 21ﻣﺎرس 2020
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ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ
ﺑرای اﺟﺗﻣﺎع و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻣردم
اﺟرای اﻗداﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﺳراﯾت و اﻋﻣﺎل
ﻣﻣﻧوﻋﯾت روﯾدادھﺎ در دوره ھﻣﮫﮔﯾری ﮐروﻧﺎ
اﻋﻼﻣﯾﮫ از ﺳوی وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾﺎﻟت ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ
 20ﻣﺎرس Az 2020
.:15-5422/5
ﻓروش روزﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﺎزارھﺎی ﻟوازم ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻋﻣده ﻓروﺷﯽ.
ﺗﺎ اطﻼع ﺛﺎﻧوی ،ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻓروش ﯾﮑﺷﻧﺑﮫھﺎ ﺑرای اﯾن ﻣﻧﺎطﻖ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت
ﺗﻌﻠﯾﻖ در آﻣده اﺳت.
اﯾن ﻣراﮐز ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﮐﻧﺗرل دﺳﺗرﺳﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از
ﺗﺷﮑﯾل ﺻف  -ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺿﻣﯾﻣﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده  -ﺑﺎز ھﺳﺗﻧد.
اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت و ﺻﻧﻌﺗﮕرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻣردم ﻧﯾﺳﺗﻧد،
ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود اداﻣﮫ دھﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﮐﻠﯾﮫ
ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎز ﺧواھد ﺑود.

اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره از ﺳوی وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾﺎﻟت
ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ) (SMSﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ §  28ﺑﻧد  1ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﺳراﯾت )(IfSG
ﺑﮫ ﺷرح ذﯾل اﺳت
در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻣردم
.1

روﯾدادھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﻏﯾرﻋﻣوﻣﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت دﯾﮕری ﮐﮫ اﻓراد در آن ﺑﺎ
ھم ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻧﯾز ﺗﺟﻣﻌﺎت ،ﻓﺎرغ از ﺗﻌداد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در آن ﻣﻣﻧوع
اﺳت .ﻣراﮐز ﺣﻣﺎم ﮔرﻓﺗن ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد.
ﯾﮏ اﺳﺗﺛﻧﺎء در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻗﺎﻧون ﻋﺑﺎرت اﺳت از:
 (aروﯾدادھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ دوﻟت اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ،وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎی اﯾﺎﻟت آزاد
ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ،دادﮔﺎه ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ،دادﮔﺎهھﺎ و دادﺳﺗﺎﻧﯽھﺎی
ﻋﻣوﻣﯽ اﯾﺎﻟت آزاد ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺎﻟت آزاد ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ،ﺳﺎﯾر ﻣﻘﺎﻣﺎت
دوﻟﺗﯽ )ﺑﮫﺧﺻوص ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟت ﻓدرال( و ﺳﺎﯾر ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯽ
ﮐﮫ در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻣردم اﺳت  -وظﺎﯾف ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد.
 (bروﯾدادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺟﮭت ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت و ﻧظم ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺑرای اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت
ﺗﺣت ﺣﻘوق ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺑرای اراﺋﮫ ﺑﮫ ﻣردم ﯾﺎ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای
ﻣردم در ﺣﺎل ﺧدﻣت ھﺳﺗﻧد.
 (cروﯾدادھﺎی ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ )ﻧظﯾر ﺑرﮔزاری ﻋروﺳﯽھﺎ،
ﻣراﺳم ﺗﺷﯾﯾﻊ و ﺗرﺣﯾم و روﯾدادھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ( در ﺻورﺗﯽﮐﮫ ﺗﻌداد
ﺷرﮐتﮐﻧﻧده در آن از  50ﻧﻔر ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد.
اﯾن اﻣﮑﺎن ﺑرای ﻣرﺟﻊ ذیﺻﻼح وﺟود دارد ﺗﺎ اﻗداﻣﺎت ﺧود را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون
ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﺳراﯾت اﻧﺟﺎم دھﻧد و اﯾن ﺷراﯾط ﺑراﯾﺷﺎن ﺑﯽﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﺷد.
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﺳراﯾت ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﺗﺎ وﻗﺎﯾﻊ
ﺧﺻوﺻﯽ را ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ اﻧداﺧﺗﮫ ﯾﺎ ﻟﻐو ﮐﻧﯾد.
ﺑﮭرهﺑرداری و ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺧردهﻓروﺷﯽھﺎ از ﺷﻣول اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ
اﺳت.

.2

ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﻐﺎزهھﺎ ،ﮐﺎﻓﮫﺗرﯾﺎھﺎ و ﮐﺎﻓﮫﺗرﯾﺎھﺎی داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺳﺗﮫ اﺳت .اﺳﺗﺛﻧﺎھﺎﺋﯽ وﺟود
دارد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﯾن ﻣوارد اﺳت :ﺧردهﻓروﺷﯽھﺎی ﻣوادﻏذاﯾﯽ ،ﺑﺎزارھﺎی ھﻔﺗﮕﯽ،
ﺧدﻣﺎت ﺣﻣل ﺑﺎ واﻧت و ﺗﺣوﯾل ،ﺑﺎزارھﺎی ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ،داروﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی
ﻟوازم ﭘزﺷﮑﯽ ،دوا ﻓروﺷﯽھﺎ ،ﭘﻣپ ﺑﻧزﯾنھﺎ ،ﺑﺎﻧﮏھﺎ و ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﭘس اﻧداز،
دﻓﺎﺗر ﭘﺳت ،ﺧﺷﮑﺷوﺋﯽھﺎ ،رﺧﺗﺷوی ﺧﺎﻧﮫھﺎ،

