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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 

 گیری کروناممنوعیت رویدادھا در دوره ھمھ

 وزارت امور اجتماعی و ھمبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونیاعالمیھ از سوی 

  Az 2020 مارس 20 

.:15-5422/5 

احکام صادره از سوی وزارت امور اجتماعی و ھمبستگی اجتماعی در ایالت 
) IfSGقانون محافظت در برابر سرایت ( 1بند  28§ ) مطابق با SMSساکسونی (

 بھ شرح ذیل است
 
 

 در دسترس عموم مردم
 

افراد در آن با  رویدادھای عمومی و غیرعمومی و ھمچنین اجتماعات دیگری کھ .1
کنند و نیز تجمعات، فارغ از تعداد شرکت کنندگان در آن ممنوع ھم مالقات می

 شوند.است. مراکز حمام گرفتن بستھ می
 یک استثناء در رابطھ با این قانون عبارت است از:

a( ھای ایالت آزاد رویدادھای مربوط بھ دولت ایالتی ساکسونی، وزارتخانھ
ھای ھا و دادستانیاساسی ساکسونی، دادگاه ساکسونی، دادگاه قانون

عمومی ایالت آزاد ساکسونی، مقامات ایالت آزاد ساکسونی، سایر مقامات 
ھا یا مؤسساتی خصوص مقامات دولت فدرال) و سایر سازماندولتی (بھ

 وظایف قانونی خود را انجام می دھند. -کھ در دسترس عموم مردم است 
b(  امنیت و نظم عمومی، برای ارائھ خدمات رویدادھایی کھ در جھت حفظ

تحت حقوق عمومی، برای ارائھ بھ مردم یا ارائھ خدمات درمانی برای 
 مردم در حال خدمت ھستند.

c( نظیر برگزاری عروسی) ھا، رویدادھای بخش خصوصی یا خانوادگی
کھ تعداد مراسم تشییع و ترحیم و رویدادھای مشابھ) در صورتی

 نفر تجاوز نکند. 50کننده در آن از شرکت
صالح وجود دارد تا اقدامات خود را با توجھ بھ قانون این امکان برای مرجع ذی

 تأثیر باشد.محافظت در برابر سرایت انجام دھند و این شرایط برایشان بی
شود تا وقایع بنا بھ دالیل مربوط بھ محافظت در برابر سرایت، توصیھ می

 غو کنید.خصوصی را بھ تعویق انداختھ یا ل
ھا از شمول این فرمان عمومی مستثنی فروشیبرداری و مراجعھ بھ خردهبھره

 است.
 

تریاھای دانشگاه بستھ است. استثناھائی وجود تریاھا و کافھھا، کافھمعموالً مغازه .2
ھای موادغذایی، بازارھای ھفتگی، فروشیدارد کھ شامل این موارد است: خرده

ھای ھا، فروشگاهیل، بازارھای نوشیدنی، داروخانھخدمات حمل با وانت و تحو
ھای پس انداز، ھا و بانکھا، بانکھا، پمپ بنزینلوازم پزشکی، دوا فروشی

 ھا،ھا، رختشوی خانھدفاتر پست، خشکشوئی

 ، بازارھای لوازم حیوانات خانگی و عمده فروشی.فروش روزنامھ
ھا برای این مناطق بھ حالت ھتا اطالع ثانوی، عموماً ممنوعیت فروش یکشنب

 تعلیق در آمده است.
این مراکز با در نظر گرفتن الزامات بھداشتی، کنترل دسترسی و جلوگیری از 

باز ھستند.  -کھ بھ عنوان ضمیمھ در نظر گرفتھ شده  -تشکیل صف 
دھندگان خدمات و صنعتگرھایی کھ در دسترس عموم مردم نیستند، ارائھ
خود ادامھ دھند. با توجھ بھ افزایش نیازھای بھداشتی، کلیھ توانند بھ کار می

 مراکز درمانی ھمچنان باز خواھد بود.
 

