وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾﺎﻟت
ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ

در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻣردم
اﺟرای اﻗداﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﺳراﯾت و اﻋﻣﺎل
ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺧروج در دوره ھﻣﮫﮔﯾری ﮐروﻧﺎ
ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﻣدارس و ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ از ﮐودک
اﻋﻼﻣﯾﮫ از ﺳوی وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾﺎﻟت ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ
در  23ﻣﺎرس Az: 15-5422/4 ،2020
اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره از ﺳوی وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾﺎﻟت ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ،ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره وزارت
ﻓرھﻧﮓ اﯾﺎﻟت ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ §  28ﺑﻧد  ،1ﺟﻣﻠﮫ  1از ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﺳراﯾت ) (IfSGﺑﮫ ﺷرح ذﯾل اﺳت
در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻣردم
 .1ﺗﺎ و ﻧﯾز  17آورﯾل :2020
 1.1ﻣدارس ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت دوﻟﺗﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ در ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧون ﻣدرﺳﮫ در ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ و ﻣدارس ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﻣدارس
ﺧﺻوﺻﯽ در اﯾﺎﻟت آزاد ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ،ھﻣﮕﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺧواھﻧد ﺷد .ھﯾﭻ ﮐﻼس و ھﯾﭻ روﯾدادی در ﻣدارس ﺑرﮔزار
ﻧﻣﯽﺷود.
 1.2اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﮕﮭداری از ﮐودﮐﺎن در ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ ،ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ ﮐودﮐﺎن و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ از
ﮐودﮐﺎن اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ در دﺳﺗرس ﻧﺧواھﻧد ﺑود.
 1.3ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺧشھﺎی  1.1و  1.2از اھداف ﻓوقاﻟذﮐر ،ﮐودﮐﺎن ،ﻧوآﻣوزان و داﻧش آﻣوزان ﻣدارس ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد وارد
ﻣدرﺳﮫ ﺷوﻧد.
 .2در ھﻣﮫ ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ و ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ از ﮐودک ،ﻣراﻗﺑتھﺎی اﺿطراری ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺑرﻗرار اﺳت:
 (aﺑرای داﻧش آﻣوزان ﮐﻼسھﺎی  1ﺗﺎ  4در ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ و ﻣدارس اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ در اﯾﺎﻟت آزاد ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ،ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ
ﻣدرﺳﮫ و اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ از ﮐودک ،ﻣراﻗﺑتھﺎی اﺿطراری در طول ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﻣول ﺗدرﯾس و
ﺑﻌد از ﻣدرﺳﮫ اﻧﺟﺎم
ﻣﯽﺷود،
 (bﺑرای داﻧش آﻣوزان دارای ﻧﺎﺗواﻧﯽھﺎی ﻣﺗﻌدد و ﺷدﯾد در ﻣدارس اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ،ﺻرف ﻧظر از ﮐﻼس آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ ﺷرط آﻧﮑﮫ
ﺳرﭘرﺳتھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻓﺎرغ از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺣرﻓﮫایﺷﺎن ﻧﺗواﻧﻧد از او ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧد ،اﯾﺎﻟت آزاد ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ
ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ و اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ از ﮐودﮐﺎن ،در طول ﺳﺎﻋﺎت ﻣدرﺳﮫ و ﺳﺎﻋﺎت ﭘس از ﻣدرﺳﮫ ،ﯾﮏ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣراﻗﺑت اﺿطراری را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد.
 (cدر ﻣﮭدھﺎی ﮐودک و اﺗﺎقھﺎی ﻧﮕﮭداری و ﺑﺎزی در ﻣﺣلھﺎی ﮐﺎر ،ﻣراﻗﺑتھﺎی اﺿطراری ﺗوﺳط ﻣوﺳﺳﮫ اراﺋﮫ
ﻣﯽﺷود
 (dدر ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ از ﮐودﮐﺎن ،اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت اﺿطراری ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری
روزاﻧﮫ از ﮐودک ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﺷود.
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 .3در ﺷراﯾط زﯾر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﮭرهﻣﻧدی از ﻣراﻗﺑتھﺎی اﺿطراری ﺣﻘﯽ وﺟود دارد
 ھر دو ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ دارای ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ اﻓراد دارای ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﯾﺎ در ﺻورت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫﻣﻘررات ،اﻓرادی ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐودک ھﺳﺗﻧد در ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ
زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی ﮐﻠﯾدی ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎرﻧد و ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﺗﺟﺎری ﯾﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ از ﻣراﻗﺑت ﮐودک ﻣﻧﻊ ﺷدهاﻧد.
 ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳرﭘرﺳتھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ )ﯾﺎ در ﺻورت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت( در ﺑﺧش ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،در زﻣﯾﻧﮫﻣراﻗﺑتھﺎی ﺳرﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺳﺗری ﯾﺎ در ﺧدﻣﺎت اﺟراﺋﯽ ﭘﻠﯾس ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر اﺳت و ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل رﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ از
ﻣراﻗﺑت ﮐودک ﻣﻧﻊ ﺷده اﺳت.
 واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ از ﮐودک از ﺑﺎﺑت ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ﮐودک ﻧﮕران ھﺳﺗﻧد .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ،ﻣﺳﺋولﻣﺣﻠﯽ دﻓﺗر رﻓﺎه ﺟواﻧﺎن ﺑﺎﯾد از اﯾن ﻣوﺿوع ﻣطﻠﻊ ﺷود و ﺑﺎ رﺿﺎﯾت واﻟدﯾن ،ﻣراﻗﺑت اﺿطراری از ﮐودک را ﻓراھم
ﮐﻧد.
 ﭘﯾش ﺷرط ﺑرای ﻣراﻗﺑتھﺎی اﺿطراری اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن و ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ آﻧﮭﺎ oھﯾﭻ ﻋﻼﺋﻣﯽ از ﺑﯾﻣﺎری  Covid-19را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،و
 oھﯾﭻ ﺗﻣﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻓرد آﻟوده ﺑﮫ  SARS-CoV-2ﻧداﺷﺗﮫ ﯾﺎ  14روز از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻓرد آﻟوده ﺑﮫ SARS-CoV-
 2ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ھﯾﭻ ﻋﻼﯾﻣﯽ از ﺑﯾﻣﺎری  Covid-19را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،و
 oدر ﻣﻧطﻘﮫای ﺣﺿور ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در آن ﻣدت ،ﻣؤﺳﺳﮫ راﺑرت ﮐُﺦ آﻧﺟﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺧطر
ﺳراﯾت ﺑﺎ ﻋﺎﻣل ﺑﯾﻣﺎریزای  SARS-CoV-2اﻋﻼم ﮐرده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ  14روز ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت آﻧﮭﺎ ،اﯾن
ﻣوﺳﺳﮫ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی را اﻋﻼم ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت از اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺧطر 14 ،روز ﺳﭘری ﺷده ﺑﺎﺷد
و آﻧﮭﺎ ﻋﻼﺋﻣﯽ از ﺑﯾﻣﺎری  Covid-19را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
 .4ﺳرﭘرﺳتھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺷﻐول در زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی ﮐﻠﯾدی ﻣوﺿوع ﺑﺧش  3ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻋﻣوﻣﯽ در ﯾﮑﯽ
از ﺣوزهھﺎی ﻣﻧدرج در ﺿﻣﯾﻣﮫ  1ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻧد .ﺳرﭘرﺳتھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺷواھد ﮐﺎﻓﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را در ﻗﺎﻟب
ﯾﮏ ﻓرم ﻣﺷﺧص ﺑﮫ ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﻣرﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ از ﮐودک اﻋﻼم ﮐﻧﻧد )ﺿﻣﯾﻣﮫ  ،2ﮐﮫ در ﻧﺷﺎﻧﯽھﺎی زﯾر ﻧﯾز
ﻣوﺟود اﺳت www.sms.sachsen.de :ﯾﺎ  .(www.smk.sachsen.deﺷواھد ﻣﺳﺗﻠزم ﺗﺄﯾﯾد ﮐﺗﺑﯽ از طرف
ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ اﺳت .اﮔر ﻧﺗوان ﺗﺄﯾﯾد ﮐﺎرﻓرﻣﺎ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ آﻣﺎده ﮐرد ،ﻣﯽﺗوان آن را ظرف ﯾﮏ روز ﮐﺎری اراﺋﮫ
ﻧﻣود.
 .5ﺳرﭘرﺳتھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺳﺋول اطﻣﯾﻧﺎن از ﺗﺎﻣﯾن ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎی ﻣﻧدرج در ﺑﺧش  3 ،1و  4ﺑوده و ﺗﻌﮭدات ﺣﺎﺻل از آن ﻧﯾز
ﺑر ﻋﮭده آﻧﮭﺎﺳت.
 .6در ﻣورد ﺟزای ﻧﻘدی ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود ﺑﮫ ﻣوارد ﻣﻧدرج در §  73ﺑﻧد  1اﻟف ﺷﻣﺎره  6 IfSGو ﻗواﻧﯾن ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻧدرج
در § .74 IfSG
 .7اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ در  24ﻣﺎرس  2020ﺑﮫ اﺟرا در ﺧواھد آﻣد .ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣورخ
 18ﻣﺎرس  ،2020ﺷﻣﺎره ﭘروﻧده  15-5422/4در ھﻣﺎن روز ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺧواھد ﺷد.
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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 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 اﯾﺎﻟت
ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ،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 طرف ﺷﺧص
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 .اﻟزاﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺳﻧد اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓﺻل  2از اﺣﮑﺎم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﺎرﭼوب ﻓﻧﯽ
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ
ﺗراﻓﯾﮏ درﺳت و ﺻﻧدوق ﭘﺳﺗﯽ وﯾژه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )ﻣﻘررات اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺗراﻓﯾﮏ ﻗﺎﻧوﻧﯽ .(ERVV -
ﺑراﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﻓدرال ،ھزﯾﻧﮫ ﻓراﯾﻧد دادرﺳﯽ در دادﮔﺎهھﺎی اداری ﭘس از ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
ﻋﻠت

طﺑﻖ ﺑﺧش  28از ﭘﺎراﮔراف  1ﺟﻣﻠﮫ  1از  ،IfSGﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﺎﻟﺣﮫ اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻻزم را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد ،ﺑﮫ وﯾژه اﻗداﻣﺎت ذﮐر ﺷده
در ﺑﺧش  29ﺗﺎ  31از  ،IfSGﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﮫ اﮔر اﻓراد ﺑﯾﻣﺎر ،ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣﺷﮑوک و اﻓراد ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﺳراﯾت ﭘﯾدا ﺷوﻧد ﯾﺎ
ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرد ﻣﺗوﻓﯽ ﺑﯾﻣﺎر ،ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﯾﺎ داﻓﻊ آن ﺑوده اﺳت ،ﺗﺎ ﺣد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از
ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎریھﺎی واﮔﯾر ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻗدام ﻣﻘﺗﺿﯽ را اﻧﺟﺎم ﺧواھﻧد داد.
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وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾﺎﻟت
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ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد §  2ﺷﻣﺎره  1از  IfSGﺗﺻرﯾﺢ ﺷده ﮐﮫ  SARS-CoV-2ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﺑﯾﻣﺎریزا اﺳت ،ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در اﯾﺎﻟت
ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ و ﻓراﺗر از آن در آﻟﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻓراﮔﯾر ﺷده اﺳت .ﻣظﻧوﻧﯾن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری و ﺳراﯾت ،ﭘﯾﺷﺗر در ﻣﻧﺎطﻖ و ﺷﮭرھﺎی ﻣﺗﻌددی در
اﯾﺎﻟت آزاد ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷدهاﻧد.
ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ،ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از ﻣدارس و ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ از ﮐودﮐﺎن ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺳراﯾت  SARS-CoV-2و ﺑﯾﻣﺎری
 Covid-19ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد .در ﻣدارس و ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ از ﮐودﮐﺎن ،رﯾﺳﮏ ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮭﯽ ﺑرای ﺳراﯾت و ﺣﻔظ زﻧﺟﯾرهھﺎی
ﺳراﯾت وﺟود دارد.