.3

ﻣﺷﺎﻏل ﻣﺷﻣول ﻣﻘررات ﺗﺟﺎرت ،ﻧﺳﺧﮫ اﻋﻼم ﺷده در  22ﻓورﯾﮫ 1999
) ,GewO, BGBl. I S. 202آﺧرﯾن اﺻﻼﺣﯾﮫ در ﻣﺎده  15از ﻗﺎﻧون ﻣﺻوب
 22ﻧواﻣﺑر  (BGBl. I p. 1746 ،2019اﻧواع ﻣوارد زﯾر ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑرای
دﺳﺗرﺳﯽ ﻋﻣوم ﻣردم ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻧد:
 (aﺳرﮔرﻣﯽھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ رﻗص )ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻠوپھﺎ ،دﯾﺳﮑوھﺎ ،ﮐﻠوپھﺎی
ﻣوﺳﯾﻘﯽ؛ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﯾﮑدهھﺎی ﻓﺎﻗد رﻗص ﻧﯾز ﻣﯽﺷود ،ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺟﻣﻌﯾت
زﯾﺎدی از اﻓراد در ﻓﺿﺎﯾﯽ ﻣﺣدود ﺣﺿور دارﻧد و در ﺷراﯾط ﻣﻌﻣول
ﮐﺎری ،ﻧﻣﯽﺗوان آﻧﮭﺎ را رد ﮐرد(،
 (bﻣﯾﺧﺎﻧﮫھﺎ،
 (cﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﮐﺎﻻ و روﯾدادھﺎی ﺗﺟﺎری
 (dﺑﺎزارھﺎی وﯾژه و ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ،
 (eﺟﺷﻧوارهھﺎی ﻣردﻣﯽ،
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎزی،
(f
 (gﮐﺎزﯾﻧوھﺎ،
 (hﮐﺎرﮔزاریھﺎی ﺷرط ﺑﻧدی و ﺷرﮐتھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ .ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت،
ﺑﺎزارھﺎی ھﻔﺗﮕﯽ ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻣﻘررات ﺗﺟﺎرت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻣﺷﻣول اﯾن
ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﻋﻼوه ﺑر آن ،اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺷﺑﺎﻧﮫ از ﺳوی ھﺗلھﺎ و ﻣراﮐز اﻗﺎﻣﺗﯽ در آﻟﻣﺎن ﺗﻧﮭﺎ
ﺑرای ﻣوارد ﺿروری ﻣﺟﺎز اﺳت و ﺻراﺣﺗﺎ ً ﺑرای اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺗورﯾﺳﺗﯽ ﻣﺟﺎز
ﻧﯾﺳت .در ﺻورت ﻟزوم ،از ﺳوی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﮫ ھﺗلھﺎ و ﻣراﮐز اﻗﺎﻣﺗﯽ،
اﻟزاﻣﺎت اﺿﺎﻓﯽ داده ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﺧطر ﺷﯾوع وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳد؛
ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﻌداد ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،اﻗداﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی
ﻣرﺑوطﮫ.

.4

رﺳﺗورانھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧون رﺳﺗورانھﺎ در ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ در ﻧﺳﺧﮫ اﻋﻼم ﺷده
در  3ژوﺋﯾﮫ  .SächsGVBl) 2011ص  198در آﺧرﯾن اﺻﻼﺣﯾﮫ در ﻣﺎده
 27از ﻗﺎﻧون ﻣﺻوب  26آورﯾل .SächsGVBl ،2018
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ص  (198ﺑﺎﯾد ﺑﺳﺗﮫ ﺷوﻧد .رﺳﺗورانھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و اﻏذﯾﮫﻓروﺷﯽھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد در
ﺻورت رﻋﺎﯾت ﮐﺎﻣل ﺷراﯾط ذﮐر ﺷده در ﺿﻣﯾﻣﮫ ،از ﺳﺎﻋت  6:00ﺻﺑﺢ ﺗﺎ
 6:00ﻋﺻر ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻧﻧد.
ﻏذاھﺎی ﺑﯾرون ﺑر ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻘررات از ﺳﺎﻋت  6:00ﺻﺑﺢ ﺗﺎ
 6:00ﻋﺻر ﯾﺎ در زﻣﺎن ﺑرداﺷﺗن و ﺗﺣوﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﺑدون ﻣﺣدودﯾت ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﮐﻧﻧد.
.5

ﻣراﮐز ﺗﻔرﯾﺣﯽ-ﺳرﮔرﻣﯽ ﻣﺷﻣول ﻣﻘررات ﻣﺣﻠﯽ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن در ﻧﺳﺧﮫ
اﻋﻼم ﺷده در ﺗﺎرﯾﺦ  21ﻧواﻣﺑر  (BGBl. I p. 3787) 2017ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑرای
دﺳﺗرﺳﯽ ﻋﻣوم ﻣردم ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻧد.