 1999فوریھ  22مشاغل مشمول مقررات تجارت، نسخھ اعالم شده در  .3
)GewO, BGBl. I S. 202 از قانون مصوب  15, آخرین اصالحیھ در ماده

توانند برای زیر نمی ) انواع مواردBGBl. I p. 1746، 2019نوامبر  22
 دسترسی عموم مردم باز باشند:

a( مانند کلوپسرگرمی) ھای ھا، دیسکوھا، کلوپھای مرتبط با رقص
شود، کھ در آنجا جمعیت ھای فاقد رقص نیز میموسیقی؛ کھ شامل میکده

زیادی از افراد در فضایی محدود حضور دارند و در شرایط معمول 
 رد)،توان آنھا را رد ککاری، نمی

b( ھا،میخانھ 
c( ھای کاال و رویدادھای تجارینمایشگاه 
d( ھا،بازارھای ویژه و نمایشگاه 
e( ھای مردمی،جشنواره 
f( ،امکانات بازی 

g( ،کازینوھا 
h( ھای مشابھ. الزم بھ ذکر است، ھای شرط بندی و شرکتکارگزاری

کنند مشمول این بازارھای ھفتگی کھ مطابق با مفاد مقررات تجارت فعالیت می
 یت نیستند.ممنوع

قامتی در آلمان تنھا ھا و مراکز اعالوه بر آن، ارائھ خدمات شبانھ از سوی ھتل
برای موارد ضروری مجاز است و صراحتاً برای ارائھ خدمات توریستی مجاز 

ھا و مراکز اقامتی، نیست. در صورت لزوم، از سوی مقامات بھداشتی بھ ھتل
شیوع ویروس کرونا بھ حداقل برسد؛ الزامات اضافی داده خواھد شد تا خطر 

ھای برای نمونھ با تعیین تعداد بازدید کنندگان، اقدامات بھداشتی و دستورالعمل
 مربوطھ.

 
ھا در ساکسونی در نسخھ اعالم شده ھا با توجھ بھ مفاد قانون رستورانرستوران .4

در آخرین اصالحیھ در ماده  198. ص SächsGVBl( 2011ژوئیھ  3در 
 .SächsGVBl، 2018آوریل  26از قانون مصوب  27
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توانند در ھا میفروشیھای شخصی و اغذیھ) باید بستھ شوند. رستوران198ص 
صبح تا  6:00صورت رعایت کامل شرایط ذکر شده در ضمیمھ، از ساعت 

 عصر فعالیت کنند. 6:00
صبح تا  6:00توانند با توجھ بھ مقررات از ساعت غذاھای بیرون بر نیز می

عصر یا در زمان برداشتن و تحویل مربوط بھ آن بدون محدودیت فعالیت  6:00
 کنند.

 
سرگرمی مشمول مقررات محلی استفاده از ساختمان در نسخھ -مراکز تفریحی .5

توانند برای ) نمیBGBl. I p. 3787( 2017نوامبر  21اعالم شده در تاریخ 
 دسترسی عموم مردم باز باشند.

 
 توانند برای دسترسی عموم مردم باز باشند:مراکز یا پیشنھادھای زیر نمی .6

a( ھای تئاتر (شامل تئاترھای موزیکال)سالن 
b( ،سینماھا 
c( ھای کنسرت،سالن 
d( ،اپراھا 
e( ھا،موزه 
f( ھا،نمایشگاه 

g(  و مراکز مدنی،ارائھ در مراکز فرھنگی منطقھ 
h( ،ارائھ آزاد بھ کودکان و کار جوانان 
i( ھای عمومی،کتابخانھ 
j( نماھا،افالک 

