص اختالل خواندن و نوشتن ()LRS
.4.1

1تشخیص های آموزشی ویژه به عنوان بخشی از رویه تعیین نیازهای آموزشی ویژه ،مطابق با §§  13و
 15از آییننامه مدرسه برای مدارس ویژه را می توان در مدارس ویژه و مدارس ابتدایی اجرا کرد که از
جمله شامل كمیته های حمایت است که با رضایت اولیاء انجام میشود2 .همین مورد در مورد کودکانی که
قرار است در سال تحصیلی  2021/2020ثبت نام کنند نیز صدق میکند.

.4.2
.5

تشخیصی که هنوز در مراحل ارزیابی  LRSدر مدارس پایه  LRSباز است ،میتواند تکمیل شود.

آییننامه عملکرد مراکز مهد کودک و مراقبت از کودکان
.5.1

1خدمات مهد كودک برای كودكان با توجه به بند  1.1و مراقبت از كودک باید مطابق با مفهوم آموزشی
مربوطه مطابق با مقررات بهداشت عمومی و مطابق آییننامه زیر انجام شود2 .جلسات اولیا و مربیان ،گفتگو
با والدین ،گرفتن مشاوره از متخصصان ،معاینات پزشکی و دندانپزشکی یا فرصتهای مربوط به
مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه و همچنین سایر رویدادهایی که با مفهوم آموزشی موسسه مربوطه مطابقت
دارد ،مجاز است3 .باید با توجه به امکانات مرکز ،فاصله کافی بین افراد بالغ رعایت شود.

 1 .5.2سرپرست های حقوقی یا افراد مجاز توسط آنها موظفند قبل از ورود به مراکز مراقبت ،هر روز کتبا ً به این
مراکز اعالم کنند که فرزند آنها یا هیچ یکی از اعضای خانوادهشان عالئم حاکی از ابتال به عقونت SARS-
 CoV-2را ندارند2 .برای این منظور،
باید از فرم "( "Gesundheitsbestätigungتأیید سالمتی) استفاده شود3 .اگر این مورد ارائه نشود،
کودک در آن روز توسط مهد کودک پذیرفته نمیشود 4 .پس از بازرسی ،فرم باید نزد شخص ارائه دهنده آن
باقی بماند.
.5.3

 1افراد خارج از مؤسسه ،به ویژه والدین ،متولیان حقوقی یا سایر افراد مجاز به آوردن یا بردن کودک ،مجاز
به ورود به موسسه هستند2 .آنها موظفن د در طول مدت اقامت در محل ،از پوشش بینی و دهان استفاده کنند و
از افراد دیگر فاصله بگیرند.

.5.4

رویدادهای موجود در محل این مراکز مطابق با مقررات بهداشت عمومی و با فاصله کافی بین افراد درگیر
در محل با رضایت مدیریت تاسیسات مجاز است.

.5.5

1باید هر روز مستند شود كه از چه كودكانی در این مرکز مراقبت میشود و برای این مراقبت از چه کسی
استفاده شده است 2 .همچنین اگر شخصی خارج از مدرسه برای بیش از پانزده دقیقه در ساختمان مرکز
حضور داشته باشد ،باید حضور او ثبت شود3 .مستندات باید طوری آماده شود که هرگونه زنجیره عفونی که
اتفاق می افتد قابل پیگیری باشد و با توجه به تعریف فوق ،افراد آلودهای که با این مرکز در تماس مستقیم
بودهاند قابل شناسایی باشند.

.
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.6

اثربخشی فرمان عمومی
این فرمان عمومی از  18ژوئیه  2020الزماالجرا است و در پایان  30اوت  2020منقضی خواهد شد.

پیوستها:


( Formular zur Gesundheitsbestätigungفرم تأیید سالمتی)