.6

ﻣراﮐز ﯾﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی زﯾر ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﻋﻣوم ﻣردم ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻧد:
 (aﺳﺎﻟنھﺎی ﺗﺋﺎﺗر )ﺷﺎﻣل ﺗﺋﺎﺗرھﺎی ﻣوزﯾﮑﺎل(
 (bﺳﯾﻧﻣﺎھﺎ،
 (cﺳﺎﻟنھﺎی ﮐﻧﺳرت،
 (dاﭘراھﺎ،
 (eﻣوزهھﺎ،
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ،
(f
 (gاراﺋﮫ در ﻣراﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻧطﻘﮫ و ﻣراﮐز ﻣدﻧﯽ،
 (hاراﺋﮫ آزاد ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن و ﮐﺎر ﺟواﻧﺎن،
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ،
(i
اﻓﻼکﻧﻣﺎھﺎ،
(j
 (kﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﺟﺎﻧورﺷﻧﺎﺳﯽ در اﺗﺎقھﺎی ﺑﺳﺗﮫ،
اراﺋﮫ در ﻣراﮐز آﻣوزش ﺑزرﮔﺳﺎﻻن،
(l
 (mاراﺋﮫ دورهھﺎی زﺑﺎن و آﻣوزش ھﺎی ﯾﮏﭘﺎرﭼﮫ ﺗوﺳط اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن دوره
ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ،
 (nاراﺋﮫ در ﻣدارس ﻣوﺳﯾﻘﯽ،
 (oاراﺋﮫ در ﺧﺎﻧﮫھﺎی ادﺑﯽ،
 (pاراﺋﮫ در ﻣوﺳﺳﺎت آﻣوزﺷﯽ دوﻟﺗﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ،
 (qﺳوﻧﺎ و ﺣﻣﺎمھﺎی ﺑﺧﺎر،
 (rﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎی ﺑدﻧﺳﺎزی و اﺳﺗودﯾوھﺎی ورزﺷﯽ،
 (sزﻣﯾنھﺎی ﺑﺎزی،
ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﺑرای ﺳﺎﻟﻣﻧدان،
(t
 (uﻣرﺑﯽھﺎی ﺟﮭﺎﻧﮕردی.

.7

ﻣوارد زﯾر ﻣﻣﻧوع اﺳت:
 (aﺗﺟﻣﻌﺎت در ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ ،ﻣﺳﺎﺟد ،ﮐﻧﯾﺳﮫھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺎﯾر
ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻣذھﺑﯽ
 (bﻣﻼﻗﺎت در ﮐﻠوپھﺎ و دﯾﮕر ﻣراﮐز ورزﺷﯽ و ﺗﻔرﯾﺣﯽ.

.8

ورزش در ھﻣﮫ ﻣراﮐز ورزﺷﯽ دوﻟﺗﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت .اﯾن ﺷراﯾط
ﺑرای ھر دوی ﻣراﮐز ورزﺷﯽ در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز و ﺳر ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﺷود )ﺷﺎﻣل
ﺳﺎﻟنھﺎی ﻓوﺗﺑﺎل و ﺗﻧﯾس ،ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎی ﺗﯾراﻧدازی و ﻏﯾره( و ھﻣﭼﻧﯾن زﻣﯾنھﺎی
ﺑﺎزی ﺳرﭘوﺷﯾده ﻧﯾز ﻣﯽﺷود .اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎ ً ورزﺷﮑﺎران ارﺷد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺻوص
در ﻣوارد ﻓردی ،ﺑﺎ اﺧذ ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ از ﺳوی وزارت ﮐﺷور اﯾﺎﻟت ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را اداﻣﮫ دھﻧد .وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در
اﯾﺎﻟت ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫطور ﺣرﻓﮫای در اﯾن راﺑطﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺑﺎﺷد.

.9

روﺳﭘﯾﺎن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﺎد ﻣﻧدرج در ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت از روﺳﭘﯾﺎن ﻣﺻوب 21
اﮐﺗﺑر  BGBl. I) 2016ص  2372در آﺧرﯾن اﺻﻼﺣﯾﮫ ﻣﺎده  57از ﻗﺎﻧون
ﻣﺻوب در  20ﻧواﻣﺑر  (BGBl. I S. 1626, 1661 ،2019ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد در
دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻣردم ﺑﺎﺷﻧد .واﺳطﮫﮔری ﻓﺣﺷﺎء ﻣﺷﻣول ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت از
روﺳﭘﯾﺎن ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﻗف ﺷود .روﯾدادھﺎی ﻓﺣﺷﺎء ﻣﺷﻣول ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت از
روﺳﭘﯾﺎن ﻧﯾز ﻧﺑﺎﯾد ﺑرﮔزار ﺷود.
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 .10اﯾن اﺣﮑﺎم در اﻧطﺑﺎق ﺑﺎ §  28از ﺑﻧد  3در راﺑطﮫ ﺑﺎ

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻻزماﻻﺟرا اﺳت.