k( ھای بستھ،ھای جانورشناسی در اتاقنمایشگاه 
l( ،ارائھ در مراکز آموزش بزرگساالن 

m( پارچھ توسط ارائھ دھندگان دوره ھای یکھای زبان و آموزشارائھ دوره
 یکپارچھ،

n( ،ارائھ در مدارس موسیقی 
o( ھای ادبی،ارائھ در خانھ 
p( ،ارائھ در موسسات آموزشی دولتی و خصوصی 
q( ھای بخار،سونا و حمام 
r( ھای بدنسازی و استودیوھای ورزشی،باشگاه 
s( ھای بازی،زمین 
t( ھای مالقات برای سالمندان،مکان 

u( ھای جھانگردی.مربی 
 

 موارد زیر ممنوع است: .7
a( تجمعات مربوط بھ سایر ھا و ھمچنین تجمعات در کلیساھا، مساجد، کنیسھ

 مجامع مذھبی
b( ھا و دیگر مراکز ورزشی و تفریحی.مالقات در کلوپ 

 
ورزش در ھمھ مراکز ورزشی دولتی و خصوصی ممنوع است. این شرایط  .8

برای ھر دوی مراکز ورزشی در فضای باز و سر بستھ باید رعایت شود (شامل 
ھای یره) و ھمچنین زمینھای تیراندازی و غھای فوتبال و تنیس، باشگاهسالن

توانند، بھ خصوص شود. استثنائاً ورزشکاران ارشد میبازی سرپوشیده نیز می
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 

 ای در این رابطھ در جریان باشد.طور حرفھایالت ساکسونی باید بھ
 

 21روسپیان با توجھ بھ مفاد مندرج در قانون محافظت از روسپیان مصوب  .9
از قانون  57در آخرین اصالحیھ ماده  2372ص  BGBl. I( 2016اکتبر 

توانند در ) نمیBGBl. I S. 1626, 1661، 2019نوامبر  20مصوب در 
اء مشمول قانون محافظت از گری فحشدسترس عموم مردم باشند. واسطھ

روسپیان نیز باید متوقف شود. رویدادھای فحشاء مشمول قانون محافظت از 
 روسپیان نیز نباید برگزار شود.

 
 IfSG 8از بند  16§  در رابطھ با 3از بند  28§ این احکام در انطباق با  .10

 االجرا است.بالفاصلھ الزم
 

این فرمان عمومی بالفاصلھ پس از اعالم در روزنامھ رسمی ساکسونی  .11
االجرا است. عیناً مطالبق با، فرمان عمومی از سوی وزارت امور اجتماعی الزم

-AZ.: 15، 2020مارس  18و ھمبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی در 
ات اقدام -اجرای قانون محافظت در برابر سرایت  -(فرمان عمومی  5422/5

 ممنوعیت برگزاری رویدادھا) غیر نافذ است. -گیری کرونا مربوط بھ ھمھ
 

 قابل اجراست. 2020آوریل  20این فرمان عمومی در ابتدا تا  .12
 

 بین تخلفات از این فرمان عمومی باید تمایز قائل شد: .13
a(  موارد تخطی از ممنوعیت رویدادھا/تجمعات و تعطیلی مراکز حمام گرفتن

 ،IfSG 2جملھ  1از بند  28§ مطابق با 
b(  1جملھ  1پاراگراف  28§ تخطی از اقدامات محافظتی مطابق با IfSG 

 و
c(  1جملھ  1پاراگراف  28§ تخطی عمدی از اقدامات محافظتی مطابق با 

 .IfSGاز  74§ در ارتباط با  IfSGاز 
صورت، تخلفات تخطی از موارد الف) و ج) مستحق مجازات است. در غیراین

 یک ُجرم اداری دارای مجازات است.بھ عنوان 
 
 

 ھای قانونیدستورالعمل
 

تواند ظرف یک ماه پس ھرگونھ اقامھ دعوی علیھ این دستورالعمل عمومی می
از ابالغ آن در دادگاه اداری محلی مسئول در ساکسونی بھ صورت مکتوب، بھ منشی 

ی فرم کتبی دفتر دادگاه یا بھ صورت الکترونیکی بھ صورت مصوب برای جایگزین
 ارسال شود.