ﺑرای ﻗطﻊ زﻧﺟﯾره ﺳراﯾت در ﻣدارس و ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ از ﮐودﮐﺎن ،ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣراﮐز ﺑﺳﺗﮫ ﺷود ،زﯾرا اﯾن ﺗﻧﮭﺎ راه ﺑرای
ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻣؤﺛر از ﺳراﯾت اﯾن ﺑﯾﻣﺎری اﺳت .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﭘﯾﺷﺗر ﻧﯾز در ﻣدارﺳﯽ در اﯾﺎﻟت آزاد ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ را اﻧﺟﺎم
دادهاﻧد IfSG .در ﺳﺎﯾر اﯾﺎﻟتھﺎی ﻓدرال ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت دادهھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،اﺣﺗﻣﺎل اﻓزاﯾش ﺑﯾﺷﺗر ﺳراﯾت ﺑﺎ  SARS-CoV-2و ﺑﯾﻣﺎری  Covid-19را ﻣﯽﺗوان در ﻧظر
ﮔرﻓت و اﺣﺗﻣﺎل ﺷﯾوع ﮔﺳﺗرده در اﯾﺎﻟت آزاد ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ وﺟود دارد ،رﯾﺳﮏ اﯾنﮐﮫ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از ﻣدارس و ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری
روزاﻧﮫ از ﮐودﮐﺎن ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر آن ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد ،ھﺳت.
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ داﻧش ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ،ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﻣﻌﻣوﻻً  Covid-19را ﺑﺳط ﻧﻣﯽدھﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ھﻣﺎﻧﻧد ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻣﯽﺗواﻧﻧد
ﺑدون ﺑروز ﻋﻼﯾم ﺑﯾﻣﺎری ،ﻧﺎﻗل  SARS-CoV-2ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳن ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن در اﯾن ﻣراﮐز  -ﻧﻣﯽﺗوان ھﻣﯾﺷﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺿﻣﯾن ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻘررات ﺑﮭداﺷﺗﯽ و
زﻧﺟﯾرهھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ در ﻣدارس و ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ از ﮐودک رﻋﺎﯾت ﻣﯽﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن در زﻧدﮔﯽ روزﻣره در ﻣدرﺳﮫ،
ﺗﻣﺎسھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗﻧوﻋﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺟب ﮔﺳﺗرش و ﺳراﯾت ﺑﯾﺷﺗر ﺷود .ﺑدون اﻗدام ﺑﯾﺷﺗر ،اﯾن ﺧطر وﺟود دارد ﮐﮫ
ﻣدارس و ﻣراﮐز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ذﮐر ﺷده در ﺑﺎﻻ ،ﺑﺎﻋث ورود ﻣداوم ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ ﺧﺎﻧوادهھﺎ و ﺳﺎﯾر زﻣﯾﻧﮫھﺎی زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷوﻧد .اﯾن
اﻣر ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﻓﺷﺎر ﺳراﯾت ﺑر ﻧﺳل ﻣﺗوﺳط اﻓراد ﺷﺎﻏل و ھﻣﭼﻧﯾن در ﮔروهھﺎی ﺳﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗر ﻣﯽﺷود ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧطر دوره ﺷدﯾد
ﺑﯾﻣﺎری  Covid-19ﺑﮫطور ﮔﺳﺗرده اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد.
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر ذﮐر ﺷد ،ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﺣدود ﮐردن آن اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﺑد
 17آورﯾل  2020ﺑرای ﺑﺳﺗن ﻣراﮐز ذﮐر ﺷده در ﺑﺧش  1در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ روﻧد ﺳراﯾت در اﯾﺎﻟت آزاد ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ﮐﺎھش
ﯾﺎﺑد و ﺑﮫ ﮐﻧد ﺷدن روﻧد ﺳراﯾت در اﯾﺎﻻتھﺎی ﻓدرال ﻣﺟﺎور و ﻓراﺗر از آن ﮐﻣﮏ ﺷود .اﯾن اﻗدام ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻣﺎسھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳراﯾت
در ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  5،000ﻣؤﺳﺳﮫ ﻣراﻗﺑﺗﯽ و آﻣوزﺷﯽ در ﻣدت زﻣﺎن ﺣدودا ً  5ھﻔﺗﮫای ﻣﯽﺷود .ھدف از اﯾن اﻗدام ،ﮐﻧد ﮐردن ﺷﯾوع ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﯾﻣﺎری  Covid-19اﺳت .اﯾن اﻗدام ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺟب ﺟدا ﺷدن ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﺑﯾﻣﺎری از ﻣوج آﻧﻔوﻻﻧزا ﺷود .اﯾن اﻗدام ﺳﮭم
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در ﮐﺎﺳﺗن از ﮔﺳﺗرش ﻣوارد ﺑﯾﻣﺎری ﺑرای ﻣدت زﻣﺎن طوﻻﻧﯽﺗر ﻣﯽﺷود و از ﺑروز ﺗﻧﮕﻧﺎھﺎ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ ﭘﯾشﮔﯾری
ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن اﻗداﻣﺎت در ﺟﮭت ﺣﻔﺎظت از ﺳﻼﻣت ﺳراﺳری اﺳت.