§  16از ﺑﻧد 8 IfSG

 .11اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از اﻋﻼم در روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ
ﻻزماﻻﺟرا اﺳت .ﻋﯾﻧﺎ ً ﻣطﺎﻟﺑﻖ ﺑﺎ ،ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ از ﺳوی وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾﺎﻟت ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ در  18ﻣﺎرس AZ.: 15- ،2020
) 5422/5ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ  -اﺟرای ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﺳراﯾت  -اﻗداﻣﺎت
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻣﮫﮔﯾری ﮐروﻧﺎ  -ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺑرﮔزاری روﯾدادھﺎ( ﻏﯾر ﻧﺎﻓذ اﺳت.
 .12اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ در اﺑﺗدا ﺗﺎ  20آورﯾل  2020ﻗﺎﺑل اﺟراﺳت.
 .13ﺑﯾن ﺗﺧﻠﻔﺎت از اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎﯾز ﻗﺎﺋل ﺷد:
 (aﻣوارد ﺗﺧطﯽ از ﻣﻣﻧوﻋﯾت روﯾدادھﺎ/ﺗﺟﻣﻌﺎت و ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣراﮐز ﺣﻣﺎم ﮔرﻓﺗن
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ §  28از ﺑﻧد  1ﺟﻣﻠﮫ ،2 IfSG
 (bﺗﺧطﯽ از اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ §  28ﭘﺎراﮔراف  1ﺟﻣﻠﮫ 1 IfSG
و
 (cﺗﺧطﯽ ﻋﻣدی از اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ §  28ﭘﺎراﮔراف  1ﺟﻣﻠﮫ 1
از  IfSGدر ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ §  74از . IfSG
ﺗﺧطﯽ از ﻣوارد اﻟف( و ج( ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣﺟﺎزات اﺳت .در ﻏﯾراﯾنﺻورت ،ﺗﺧﻠﻔﺎت
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺟُرم اداری دارای ﻣﺟﺎزات اﺳت.
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:
– دادﮔﺎه اداری ﮐﻣﻧﯾﺗس،Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitz ،
– دادﮔﺎه اداری درﺳدن ،ﻣرﮐز دادﮔﺎه وﯾژهHans-Oster-Strasse 4, ،
،01099 Dresden
– دادﮔﺎه اداری ﻻﯾﭘزﯾﮓ. Rathenaustrasse 40, 04179 Leipzig ،
دﯾوان اداری درﺳدن ،ﻣرﮐز دادﮔﺎه وﯾژهHans-Oster-Strasse 4, ،
 ،01099 Dresdenدارای 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:
ھﯾﭻ ﺷرطﯽ ﺑرای اﻋﺗراض ﻋﻠﯾﮫ اﻗداﻣﺎت اداری ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ از ﺳوی وزارت
اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾﺎﻟت ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ،وﺟود ﻧدارد .ﭘس از
طرح اﻋﺗراض ،ﻣدت ادﻋﺎ ﺑرآورده ﻧﻣﯽﺷود.
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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 طرف ﺷﺧص ﻣﺳﺋول اراﺋﮫ ﺷود ﯾﺎ ﺗوﺳط
ﺷﺧص ﻣﺳﺋول اﻣﺿﺎء ﺷود و ﺑﮫ ﺻورت اﻣن ﻣﻧﺗﻘل ﺷود و ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺧش
55اﻟف ) (4از اﺣﮑﺎم دادﮔﺎه اداری ) (VwGOارﺳﺎل ﺷود .ﻣﻘررات ﺛﺎﻧوی
ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺳﻧد اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓﺻل  2از آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﺷراﯾط 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 ا داری ﭘس از ﺗﺷﮑﯾل
ﭘروﻧده در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
ﻋﻠت