دستورالعملهای تجدید نظر حقوقی
هرگونه اقامه دعوی علیه این دستورالعمل عمومی میتواند 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 .طرح دعوی صرفا ً از طریق ایمیل امکان پذیر نیست.
اگر پرونده در قالب یک فرم الکترونیکی مجاز 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 § 55الف ( )4از
( Verwaltungsgerichtsordnungمقررات دادگاه اداری) ارسال شود .سایر الزامات انتقال سند الکترونیکی را میتوان در
فصل  2پیدا کرد
آیین نامه چارچوب فنی معامالت حقوقی الکترونیکی و صندوق پستی الکترونیکی ویژه مقامات (Elektronischer-
.)Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV
دادگاه محلی همانا دادگاه اداری در ایالت آزاد ساکسونی است ،که در آن منطقه شاکی بهطور معمول ساکن یا مقیم است .دادگاه
اداری درسدن دارای صالحیت محلی برای شاکیان بدون سکونت عادی یا محل اقامت در ایالت آزاد ساکسونی است .دادگاههای
اداری محلی که دراینباره مسئولیت میپذیرند دیوان اداری چمنیتزZwickauer Straße 56, 09112 Chemnitz ,؛ دیوان
عدالت اداری درسدنHans-Oster-Straße 4, 01099 Dresden ,؛ و دیوان اداری الیپزیگRathenaustraße ,
 Leipzig 04179 ,40است.
این اقدام باید شاکی ،متهم (ایالت آزاد ساکسونی) و موضوع دعوی را مشخص کند و باید حاوی یک درخواست خاص باشد.
واقعیت ها و مدارکی که دالیل آنها براساس آن بنا شده است ،باید بیان شود و شرح کاملی از تصمیم عمومی که مورد اعتراض
قرار گرفته است در متن ضمیمه شود .دادخواست و کلیه موارد ارسالی باید همراه با کپی آنها برای سایر طرفهای درگیر نیز
ارسال شود.
می خواهیم به این نکته اشاره کنیم که رسیدگی به اعتراضات در برابر احکام عمومی وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی
اجتماعی در ایالت ساکسونی پیش بینی نشده است .محدودیت زمانی برای اقدام ،با تشکیل پرونده اعتراض تالقی پیدا نمیکند.
براساس قانون فدرال ،هزینه فرایند دادرسی در دادگاههای اداری پس از تشکیل پرونده اخذ میشود.
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توضیح اصول

 .Aبخش عمومی
مطابق با §  )1( 28حکم  1از قانون محافظت در برابر سرایت ( ،)IfSGمرجع ذیصالح اقدامات حفاظتی الزم را انجام میدهد،
بهخصوص مواردی که در بخشهای §§  29تا  31از  IfSGذکر شده است ،اگر افراد بیمار ،افراد مشکوک به بیماری ،افراد
مشکوک به ابتال یا دفع شناسایی شده باشد ،یا یافته ها نشان دهد یک فرد متوفی بیمار بوده است یا مظنون به بیماری بوده ،تا آنجا
که الزم است برای جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیر اقدامات را باید انجام داد.
با توجه به §  2شماره  1از  IfSGچنین برداشت میشود که  SARS-CoV-2یک عامل بیماریزا است ،که در حال حاضر
در ساکسونی و فراتر از آن در کل آلمان شایع است و همچنان سالمتی افراد را تهدید میکند .افراد مظنون به این بیماری قبال ً در
مناطق مختلف و شهرهای مستقل در ایالت آزاد ساکسونی شناسایی شدهاند.
 .Bقسمت ویژه برای :1
:1.1
این بخشنامه کلی شرایط و الزامات عمومی را که تحت آن میتوان مجددا ً از مهدکودک ها و مدارس استفاده کرد را تنظیم میکند.
در مورد کودکستان ها و مهدهای کودک ،این فرمان عمومی عملکرد عادی را تحت محدودیتهای بهداشتی انجام میدهد .با این
دستورالعمل عمومی ،مدارس نیز می توانند به سمت عملکرد عادی گام بردارند .در همین حال ،محافظت در برابر سرایت بسیار
مهم است ،به همین دلیل مقررات خاصی برای در نظر گرفتن این امر الزم است .این فرمان عمومی از امکان ایجاد شده در § 2
( )6در مقررات محفاظت در برابر کرونا در ساکسونی ایجاد شده است و هدف آن ایجاد قوانین جایگزین ایالتی برای مدارس و
مراکز مهد کودک است .دلیل این تغییرات  -به خصوص در زمینه مراکز مراقبت روزانه و مدارس ابتدایی  -همانا براساس
مفهوم بازگشایی مهد کودک برای کودکان ،مدارس ابتدایی و سطح ابتدایی مدارس استثنایی در ایالت آزاد ساکسونی است
(" )"...Konzept zurکه توسط یک کارگروه عملیاتی حرفهای و همچنین مشاورههای بیشتر توسط همین کارگروه تدوین شده
است که میزان کم آلودگی فعلی در ایالت آزاد ساکسونی را نیز در نظر گرفته است.
برای :1.2
این آییننامه براساس توافق صورت گرفته بین نخست وزیر و صدراعظم فدرال از  6مه  2020به بعد است و مبتنی بر پیامدهای
منطقه ای تنظیم شده که از توسعه خاص برخی رویدادهای مرتبط با گسترش بیماری باید برداشت شود.
برای :2
برای  2.1تا :2.9
برای اطمینان از محافظت در برابر سرایت ،الزم است فقط كسانی كه ثابت شده بدون عفونت  SARS-CoV-2یا بدون
هیچگونه عالئمی از چنین عفونتی هستند مطابق با مورد  1.1وارد مراکز زیرساختی جامعه شوند.

