ضمیمه 1
مروری بر بخشهای مهم زیرساختی
تضمین امنیت و نظم عمومی
















پارلمان ایالتی ساکسونی
پلیس
زندان ،از جمله امکانات آموزشی
دادگاهها و دادستانیها
کارکنان بخش بحران
در صورت آماده باش بودن روزانه ،آتشنشانی حرفهای ،آتشنشانی داوطلبانه،
شرکتهای حفاظت از کوهستان و رودبندهای معدن
سازمانهای مدنی و مددکاری
امکانات حفاظت از قربانیان
کارکنان عملیاتی در موسسات و مقامات ایالت آزاد ساکسونی ،دولت فدرال از جمله بوندسوهر (نیروی دفاعی آلمان) و همچنین
شهرداریهای ساکسونی و آژانس استخدام فدرال
وکال و دفاتر اسناد رسمی
وکالی ثبت اختراعات و عالئم تجاری
حسابدار و مشاور مالیاتی
وکالت و مقامات قضایی
سرپرستهای قانونی مندرج در § BGB 1896

تضمین زیرساختهای عمومی و امنیت تأمین













ارتباطات از راه دور ،زیرساخت های فناوری اطالعات مربوط به امنیت ،اداره پست ،تأمین انرژی از جمله جایگاههای بنزین و
شرکتهای نفتی (امنیت شبکه)
تامین آب
دفع (دفع فاضالب ،دفع زباله)
حملونقل هوایی (کارکنان عملیاتی)
حملونقل عمومی( SPNV ،EVU ،کارکنان عملیاتی)
ناوبری داخلی (کارکنان عملیاتی)
رادیو ،تلویزیون ،مطبوعات ،از جمله تولید مواد چاپی مطبوعاتی
بانکها و بانکهای پسانداز
شرکت های بیمه درمانی (کارکنان الزم برای عملیات)
بیمه بازنشستگی (پرسنل مورد نیاز برای عملیات)
بیمه حوادث قانونی (کارکنان عملیاتی)
خدمات کفن و دفن

خردهفروشی و عمدهفروشی ،صنایع دستی ،غذا و کشاورزی







صنایع غذایی و کشاورزی
مواد غذایی و عمده فروشی
حملونقل و تدارکات برای تأمین نیازهای روزانه
نیروی فروش خرده فروشی
صنعتگران تا آنجا که در آیین نامه حفاظت در برابر کرونا در ساکسونی مجاز است
اتحادیههای كارگری

نظام سالمت و مراقبت
 اقدامات پزشکی ،روشهای دندانپزشکی ،شیوههای دامپزشکی
 رواندرمانگران روانشناس و رواندرمانگرهای کودک و نوجوان ،مراقبتهای اضطراری روانی -اجتماعی
 تمرینات متخصصان بهداشت














بیمارستانها و دانشکدههای پزشکی
خدمات نجات
داروخانهها و فروشگاههای لوازم پزشکی
حرفههای پزشکی (کارکنان عملیاتی)
آزمایشگاهها
تولید و توزیع محصوالت دارویی و پزشکی
امکانات بستری برای پرستاری ،توانبخشی ،کمک به ادغام
خدمات مراقبت از بیماران مرخص شده از بیمارستان
کارکنان اقتصادی ،تأمین کننده و نظافت در امکانات ذکر شده
مشاوران جهت ارائه مشاوره طبق قانون مناقشه در دوران بارداری
کارمندان کودک بستری شده ،بزرگسالی و کمک به معلوالن
نگهبانان حیوانات در پناهگاههای حیوانات ،پارکهای حیوانات و باغ وحشها

تعلیم و آموزش
 خدمات مدرسه (مدارس دولتی و مدارس خصوصی) از جمله دانش آموزانی که فرزندانشان نیاز به مراقبت دارند
 پرسنل برای اطمینان از مراقبتهای اضطراری کودکان
 کمک های بستری و سرپایی برای معلوالن ،رفاه کودکان و جوانان