 
ای کھ شاکی در آن مستقر یا ساکن است، بھ دادگاه اداری ساکسونی، در منطقھ

 صورت محلی مسئولیت خواھد داشت:
 ،Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitzدادگاه اداری کمنیتس،  –
 ,Hans-Oster-Strasse 4دادگاه اداری درسدن، مرکز دادگاه ویژه،  –

01099 Dresden، 
 .Rathenaustrasse 40, 04179 Leipzigدادگاه اداری الیپزیگ،  –

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

01099 Dresden دارای صالحیت محلی برای رسیدگی بھ شاکیان فاقد جا یا فاقد ،
 محل اقامت در ایالت آزاد ساکسونی است.

 
(ایالت آزاد ساکسونی) و موضوع دعوی را مشخص دادخواست باید شاکی، متھم 

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 

کپی رونوشت قانون اضافھ شود. دادخواست و کلیھ موارد ارسالی کتبی باید ھمراه با 
 ھای درگیر نیز ارسال شود.آنھا برای سایر طرف

 
 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 

 شود.طرح اعتراض، مدت ادعا برآورده نمی
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حل قانونی بھ سادگی با ارسال یک ایمیل میسر تشکیل پرونده برای یک راه –
 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 

) ارسال شود. مقررات ثانوی VwGO) از احکام دادگاه اداری (4الف (55
نامھ شرایط چارچوب فنی از آیین 2انتقال سند الکترونیکی در نتیجھ فصل  برای

ھای الکترونیکی قانونی و درباره صندوق پستی ویژه مراجع تراکنش
) حاصل شده ERVV -ھای الکترونیکی قانونی نامھ تراکنشالکترونیکی (آیین

 است.
داری پس از تشکیل ھای ابراساس قانون فدرال، ھزینھ فرایند دادرسی در دادگاه –

 شود.پرونده در نظر گرفتھ می
 
 

 علت
 

ھای گیری از ابتال بھ بیماریھدف از قانون محافظت در برابر سرایت ھمانا پیش
ھا در مراحل اولیھ و جلوگیری از شیوع بیشتر واگیر در انسان، شناسایی عفونت

تواند صالح می، مرجع ذیIfSGاز  1جملھ  1پاراگراف  28آنھاست. مطابق با بخش 
، IfSGاز  2جملھ  1پاراگراف  28دست بھ اقدامات حفاظتی بزند. مطابق با بخش 

کنند و توان رویدادھا یا دیگر تجمعات کھ تعداد زیادی از افراد در آن شرکت میمی
 زا بیانجامد، را محدود کرد.تواند بھ شیوع عامل بیماریمی

 
(قطرات ریز)، برای مثال  SARS-CoV-2با توجھ بھ مسیر انتقال غالب در 

از طریق سرفھ، عطسھ یا از طریق فردی کھ بیماری خفیف دارد یا حتی فاقد عالئم 
تواند در محیط خصوصی و دھد. انتقال میاست، انتقال از فردی بھ فرد دیگر روی می

ھای بیشتر در ای و ھمچنین در رویدادھا و تجمعات افراد اتفاق بیفتد. شیوعحرفھ
ھا (در سنگاپور) یا رویدادھای کارناوال (در آلمان) اتفاق افتاده است. تعداد شھمای

تواند در رویدادھا یا تجمعات افراد اتفاق می SARS-CoV-2زیادی از موارد انتقال 
 بیفتد.