..
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که شامل همه افرادی که مشغول به تدریس کردن ،آموزش دادن ،مراقبت کردن ،نظارت یا سایر فعالیتهای منظم در مراکز
اجتماعی هستند ،والدین یا سایر افرادیکه کودک را به مراقبت روزانه میبرند ،و از دانش آموزان و فرزندان مراقبت میکنند
میشود.
برای قطع زنجیره های احتمالی سرایت در مراکز اجتماعی ذکر شده در مورد  ،1.1این شرط وجود دارد




در صورت بروز بیماری با  SARS-CoV-2یا در صورت تماس با شخص آلوده به  ،SARS-CoV-2این چرخه از
افراد ذکر شده بالفاصله از این مرکز مطلع میشوند.
کودکانی که عالئم ابتال به  SARS-CoV-2را در طی کالس یا در ساعات مدرسه نشان میدهند ،باید از گروه یا کالس
جدا شوند و به خانه برده شوند،
ممنوعیت ورود افراد بیمار.

با توجه به حق آموزش و مراقبت در زمینه پیشگیری از سرایت،
و با توجه به سطح پایین سرایت ،مدت زمانی که کودکان دارای عالئم باید منتظر بمانند قبل از بازگشت به مرکز کاهش یافته
است (.)2.5
استفاده از اقدامات و قوانین محافظتی و بهداشت شخصی ذکر شده و همچنین سایر اقدامات مشخص برای پیشگیری از سرایت و
بهداشت الزم است تا از سرایت با  SARS-CoV-2جلوگیری شود .نصب کردن اطالعات ذکر شده در قسمت ورودی به ویژه
برای ارائه اطالعات مناسب در مورد اقدامات محافظتی و بهداشت شخصی و اقدامات کلی برای محافظت در برابر سرایت و
حمایت از رعایت آنها ضروری است..
برای :3
برای :3.1
با توجه به سطح پایین سرایت ،اکنون برای انجام کارهای منظم گام برداشت ،در آن صورت است که مجددا ً رویدادهای مدرسه
مجاز میشود .برای کمک به روشن شدن بیشتر ،برخی از رویدادها که ممکن است با تعطیالت تابستان مرتبط باشند ،ذکر شده
است .این امر به ویژه در مورد فرصتهای ویژه تحصیلی در طول تعطیالت تابستان صدق میکند.
برای  3.2تا :3.3
در مورد انتقال به شرایط عادی کاری ،دیگر نیازی به ممنوع کردن حضور افراد خارج از مدرسه در محل مدرسه نیست .در
ع وض ،برای پیشگیری از سرایت ،قوانین متمایزی برای پوشاندن دهان و بینی و مدارک مربوط به حضور در محوطه مدرسه
برای گروههای مربوطه ایجاد میشود.
برای :3.4
علیرغم گذار به شرایط معمول ،بهخاطر شرایط فعلی همه گیری ،اقدامات بهداشتی و اقدامات الزم برای ردیابی عفونت همچنان
باید انجام شود .عالوه بر مستندات موجود در دفتر ثبت کالسی ،مستندات روزانه افراد خارجی که در مدرسه بودهاند ،ابزار
مناسبی است .این قاعده که الزام ثبت تنها بعد از حضور  15دقیقهای قابل انجام است را میتوان با این واقعیت توضیح داد ،که با
توجه به دانش قبلی ،خطر سرایت به طرز چشمگیری پس از تماس مستقیم  15دقیقهای افزایش مییابد .این آییننامه همچنین
میکوشد تا مدت حضور والدین در مدرسه به کوتاهترین زمان ممکن برسد ،برای نمونه هنگام آوردن و بردن دانش آموزان.
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برای :3.5
برای داشتن برخوردی یکسان ،به دانش آموزان مدارس این امکان داده میشود تا در مدت اقامت در کلینیک ،در یک فرصت
ویژه آموزشی مربوط به کلینیک و مدارس بیمارستانی شرکت کنند.
برای :3.6
به عنوان یک اقدام احتیاطی ،این قانون برای موارد احتمالی مشکالت در شرایط سختی حفظ میشود .این قاعده از منطق
تستهای عموما ً فعال است .امتحانات تکمیلی برای کسب  Graecum ، Hebraicumو  Latinumsبرای دانشجویان دانشگاه
فنی درسدن و دانشگاه الیپزیگ ،که مکملی بر  Abiturاست ،در این دانشگاهها برگزار میشود .اقدامات مربوط به محافظت در
برابر سرایت را میتوان برای این گروه محدود از افراد در دانشگاهها انجام داد.
برای :3.7