دﻻﯾل ﺣﻔﺎظت از ﺳﻼﻣت ﻣردم )ﻣﺎده  2ﺑﻧد  2ﺟﻣﻠﮫ  1از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﺳت( ﮐﮫ اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ را ﺿروری ﻣﯽﮐﻧد .از ﺳوی
دﯾﮕر ،از ﺣﻘوق ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ،واﻟدﯾن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدارس و ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻرفﻧظر ﻣﯽﺷود .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻧﺎﺳب
اﻗداﻣﺎت ﻧﯾز ﺣﻔظ ﻣﯽﺷود.
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در ﺑﻧد 1
در ﺑﻧد 1.1
طﺑﻖ ﺑﺧش  ،1.1در ﻣدارس ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ درس و ﺳﺎﯾر روﯾدادھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻧﯾﺳت .داﻧش آﻣوزان از ﺣﺿور
در ﮐﻼس و ﻣدرﺳﮫ ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﺷﺎﻣل ﺣﺎل دﯾﮕر روﯾدادھﺎی ﻣدرﺳﮫ ﻧﯾز ﻣﯽﺷود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،آنھﺎ ﻣوظف ھﺳﺗﻧد
ﺑدون ﺗﻣﺎس ﺷﺧﺻﯽ ،ﺧدﻣﺎت ﻣدرﺳﮫ را در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد .وظﺎﯾف از طرﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎلھﺎی آﻧﺎﻟوگ ﯾﺎ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود و ﻣﯽﺗواﻧﯾد آنھﺎ را از اﯾن طرﯾﻖ در ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻣدﯾرﯾت ﻣدرﺳﮫ و دﻓﺗر دوﻟﺗﯽ اﻣور ﻣدارس و آﻣوزش و
ﭘرورش وظﯾﻔﮫ طراﺣﯽ دﻗﯾﻖ اﯾن ﺑﺳﺗﮫھﺎی ﯾﺎدﮔﯾری را ﺑر ﻋﮭده دارﻧد.
اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣدرﺳﮫ و زﻣﯾنھﺎی ﺑﺎزی آن ﺑرای اھداف دﯾﮕر ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻧﻣﯽﮔﯾرد .ﻣﺳﺋول ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدارس دراﯾنﺑﺎره
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﻌﻠﻣﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد در اﯾن ﻣدت ﺗدرﯾس ﮐﻧﻧد .ﺷراﯾط ﮐﺎری ﺑرای دﯾﮕر ﮐﺎرﻣﻧدان اداری ﻣدرﺳﮫ ﻧﯾز ﺑرﻗرار اﺳت.
در ﺑﻧد 1.2
ﺑرای دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ  17آورﯾل ،ﺟدا از ﻣراﻗﺑتھﺎی اﺿطراری ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺧشھﺎی  3و  ،4دﯾﮕر اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻧﮕﮭداری ﻣﯾﺳر
ﻧﯾﺳت .اﯾن اﻗدام ﻣوﺟب ﺣﻔﺎظت از ﺳﻼﻣت اﻓراد ﺷده و ﻣوﺟب ﻗطﻊ زﻧﺟﯾرهھﺎی ﺳراﯾت ﻣﯽﮔردد؛ از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ،در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻗﺑﻠﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺧطر اﻧﺗﻘﺎل ﻋﺎﻣل ﺑﯾﻣﺎریزای  SARS-CoV-2را ﺑﮫ وﯾژه در ﮔروه ﺳﻧﯽ ﺗﺎ  10ﺳﺎل زﯾﺎد ﻣﯽداﻧد .ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ §
 24 SGB VIIIو ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﻖ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﻣراﻗﺑت ،ﭼﻧﯾن ﺑرداﺷت ﺣﻘوﻗﯽ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد.
در ﺑﻧد 1.3
اﯾن ﺑﻧد اﻗداﻣﺎت ﻓوقاﻟذﮐر را ﺑﺎ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﺑﮫ ﻣدارس و ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ از ﮐودک ﺑرای ﻧوآﻣوزان ،ﮐودﮐﺎن و داﻧش
آﻣوزان ھﻣراه ﻣﯽﮐﻧد.