 
پذیر و ھای آسیببھ منظور محافظت از گروه 9تا  1ھای ذیل، شماره محدودیت

مطابق با وضعیت فعلی دانش پزشکی  SARS-CoV-2خاص در برابر سرایت 
خاطر پویایی شیوع صورت گرفتھ در چند ھفتھ و روزھای گذشتھ، ضروری است. بھ

گیری در مورد وجود خطر ھای پزشکی و اپیدمیولوژیک را در ھنگام تصمیمباید یافتھ
ھای ذکر شده در پنھان و افزایش خطر سرایت در بین مردم در نظر گرفت. محدودیت

تواند گیرد، چرا کھ حداقل می، محافظت از جمعیت را در نظر می9تا  1ره شما
گسترش بیماری در تعداد زیادی از افراد را بھ تأخیر بیندازد. تأخیر حاصلھ در بروز 

گیری از ایجاد بار اضافی بر ھای بیشتر ضروری است چراکھ موجب پیشسرایت
روری موجود برای درمان بیماران ھای ضھای بھداشتی و حفظ ظرفیتسیستم مراقبت
 شود.ھا میو سایر بیماری

 
ای را فرض کرد کھ، ھیچگونھ اقدام با توجھ بھ دانش فعلی ما، باید چنین قائده

ھای تجاری توان توسط اپراتورھا یا برگزارکنندگان رویدادھا، شرکتمحفاظتی را نمی
تنھا مؤثر باشد اند، انجام داد کھ نھذکر شده 9تا  1ھای یا در مراکزی کھ در شماره

بلکھ مداخلھ شدید کمتری را بھ ھمراه داشتھ باشد. این کار از افراد بسیاری در برابر 
 کند، مانند عوامل پرخطر حمایت می

کنندگان کھ ھمیشھ قابل ھای تماس و قابلیت ردیابی شرکتمدت زمان، تعداد و شدت گزینھ
 تضمین نیست.

 
 :1صوص بند در خ

 
ھای فعلی، بھ خصوص گسترش سریع و در حال بر اساس تحوالت و یافتھ

طور کلی فرض بر این است کھ رویدادھا و ، اکنون بھSARS-CoV-2افزایش 
شوند کھ کننده مورد انتظار، با اقدامات محافظتی ھمراه نمیشرکت 1000تجمعات با 

کمتری را بھ ھمراه دارند کھ عدم  بھ ھمان اندازه مؤثر باشد، بلکھ مداخلھ شدید
برگزاری رویداد یا تجمع در رویدادھای ضروری در دولت ایالتی ساکسونی، 

ھا و ھای ایالت آزاد ساکسونی، دادگاه قانون اساسی ساکسونی، دادگاهوزارتخانھ
ھای عمومی ایالت آزاد ساکسونی، مقامات ایالت آزاد ساکسونی (شامل پلیس و دادستانی
خصوص نشانی) و دیگر مقامات دولتی از این ممنوعیت مستثنی ھستند (بھآتشخدمات 

ھا یا نھادھای دیگری کھ وظایف حقوق عمومی را مقامات فدرال) و ھمچنین سازمان
دھند نیز چنین شرایطی دارند. ھمچنین دیگر موارد استثناء در این ممنوعیت انجام می

و نظم عمومی، ارائھ خدمات عمومی،  شامل رویدادھایی است کھ برای حفظ امنیت
ھای بھداشتی از افراد است. بھ منظور حفظ تناسب، تأمین خواروبار مردم یا مراقبت

شرکت کننده را برگزار  50توان رویدادھای خصوصی و خانوادگی با حداکثر می
صالح امكان صدور کرد. با توجھ بھ قانون محافظت در برابر سرایت، مراجع ذی

ھای مشمول ماده  سازی، مالقاتامات اضافی را خواھند داشت. برای شفافمجوز اقد
8 GG (cf. 