هدف از این آییننامه آن است تا مدارس شبانهروزی بتوانند در یک دوره انتقال از  18ژوئیه  2020به فعالیت عادی خود
بپردازند .این امر با در نظر گرفتن برنامه بهداشتی مربوطه مجاز است.
برای :4
اجرای مراحل تعیین نیازهای ویژه آموزشی در مدارس ابتدایی و استثنائی (همچنین در صورت تغییر در تمرکز پشتیبانی)
همانطور که در موارد  4.1تا  4.2تنظیم شده است نیز مجاز است ،همانطور که تکمیل LRSهای باز برای تشخیص در این
حوزهها شرط الزم برای پشتیبانی کافی به حساب میآید.
:For 5
با این فرمان عمومی ،برای داشتن عملیات معمول مرتبط با مراقبت از کودک (مهدهای کودک روزانه ،مهدهای کودک ،مراکز
مراقبت روزانه و مراقبت از کودک) با در نظر گرفتن تدابیر مرتبط با کرونا ویروس امکان پذیر است.
این تغییر با توجه به نگرانیهای مختلف ،سطح کم آلودگی فعلی و همانند قبل مستند کردن حضور کلیه اشخاص خارج از مؤسسه
(که بیش از  15دقیقه حضور دارند) ،برای اثبات حق قانونی مراقبت از یک سو و از سوی دیگر ،انجام اقدامات مناسب برای
محافظت در برابر سرایت است.
طبق دانش علمی فعلی ،کودکان کمترین مشارکت را در روند سرایت دارند .از آنجا که حفظ حداقل فاصله بین کودکان و
متخصص آموزشی در یک مهد کودک قابل اجرا نیست ،مقررات گسترده ای وجود دارد که باید در جهت پیشگیری از سرایت
رعایت شود.
برای :5.1
کودکستانها ،مهدکودکها ،مراقبتهای بعد از مدرسه و مهد کودکها میتوانند مراقبتهای روزانه را با توجه به مفهوم اساسی
زیربنایی سازماندهی مجدد انجام دهند.
عالوه بر این ،جلسات اولیا و مربیان و مباحثه با والدین و همچنین مجموعهای از رویدادها و فرصتها میتواند ضمن رعایت
مقررات بهداشت عمومی در این مراکز انجام شود .این امر ،مقایسه ای با مقررات قبلی در بخش مدرسه ایجاد میکند و ضمن
رعایت اقدامات محافظت در برابر سرایت ،در عین حال امکان تحقق مشارکت آموزشی بین والدین و مؤسسات را بهبود میدهد.
در رابطه با عملکرد عادی تحت اقدامات محافظتی در برابر کرونا ،در اصل نباید محدودیتی برای محدوده مراقبتهای توافق شده
وجود داشته باشد.
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برای :5.2
این مورد اقدام روزانه برای ارسال "تاییدیه سالمتی" را هر روز ادامه می دهد .با توجه به سطح پایین سرایت ،این آییننامه روی
کودکی خاص متمرکز شده و بنابراین یک امداد منطقی برای خانوادههای مربوطه ،امکان پذیر است.
بدون این اعالمیه ،کودک نمی تواند مورد مراقبت قرار گیرد .از این گذشته ،کارکنان آموزشی میتوانند در صورت عدم وجود
اعالمیه والدین یا وجود عالئم  COVID-19در کودک از مراقبت از او خودداری کنند.
برای :5.3
کلیه افرا د خارج از مرکز ،بنا به دالیل پیشگیری از سرایت باید دهان و بینی خود را بپوشانند ،اما میتوانند وارد مرکز شوند .با
حفظ حداقل فاصله بین بزرگساالن ،حفاظت اضافی فراهم میشود.
برای :5.4
با این شرایط ،رویدادهای مربوط به مراکز در محوطه مراکز تحت شرایط ذکر شده مجاز است.
برای :5.5
حتی در عملیات عادی ،برای پیگیری زنجیره احتمالی سرایت ،نیاز به مستندسازی روزانه افرادی است که در این مرکز حضور
داشته اند .از یک طرف ،مستندات روزانه کودکان و کارکنان حاضر در آنجا انجام میشود .از سوی دیگر ،تمام افرادی که
حضورشان در این تسهیالت بیشتر از
 15دقیقه بوده ،باید مد نظر قرارگیرند .این امر برای دستیابی به این هدف تعیین شده تا زنجیرههای احتمالی عفونت قابل ردیابی
باشد.
درسدن 14 ،ژوئیه 2020

 ،Uwe Gaulدبیر
دائم
وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در
ایالت ساکسونی
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