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 ذی ﺻﻼح ﻣﯽﺗواﻧد
دﺳت ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺑزﻧد .ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺧش  28ﭘﺎراﮔراف  1ﺟﻣﻠﮫ  2از ،IfSG
ﻣﯽﺗوان روﯾدادھﺎ ﯾﺎ دﯾﮕر ﺗﺟﻣﻌﺎت ﮐﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از اﻓراد در آن ﺷرﮐت ﻣﯽﮐﻧﻧد و
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﯾوع ﻋﺎﻣل ﺑﯾﻣﺎریزا ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد ،را ﻣﺣدود ﮐرد.
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 .اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽﺗواﻧد در ﻣﺣﯾط ﺧﺻوﺻﯽ و
ﺣرﻓﮫای و ھﻣﭼﻧﯾن در روﯾدادھﺎ و ﺗﺟﻣﻌﺎت اﻓراد اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد .ﺷﯾوعھﺎی ﺑﯾﺷﺗر در
ھﻣﺎﯾشھﺎ )در ﺳﻧﮕﺎﭘور( ﯾﺎ روﯾدادھﺎی ﮐﺎرﻧﺎوال )در آﻟﻣﺎن( اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت .ﺗﻌداد
زﯾﺎدی از ﻣوارد اﻧﺗﻘﺎل  SARS-CoV-2ﻣﯽﺗواﻧد در روﯾدادھﺎ ﯾﺎ ﺗﺟﻣﻌﺎت اﻓراد اﺗﻔﺎق
ﺑﯾﻔﺗد.
ﻣﺣدودﯾتھﺎی ذﯾل ،ﺷﻣﺎره  1ﺗﺎ  9ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﺣﺎﻓظت از ﮔروهھﺎی آﺳﯾبﭘذﯾر و
ﺧﺎص در ﺑراﺑر ﺳراﯾت  SARS-CoV-2ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ داﻧش ﭘزﺷﮑﯽ
ﺿروری اﺳت .ﺑﮫﺧﺎطر ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﺷﯾوع ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ در ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ و روزھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ،
ﺑﺎﯾد ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ و اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ را در ھﻧﮕﺎم ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری در ﻣورد وﺟود ﺧطر
ﭘﻧﮭﺎن و اﻓزاﯾش ﺧطر ﺳراﯾت در ﺑﯾن ﻣردم در ﻧظر ﮔرﻓت .ﻣﺣدودﯾتھﺎی ذﮐر ﺷده در
ﺷﻣﺎره  1ﺗﺎ  ،9ﻣﺣﺎﻓظت از ﺟﻣﻌﯾت 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
ﺳﯾﺳﺗم ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺣﻔظ ظرﻓﯾتھﺎی ﺿروری ﻣوﺟود ﺑرای درﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎران
و ﺳﺎﯾر ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ﻣﯽﺷود.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ داﻧش ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ،ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن ﻗﺎﺋدهای را ﻓرض ﮐرد ﮐﮫ ،ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اﻗدام
ﻣﺣﻔﺎظﺗﯽ را ﻧﻣﯽﺗوان ﺗوﺳط اﭘراﺗورھﺎ ﯾﺎ ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدﮔﺎن روﯾدادھﺎ ،ﺷرﮐت ھﺎی ﺗﺟﺎری
ﯾﺎ در ﻣراﮐزی ﮐﮫ در ﺷﻣﺎرهھﺎی  1ﺗﺎ  9ذﮐر ﺷدهاﻧد ،اﻧﺟﺎم داد ﮐﮫ ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ ﻣؤﺛر ﺑﺎﺷد
ﺑﻠﮑﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﺷدﯾد ﮐﻣﺗری را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﮐﺎر از اﻓراد ﺑﺳﯾﺎری در ﺑراﺑر
ﻋواﻣل ﭘرﺧطر ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد
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ﻣدت زﻣﺎن ،ﺗﻌداد و ﺷدت ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺗﻣﺎس و ﻗﺎﺑﻠﯾت ردﯾﺎﺑﯽ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻗﺎﺑل
ﺗﺿﻣﯾن ﻧﯾﺳت.
در ﺧﺻوص ﺑﻧد :1
ﺑر اﺳﺎس ﺗﺣوﻻت و ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﮔﺳﺗرش ﺳرﯾﻊ و در ﺣﺎل
اﻓزاﯾش  ،SARS-CoV-2اﮐﻧون ﺑﮫطور ﮐﻠﯽ ﻓرض ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ روﯾدادھﺎ و
ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑﺎ  1000ﺷرﮐتﮐﻧﻧده ﻣورد اﻧﺗظﺎر ،ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ھﻣراه ﻧﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ
ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻣؤﺛر ﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﺷدﯾد ﮐﻣﺗری را ﺑﮫ ھﻣراه دارﻧد ﮐﮫ ﻋدم
ﺑرﮔزاری روﯾداد ﯾﺎ ﺗﺟﻣﻊ در روﯾدادھﺎی ﺿروری در دوﻟت اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ،
وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎی اﯾﺎﻟت آزاد ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ،دادﮔﺎه ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ،دادﮔﺎه ھﺎ و
دادﺳﺗﺎﻧﯽھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ اﯾﺎﻟت آزاد ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺎﻟت آزاد ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ )ﺷﺎﻣل ﭘﻠﯾس و
ﺧدﻣﺎت آﺗشﻧﺷﺎﻧﯽ( و دﯾﮕر ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ از اﯾن ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ھﺳﺗﻧد )ﺑﮫﺧﺻوص
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓدرال( و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی دﯾﮕری ﮐﮫ وظﺎﯾف ﺣﻘوق ﻋﻣوﻣﯽ را
اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ دارﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن دﯾﮕر ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎء در اﯾن ﻣﻣﻧوﻋﯾت
ﺷﺎﻣل روﯾدادھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت و ﻧظم ﻋﻣوﻣﯽ ،اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ،
ﺗﺄﻣﯾن ﺧواروﺑﺎر ﻣردم ﯾﺎ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ از اﻓراد اﺳت .ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔظ ﺗﻧﺎﺳب،
ﻣﯽﺗوان روﯾدادھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑﺎ ﺣداﮐﺛر  50ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده را ﺑرﮔزار
ﮐرد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﺳراﯾت ،ﻣراﺟﻊ ذیﺻﻼح اﻣﻛﺎن ﺻدور
ﻣﺟوز اﻗداﻣﺎت اﺿﺎﻓﯽ را ﺧواھﻧد داﺷت .ﺑرای ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ،ﻣﻼﻗﺎتھﺎی ﻣﺷﻣول ﻣﺎده
.8 GG (cf
§  28ﭘﺎراﮔراف  1ﺟﻣﻠﮫ  (3 IfSGﺑﮫ ﺻراﺣت در ﺑﺧش  1ﺣﮑم ذﮐر ﺷده اﺳت.
در ﺧﺻوص ﺑﻧد :2
ﺑﺧش  2اﺳﺗﺛﻧﺎءھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻐﺎزهھﺎ را ﻣﺷﺧص ﻣﯽﮐﻧد و اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ را
ﺑرای ﮐﻧﺗرل دﺳﺗرﺳﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺷﮑﯾل ﺻف را ﺷرح ﻣﯽدھد.
در ﺧﺻوص ﺑﻧد :3
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻧد  ،3در ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺟﺎری ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر از ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﮔﺷﺎﯾش و
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻣوم ﻣردم )ﺳرﮔرﻣﯽھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ رﻗص  -ﻧظﯾر ﮐﻠوپھﺎ ،دﯾﺳﮑوھﺎ،
ﮐﻠوپھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ  -ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﺗﺟﺎری ،ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ ،ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺎص ،ﻣراﮐز ﺑﺎزی،
ﮐﺎزﯾﻧوھﺎ و ﮐﺎرﮔزاریھﺎی ﺷرط ﺑﻧدی و ﺷرﮐتھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ( ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧزدﯾﮏ
اﻓراد ﺣﺎﺿر در اﯾن ﻣراﮐز ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر و ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺑﺎﻻی ﻣدت زﻣﺎن ﺣﺿور آﻧﮭﺎ در
ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ،ﻣﻌﻣوﻻ ﺧطر ﺳراﯾت ﺑﺎﻻ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﻗدام ﻻزم و ﻣﺗﻧﺎﺳب ھﻣﺎﻧﺎ
ﺑﺳﺗن ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎی ﻓوقاﻟذﮐر و ﻣﻣﻧوﻋﯾت رﻓتوآﻣد اﻓراد ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻘرر در ﺑﻧد 12
اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ،ﻣﯾﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑدون رﻗﺎص ھﺳﺗﻧد ﻧﯾز در اﯾن ﻓﮭرﺳت ﻗرار
دارﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﻋﺎدی در ﭼﻧﯾن ﻣراﮐزی ،ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی از اﻓراد در ﻓﺿﺎی
ﻣﺣدود از ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد و آﻧﮭﺎ را ﻧﻣﯽﺗوان از ھم دور ﮐرد .ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺎص
ﮐﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﮐد ﺗﺟﺎرت ھﺳﺗﻧد ،روﯾدادھﺎی ﻣﻧظم و ﺗﮑرارﭘذﯾری دارﻧد ﮐﮫ در آن،
ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻋرﺿﮫﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﺎص را ﻣﯽﻓروﺷﻧد .اﯾن ﻣوارد ﺻراﺣﺗﺎ ً ﺷﺎﻣل
ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﺧردهﻓروﺷﯽ )ﺗﺧﺻﺻﯽ( ﻧﻣﯽﺷود .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﺎد ﻣﺻرح در ﻗﺎﻧون
ﺗﺟﺎرت ،ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﮐﺎﻻ ﯾﮏ روﯾداد ﻣﻧظم و ﻣﺣدود اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫطور ﻣرﺗب ﺗﮑرار
ﻣﯽﺷود و در آن ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ از ھﻣﮫ ﻧوع را ﻣﯽﻓروﺷﻧد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﺎد ﻣﺻرح در ﻗﺎﻧون ﺗﺟﺎرت ،ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﮐﺎﻻ ﯾﮏ روﯾداد ﻣﻧظم و
ﻣﺣدود اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫطور ﻣرﺗب ﺗﮑرار ﻣﯽﺷود و در آن ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻋرﺿﮫﮐﻧﻧدﮔﺎن
اﻗداﻣﺎت ﺳرﮔرم ﮐﻧﻧده را اﺟرا ﮐرده و ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ را ﻣﯽﻓروﺷﻧد،