 حکم ذکر شده است. 1) بھ صراحت در بخش IfSG 3جملھ  1پاراگراف  28§ 
 

 :2در خصوص بند 
 

کند و الزامات بھداشتی را ھا را مشخص میاستثناءھای مربوط بھ مغازه 2بخش 
 دھد.از تشکیل صف را شرح میبرای کنترل دسترسی و جلوگیری 

 
 :3در خصوص بند 

 
ھای تجاری تحت تأثیر از ممنوعیت گشایش و ، در شرکت3مطابق با بند  

ھا، دیسکوھا، نظیر کلوپ -ھای مرتبط با رقص دسترسی بھ عموم مردم (سرگرمی
ھا، بازارھای خاص، مراکز بازی، ھای تجاری، نمایشگاهنمایشگاه -ھای موسیقی کلوپ

اصلھ نزدیک ھای مشابھ) بھ دلیل فھای شرط بندی و شرکتکازینوھا و کارگزاری
افراد حاضر در این مراکز با یکدیگر و میانگین باالی مدت زمان حضور آنھا در 
چنین شرایطی، معموال خطر سرایت باال است. بنابراین، اقدام الزم و متناسب ھمانا 

 12وآمد افراد تا زمان مقرر در بند الذکر و ممنوعیت رفتوکارھای فوقبستن کسب
ھایی کھ بدون رقاص ھستند نیز در این فھرست قرار انھاست. بھ ھمین خاطر، میخ

دارند، چرا کھ در شرایط عادی در چنین مراکزی، جمعیت زیادی از افراد در فضای 
توان از ھم دور کرد. بازارھای خاص گیرند و آنھا را نمیمحدود از یکدیگر قرار می

دارند کھ در آن، کھ تحت پوشش کد تجارت ھستند، رویدادھای منظم و تکرارپذیری 
فروشند. این موارد صراحتاً شامل خاص را می کنندگان کاالھایتعداد زیادی از عرضھ

شود. با توجھ بھ مفاد مصرح در قانون فروشی (تخصصی) نمیھای خردهفروشگاه
طور مرتب تکرار تجارت، یک نمایشگاه کاال یک رویداد منظم و محدود است کھ بھ

فروشند. زیادی از عرضھ کنندگان کاالھایی از ھمھ نوع را میشود و در آن تعداد می
با توجھ بھ مفاد مصرح در قانون تجارت، یک نمایشگاه کاال یک رویداد منظم و 

کنندگان شود و در آن تعداد زیادی از عرضھطور مرتب تکرار میمحدود است کھ بھ
 د،فروشناقدامات سرگرم کننده را اجرا کرده و کاالھایی را می
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شود. از آنجا کھ بازارھای ھفتگی نسبت بھ کھ معموالً در این نوع رویدادھا ارائھ می
) مشمول این GewO از 67 (§کنند این بازارھا عرضھ خواروبار بھ مردم اقدام می

 شوند.ممنوعیت نمی
 

 :4در خصوص بند 
 

ھا ھای مشمول قانون رستورانھمچنین بھ رستوران 3استدالل بند بر این اساس، 
متری بین میزھای سالن وجود  1.5شود. در صورتی کھ حداقل فاصلھ نیز اعمال می

ھا، ھا از این محدودیتفروشیھای مختص کارمندان و اغذیھداشتھ باشد، رستوران
اق ایستاده صرف غذا نیز مستثنی خواھند شد. ھمچنین این شرایط در مورد طراحی ات

 کند.صدق می
 

 :5در خصوص بند 
 

نیز در اینجا قابل ذکر است. در مراکز تفریحی ذکر  3توجیحات مربوط بھ بند 
ھای توان اطالق کرد، چرا کھ بھ روششده، کھ بھ آنھا موسسات تجاری نیز می

شوند، بھ دلیل نزدیک مختلفی با فعالیت تفریحی تجاری و امکانات تفریحی مشخص می
ز، خطر بودن افراد حاضر و طول مدت حضور آنھا در شرایط عادی کاری این مراک

 سرایت زیاد است.
 