در ﺑﻧد 2
ﻓرزﻧدان ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﺎﻏل در زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺗﺎﻣﯾن ﺷود و در ﻋوض ﻋﻣﻠﮑرد
ﻻزم اﺳت ﺗﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن را ﺑرای
ِ
در اﻣﮑﺎﻧﺎت و زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی ﮐﻠﯾدی را ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺧش  4ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣود .درﻏﯾراﯾنﺻورت ،اﯾن ﺧطر وﺟود دارد ﮐﮫ اﮔر واﻟدﯾن آﻧﮭﺎ
ﺑﮫﺧﺎطر ﻋدم ﺗﺿﻣﯾن ﻣراﻗﺑت از ﻓرزﻧدان ﺧود ،ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺧدﻣﺎت ﯾﺎ ﮐﺎر ﺧود ﻧﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﮑﺎن اراﺋﮫ ﮐﺎر ﺧود را از دﺳت ﺧواھﻧد
داد .اﯾن اﻗدام ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ھﻣﮫﮔﯾری  Covid-19در اﯾﺎﻟت آزاد ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ ﺑﮫطرز ﭼﺷﻣﮕﯾری دﺷوار ﺷود ﯾﺎ
ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﻣﯾﺳر ﻧﺑﺎﺷد .ﺣﻖ ﻧظﺎرت ﺑﯾﺷﺗر ﺗﻧﮭﺎ در ﻣوارد ﻓردی ﻣﺣدود ﺑرای داﻧش آﻣوزان دارای ﻧﺎﺗواﻧﯽھﺎی ﻣﺗﻌدد و ﺷدﯾد در
ﻣدارس اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود.
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در ﺑﻧد 3
ﻣوارد ﮔروھﯽ ﻣﺣدودی از اﻓراد ﮐﮫ در زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی ﮐﻠﯾدی ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ھﺳﺗﻧد ،اﯾن ﺣﻖ را دارﻧد ﺗﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺧش  2از
ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﻣراﻗﺑت ﺻورت ﮔﯾرد ،ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از ﮐودﮐﺎن و داﻧش آﻣوزان در ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری و
ﻣدارس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد .اﯾن اﻣر ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻧوآﻣوزان و ﮐودﮐﺎن در دورهای ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣلھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد ،در ﻣدارس و ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ ﻧﺑﺎﺷﻧد ،از اﯾنرو ﻗطﻊ ﮔﺳﺗرده زﻧﺟﯾره ﺳراﯾت ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﺷود.
در اﺻل ،ھر دوی واﻟدﯾن ﯾﺎ ھر دو ﺷﺧص دارای ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎﯾد در ﺣوزهھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی ﮐﻠﯾدی ﻣﺷﻐول ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻧد .در ﻣواردی ﮐﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ دوم ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷود ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻی اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ ،اﮔر ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ از
اﻓراد دارای ﺣﻖ ﺣﺿﺎﻧت ھم ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﺷد ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اراﺋﮫ دﻻﯾل ﺣرﻓﮫای از ﺳوی ﻧﻔر دوم ﻧﯾﺳت.
در ﺑﻧد 4
اﯾن ﺑﻧد ﺣﺎوی ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﮭﯾﮫ اﺛﺑﺎت اﻟزاﻣﺎت ﺑرای داﺷﺗن ﺣﻖ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣراﻗﺑتھﺎی اﺿطراری اﺳت.

در ﺑﻧد 5
ﺳرﭘرﺳتھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺟﺎزه ﻧدارﻧد ﻓرزﻧدان ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑﯾﺎورﻧد .ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ §  24 SGB VIIIو ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﻖ ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﺑرای ﻣراﻗﺑت ،ﭼﻧﯾن ﺑرداﺷت ﻣﯽﺷود.
در ﺑﻧد 6
اﻋﻣﺎل ﺟرﯾﻣﮫ از § ﺑﻧد  73ﭘﯾروی ﻣﯽﮐﻧد.1a No. 6 IfSG .

در ﺑﻧد 7
اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ در  24ﻣﺎرس  2020ﺑﮫ اﺟرا در ﺧواھد آﻣد.
درﺳدن 23 ،ﻣﺎرس 2020
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