304 S

روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ

ﭼﺎپ وﯾژه ﺷﻣﺎره 5

ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً در اﯾن ﻧوع روﯾدادھﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎزارھﺎی ھﻔﺗﮕﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻋرﺿﮫ ﺧواروﺑﺎر ﺑﮫ ﻣردم اﻗدام ﻣﯽﮐﻧﻧد اﯾن ﺑﺎزارھﺎ )§  67از  (GewOﻣﺷﻣول اﯾن
ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻧﻣﯽﺷوﻧد.
در ﺧﺻوص ﺑﻧد :4
ﺑر اﯾن اﺳﺎس ،اﺳﺗدﻻل ﺑﻧد  3ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ رﺳﺗورانھﺎی ﻣﺷﻣول ﻗﺎﻧون رﺳﺗورانھﺎ
ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  1.5ﻣﺗری ﺑﯾن ﻣﯾزھﺎی ﺳﺎﻟن وﺟود
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،رﺳﺗورانھﺎی ﻣﺧﺗص ﮐﺎرﻣﻧدان و اﻏذﯾﮫﻓروﺷﯽھﺎ از اﯾن ﻣﺣدودﯾتھﺎ،
ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﺧواھﻧد ﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﺷراﯾط در ﻣورد طراﺣﯽ اﺗﺎق اﯾﺳﺗﺎده ﺻرف ﻏذا ﻧﯾز
ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد.
در ﺧﺻوص ﺑﻧد :5
ﺗوﺟﯾﺣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﻧد  3ﻧﯾز در اﯾﻧﺟﺎ ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت .در ﻣراﮐز ﺗﻔرﯾﺣﯽ ذﮐر
ﺷده ،ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣوﺳﺳﺎت ﺗﺟﺎری ﻧﯾز ﻣﯽﺗوان اطﻼق ﮐرد ،ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮫ روشھﺎی
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺗﺟﺎری و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﻣﺷﺧص ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧزدﯾﮏ
ﺑودن اﻓراد ﺣﺎﺿر و طول ﻣدت ﺣﺿور آﻧﮭﺎ در ﺷراﯾط ﻋﺎدی ﮐﺎری اﯾن ﻣراﮐز ،ﺧطر
ﺳراﯾت زﯾﺎد اﺳت.
در ﺧﺻوص ﺑﻧد :6
ﺗوﺟﯾﺣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﻧد  3ﻧﯾز در اﯾﻧﺟﺎ ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن در ﺗﺋﺎﺗرھﺎ،
ﺗﺎﻻرھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،ﺳﯾﻧﻣﺎھﺎ ،ﺳﺎﻟنھﺎی ﮐﻧﺳرت ،ﻣوزهھﺎ ،ﺳﺎﻟنھﺎی ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ،
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ،اراﺋﮫ در ﻣراﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻧطﻘﮫ و ﻣراﮐز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻓﻼکﻧﻣﺎھﺎ،
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﺟﺎﻧورﺷﻧﺎﺳﯽ در اﺗﺎقھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ،اراﺋﮫ در ﻣراﮐز آﻣوزش ﺑزرﮔﺳﺎﻻن،
ﻣدارس ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،اراﺋﮫھﺎی ﻣوﺳﺳﺎت آﻣوزش ﺧﺻوﺻﯽ ،اﺳﺗﺧرھﺎ )ﺷﺎﻣل ﭘﺎرکھﺎی
آﺑﯽ( ،ﺳوﻧﺎ و ﺣﻣﺎمھﺎی ﺑﺧﺎر ،ﻣراﮐز ﺗﻧﺎﺳباﻧدام و ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎی ورزﺷﯽ و ﻣﺣلھﺎی
وﻗت ﮔذراﻧﯽ ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧزدﯾﮏ اﻓراد ﺣﺎﺿر و ﻣدت زﻣﺎن ﺣﺿور آﻧﮭﺎ،
اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺎﻻی ﺳراﯾت در ﺷراﯾط ﻋﺎدی ﮐﺎری وﺟود دارد .ﺷراﯾط ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑرای ﻣراﮐز
آﻣوزش زﺑﺎن و اراﺋﮫ دورهھﺎی ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ،ﮐﺎﻓﮫﺗرﯾﺎھﺎ و ﮐﺎﻓﮫھﺎی داﻧﺷﮕﺎهھﺎ و دﯾﮕر
ﻣوﺳﺳﺎت آﻣوزﺷﯽ در اﯾﺎﻟت آزاد ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ وﺟود دارد.
در ﺧﺻوص ﺑﻧد :7
در ﻧﺷﺳتھﺎی ﻓوقاﻟذﮐر ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧزدﯾﮏ اﻓراد ﺣﺎﺿر و ﻣدت زﻣﺎن
ﺣﺿور آﻧﮭﺎ ،اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺎﻻی ﺳراﯾت وﺟود دارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﻗدام ﻻزم و ﻣﺗﻧﺎﺳب ھﻣﺎﻧﺎ
ﺑﺳﺗن ﻧﺷﺳتھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن ﻣﻘرر در ﺑﻧد  10اﺳت.