 :6در خصوص بند 
 

نیز در اینجا قابل ذکر است. ھمچنین در تئاترھا،  3توجیحات مربوط بھ بند 
ھای نمایشگاھی، ھا، سالنھای کنسرت، موزهتاالرھای موسیقی، سینماھا، سالن

نماھا، ھای عمومی، ارائھ در مراکز فرھنگی منطقھ و مراکز اجتماعی، افالککتابخانھ
زش بزرگساالن، ھای بستھ، ارائھ در مراکز آموھای جانورشناسی در اتاقنمایشگاه

ھای ھای موسسات آموزش خصوصی، استخرھا (شامل پارکمدارس موسیقی، ارائھ
ھای ھای ورزشی و محلاندام و باشگاهھای بخار، مراکز تناسبآبی)، سونا و حمام

وقت گذرانی سالمندان بھ دلیل فاصلھ نزدیک افراد حاضر و مدت زمان حضور آنھا، 
عادی کاری وجود دارد. شرایط مشابھی برای مراکز  احتمال باالی سرایت در شرایط

ھا و دیگر ھای دانشگاهتریاھا و کافھھای یکپارچھ، کافھآموزش زبان و ارائھ دوره
 موسسات آموزشی در ایالت آزاد ساکسونی وجود دارد.

 
 :7در خصوص بند 

 
الذکر، بھ دلیل فاصلھ نزدیک افراد حاضر و مدت زمان ھای فوقدر نشست

ر آنھا، احتمال باالی سرایت وجود دارد. بنابراین، اقدام الزم و متناسب ھمانا حضو
 است. 10ھا با توجھ بھ زمان مقرر در بند بستن نشست

 
 :8در خصوص بند 

 
ھای ورزشی در نیز در اینجا قابل ذکر است. فعالیت 3توجیحات مربوط بھ بند 

فاصلھ فیزیکی کم بین  ھمھ مراکز ورزشی دولتی و خصوصی معموالً منجر بھ
افتد. کھ موجب ورزشکاران شده و در برخی موارد نیز تماس جسمی بین آنھا اتفاق می

شود خطر سرایت بھ طرز قابل توجھی باال برود. بھ منظور حفظ تناسب، موارد می
توان در نظر گرفت، بھ خصوص در موارد فردی و با اخذ تاییدیھ کتبی استثناء را می

توان بھ فعالیت ادامھ داد. وزارت امور ت کشور ایالت ساکسونی میاز سوی وزار
ای در این رابطھ طور حرفھاجتماعی و ھمبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی باید بھ

 پای کار باشد.
 

 :9در خصوص بند 
 

در مراکز و رویدادھای فحشای مشمول قانون محافظت از روسپیان، با توجھ بھ 
 افراد حاضر، معموالً خطر سرایت باال است. ھای فیزیکی بینتماس

 
 :10در خصوص بند 

 
 3بند  28§ بھ عنوان یک اقدام در مقابل ھمھ گیری، این حکم مطابق است با 

ھا و است کھ بالفاصلھ قابل اجرا است. اعتراض IfSGاز  8بند  16§ در ارتباط با 
 تجدید نظرھا ھیچ اثر تعلیقی نخواھند داشت.

 
 :11 در خصوص بند

 
بامداد  0.00ساعت  2020مارس  22بھ دلیل فوریت زیاد، فرمان عمومی از 

شود. بنا بھ دالیل شفافیت قانونی، مشخص شده است کھ فرمان بھ اجرا گذاشتھ می
شده  2020مارس  18عمومی جدید جایگزین فرمان عمومی قابل اجرای قبلی مصوب 

 است.
 

 :12در خصوص بند 
 

گیری، وجود در مورد گسترش بیش از پیش شرایط ھمھبا توجھ بھ ابھامات م
دستورات در ابتدا محدود است. پس از ارزیابی مجدد خطر در آینده، دستورات تمدید یا 

 شود.مدت اجرای آن کوتاه می
 

 :13در خصوص بند 
 

ھای متفاوتی را در مجازات 9تا  1ھای ھای موجود در شمارهنقض دستورالعمل
 قوانین فدرال در پی دارد. باید بھ پیامدھای جنایی و اداری مربوطھ توجھ کرد.