در ﺧﺻوص ﺑﻧد :8
ﺗوﺟﯾﺣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﻧد  3ﻧﯾز در اﯾﻧﺟﺎ ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت .ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ورزﺷﯽ در
ھﻣﮫ ﻣراﮐز ورزﺷﯽ دوﻟﺗﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﮐم ﺑﯾن
ورزﺷﮑﺎران ﺷده و در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﻧﯾز ﺗﻣﺎس ﺟﺳﻣﯽ ﺑﯾن آﻧﮭﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد .ﮐﮫ ﻣوﺟب
ﻣﯽﺷود ﺧطر ﺳراﯾت ﺑﮫ طرز ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﺎﻻ ﺑرود .ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔظ ﺗﻧﺎﺳب ،ﻣوارد
اﺳﺗﺛﻧﺎء را ﻣﯽﺗوان در ﻧظر ﮔرﻓت ،ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﻣوارد ﻓردی و ﺑﺎ اﺧذ ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ
از ﺳوی وزارت ﮐﺷور اﯾﺎﻟت ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت اداﻣﮫ داد .وزارت اﻣور
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾﺎﻟت ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫطور ﺣرﻓﮫای در اﯾن راﺑطﮫ
ﭘﺎی ﮐﺎر ﺑﺎﺷد.
در ﺧﺻوص ﺑﻧد :9
در ﻣراﮐز و روﯾدادھﺎی ﻓﺣﺷﺎی ﻣﺷﻣول ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت از روﺳﭘﯾﺎن ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﺗﻣﺎسھﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﯾن اﻓراد ﺣﺎﺿر ،ﻣﻌﻣوﻻً ﺧطر ﺳراﯾت ﺑﺎﻻ اﺳت.
در ﺧﺻوص ﺑﻧد :10
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻗدام در ﻣﻘﺎﺑل ھﻣﮫ ﮔﯾری ،اﯾن ﺣﮑم ﻣطﺎﺑﻖ اﺳت ﺑﺎ §  28ﺑﻧد 3
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ §  16ﺑﻧد  8از  IfSGاﺳت ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺎﺑل اﺟرا اﺳت .اﻋﺗراضھﺎ و
ﺗﺟدﯾد ﻧظرھﺎ ھﯾﭻ اﺛر ﺗﻌﻠﯾﻘﯽ ﻧﺧواھﻧد داﺷت.
در ﺧﺻوص ﺑﻧد :11
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓورﯾت زﯾﺎد ،ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ از  22ﻣﺎرس  2020ﺳﺎﻋت  0.00ﺑﺎﻣداد
ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣﺎن
ﻋﻣوﻣﯽ ﺟدﯾد ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻗﺎﺑل اﺟرای ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺻوب  18ﻣﺎرس  2020ﺷده
اﺳت.
در ﺧﺻوص ﺑﻧد :12
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺑﮭﺎﻣﺎت ﻣوﺟود در ﻣورد ﮔﺳﺗرش ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺷراﯾط ھﻣﮫﮔﯾری،
دﺳﺗورات در اﺑﺗدا ﻣﺣدود اﺳت .ﭘس از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد ﺧطر در آﯾﻧده ،دﺳﺗورات ﺗﻣدﯾد ﯾﺎ
ﻣدت اﺟرای آن ﮐوﺗﺎه ﻣﯽﺷود.
در ﺧﺻوص ﺑﻧد :13
ﻧﻘض دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣوﺟود در ﺷﻣﺎرهھﺎی  1ﺗﺎ  9ﻣﺟﺎزاتھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ را در
ﻗواﻧﯾن ﻓدرال در ﭘﯽ دارد .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺟﻧﺎﯾﯽ و اداری ﻣرﺑوطﮫ ﺗوﺟﮫ ﮐرد.