  

 2020مارس  20درسدن، 
 

Uwe Gaul  
 دبیر دائم
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 4و  2 بندھایضمیمھ 
 
 

 موارد زیر باید رعایت شود:
 
 

 بھداشت .1
 

 کارمندان با دمای بدن باال/تب و عالئم سرماخوردگی مجاز بھ کار در زمینھ فروش نیستند. •
 امکانات کافی برای شستشو، صابون و مواد ضدعفونی کننده باید در اختیار کارمندان قرار گیرد. •
 ونی شوند.ھای خرید، سبدھای خرید، نوارھای صندوق پول و غیره باید در فواصل زمانی کوتاه ضدعفچرخ دستی •
 آلودگی قابل مشاھده باید فوراً رفع شود. •
 ھای فروش قرار داشتھ باشند.ھا باید در اتاقضدعفونی کننده •
 وجود سلف سرویس برای کاالھای پختھ شده ممنوع است. •
اشکال تواند منع شود؛ افراد را بھ دسترسی افراد دارای عالئم قابل تشخیص سرماخوردگی (سرفھ ، آبریزش بینی) می •

 آوری و غیره توصیھ کنید.سفارش ھمراه با جمعجایگزین خرید مانند پیش
مگر در مواردی کھ از تجھیزات خودکار استفاده شده باشد، درھای ورودی و خروجی باید دائماً باز باشند و مشتریان آن را  •

 باز نکنند.
استفاده شود؛ ھنگام استفاده از کدھای ترجیحاً از وسایل پرداخت الکترونیکی باید بھ صورت بدون تماس  •

 ھا باید پس از ھر بار استفاده، ضدعفونی شوند.ورودی/امضای الکترونیکی، دستگاه
 طور واضح در محل ورود نمایش داده شود.ھمھ اقدامات/مقررات مربوط بھ رفتار/بھداشتی باید بھ •
 عایت شود.متر بین مشتریان باید ر 1.5ھای خدماتی، حداقل فاصلھ در شرکت •

 
 

 گیری از تشکیل صفکنترل دسترسی/پیش .2
 

 تنھا بھ آن تعداد از مشتریان اجازه ورود ھمزمان بدھید کھ ھیچ صفی بیش از سھ نفر در صندوق تشکیل نشود. •
 متری را از افراد ناشناس حفظ کنند. 1.5بھ مشتریان توصیھ شود کھ ھنگام خرید باید حداقل فاصلھ  •
 ھای دسترسی تضمین شود.ھای پذیرش/کنترلکنترل این اقدامات باید توسط •

 
 

 ھافروشیھای مختص کارمندان و اغذیھرستوران .3
 

ھا و پیشنھادھای وابستھ بھ غذا در مراکز اقامتی برای پذیرایی از مھمانان فروشیھای مختص کارمندان، اغذیھرستوران •
 شبانھ فقط در صورتی ممکن است در دسترس عموم قرار بگیرد کھ

 نفر بھ صورت ھمزمان در آنجا حضور داشتھ باشند و 50کمتر از  .1
ھای انتظار متری بین میزھا وجود داشتھ باشد. اتاق 1.5ای مرتب شده باشد کھ حداقل فاصلھ میز مھمانان بھ گونھ .2

 ھا تضمین شود.متری بین مھمان 1.5ای طراحی شوند کھ فاصلھ ایستاده نیز باید بھ گونھ
 افرادی کھ عالئم قابل تشخیص سرماخوردگی دارند (سرفھ، آبریزش بینی)  باید اجتناب شود.از دسترسی  •
 طور واضح در محل ورود نمایش داده شود.ھمھ اقدامات/مقررات مربوط بھ رفتار/بھداشت باید بھ •
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