درﺳدن 20 ،ﻣﺎرس 2020
Uwe Gaul
دﺑﯾر داﺋم
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روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ

ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺑﻧدھﺎی  2و 4
ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﺷود:
 .1ﺑﮭداﺷت
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺎ دﻣﺎی ﺑدن ﺑﺎﻻ/ﺗب و ﻋﻼﺋم ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر در زﻣﯾﻧﮫ ﻓروش ﻧﯾﺳﺗﻧد.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺷﺳﺗﺷو ،ﺻﺎﺑون و ﻣواد ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺎرﻣﻧدان ﻗرار ﮔﯾرد.
ﭼرخ دﺳﺗﯽھﺎی ﺧرﯾد ،ﺳﺑدھﺎی ﺧرﯾد ،ﻧوارھﺎی ﺻﻧدوق ﭘول و ﻏﯾره ﺑﺎﯾد در ﻓواﺻل زﻣﺎﻧﯽ ﮐوﺗﺎه ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷوﻧد.
آﻟودﮔﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﺑﺎﯾد ﻓورا ً رﻓﻊ ﺷود.
ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧدهھﺎ ﺑﺎﯾد در اﺗﺎقھﺎی ﻓروش ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
وﺟود ﺳﻠف ﺳروﯾس ﺑرای ﮐﺎﻻھﺎی ﭘﺧﺗﮫ ﺷده ﻣﻣﻧوع اﺳت.
دﺳﺗرﺳﯽ اﻓراد دارای ﻋﻼﺋم ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ )ﺳرﻓﮫ  ،آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ( ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﻊ ﺷود؛ اﻓراد را ﺑﮫ اﺷﮑﺎل
ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺧرﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﭘﯾشﺳﻔﺎرش ھﻣراه ﺑﺎ ﺟﻣﻊآوری و ﻏﯾره ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧﯾد.
ﻣﮕر در ﻣواردی ﮐﮫ از ﺗﺟﮭﯾزات ﺧودﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑﺎﺷد ،درھﺎی ورودی و ﺧروﺟﯽ ﺑﺎﯾد داﺋﻣﺎ ً ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﺷﺗرﯾﺎن آن را
ﺑﺎز ﻧﮑﻧﻧد.
ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً از وﺳﺎﯾل ﭘرداﺧت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﺑدون ﺗﻣﺎس اﺳﺗﻔﺎده ﺷود؛ ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﮐدھﺎی
ورودی/اﻣﺿﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،دﺳﺗﮕﺎهھﺎ ﺑﺎﯾد ﭘس از ھر ﺑﺎر اﺳﺗﻔﺎده ،ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷوﻧد.
ھﻣﮫ اﻗداﻣﺎت/ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﻓﺗﺎر/ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫطور واﺿﺢ در ﻣﺣل ورود ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷود.
در ﺷرﮐتھﺎی ﺧدﻣﺎﺗﯽ ،ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  1.5ﻣﺗر ﺑﯾن ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﺷود.

 .2ﮐﻧﺗرل دﺳﺗرﺳﯽ/ﭘﯾشﮔﯾری از ﺗﺷﮑﯾل ﺻف
• ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ آن ﺗﻌداد از ﻣﺷﺗرﯾﺎن اﺟﺎزه ورود ھﻣزﻣﺎن ﺑدھﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺻﻔﯽ ﺑﯾش از ﺳﮫ ﻧﻔر در ﺻﻧدوق ﺗﺷﮑﯾل ﻧﺷود.
• ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﺷود ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺧرﯾد ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  1.5ﻣﺗری را از اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد.
• اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﮐﻧﺗرلھﺎی ﭘذﯾرش/ﮐﻧﺗرلھﺎی دﺳﺗرﺳﯽ ﺗﺿﻣﯾن ﺷود.
 .3رﺳﺗورانھﺎی ﻣﺧﺗص ﮐﺎرﻣﻧدان و اﻏذﯾﮫﻓروﺷﯽھﺎ
• رﺳﺗورانھﺎی ﻣﺧﺗص ﮐﺎرﻣﻧدان ،اﻏذﯾﮫﻓروﺷﯽھﺎ و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻏذا در ﻣراﮐز اﻗﺎﻣﺗﯽ ﺑرای ﭘذﯾراﯾﯽ از ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن
ﺷﺑﺎﻧﮫ ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻗرار ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ
 .1ﮐﻣﺗر از  50ﻧﻔر ﺑﮫ ﺻورت ھﻣزﻣﺎن در آﻧﺟﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و
 .2ﻣﯾز ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﻣرﺗب ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  1.5ﻣﺗری ﺑﯾن ﻣﯾزھﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﺗﺎقھﺎی اﻧﺗظﺎر
اﯾﺳﺗﺎده ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای طراﺣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ  1.5ﻣﺗری ﺑﯾن ﻣﮭﻣﺎنھﺎ ﺗﺿﻣﯾن ﺷود.
• از دﺳﺗرﺳﯽ اﻓرادی ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ دارﻧد )ﺳرﻓﮫ ،آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ( ﺑﺎﯾد اﺟﺗﻧﺎب ﺷود.
• ھﻣﮫ اﻗداﻣﺎت/ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﻓﺗﺎر/ﺑﮭداﺷت ﺑﺎﯾد ﺑﮫطور واﺿﺢ در ﻣﺣل ورود ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷود.
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