
 

 ۲۰۲۱فوریه  ۱۵اقدامات مربوط به کرونا در زاکسن از تاریخ 

 

 ۲۰۲۱فوریه  ۱۲معتبر از: 

فوریه فرمان محافظت از کرونا را  ۱۰ایالت آزاد زاکسن پیرو تصمیم مشترک وزرا و صدراعظم فدرال در تاریخ 

 کند.کند و به این ترتیب تصمیمات را در سطح ایالت اجرا میتصویب می

گذاری، همچنان معتبر باقی ها، پوشیدن ماسک محافظ دهان و بینی، رعایت مقررات بهداشتی و فاصلهتماسکاهش 

 ها را تصویب کرده است.مانند. از سوی دیگر، کابینه وزیران نخستین کاهش محدودیتمی

 

 معتبر است. ۲۰۲۱مارس  ۷فوریه تا  ۱۵فرمان جدید از تاریخ 

فوریه  ۱۲)اعالمیه رسمی وزارت همبستگی اجتماعی ایالت زاکسن مورخ  زاکسنفرمان محافظت از کرونا در 

۲۰۲۱) 

 های بیرون رفتنماسک اجباری و محدودیت

 :هایی که افراد حضور دارند پابرجاست. اجبار به پوشیدن ماسک دهان و بینی در همه مکان ماسک اجباری

اده از وسایل نقلیه عمومی، در جلوی بخش پوشیدن یک ماسک پزشکی محافظ دهان و بینی، در صورت استف

های بزرگ و کوچک و نیز در مراکز بهداشتی )مثال مطب پزشکان( و برای ورودی و داخل فروشگاه

های مذهبی اجباری است. همچنین پوشیدن ماسک پزشکی در وسایل نقلیه ها در کلیساها و در مراسمآییهمگرد

 کنند، اجباری است.انواده از آنها استفاده میعمومی، هنگامی که افرادی غیر از یک خ

 :ترک خانه فقط با دالیل موجه ممکن است )کار، خرید، رفتن به دکتر، مدرسه، مهد کودک،  محدودیت خروج

 رفتن به ِملک/باغ خود(.

 :به این ترتیب، ترک خانه فقط به دالیل خیلی مهم مجاز است )انجام ۶تا  ۲۲از ساعت  محدودیت جانبی خروج .

 فعالیت شغلی، دریافت کمک پزشکی، تامین نیازهای حیوانات(.

  های اوقات کیلومتری در اطراف ناحیه محل سکونت یا محل کار برای فعالیت ۱۵محدودیت  کیلومتر: ۱۵قانون

 خواهد داشت.فراغت و خرید، همچنان وجود 

 نفر جمعیت به مدت بیش  ۱۰۰۰۰۰مورد جدید در هر  ۱۰۰اگر تعداد ابتالها به ویروس از  ها:کاهش محدودیت

کیلومتری  ۱۵روز در ناحیه یا در شهر مستقل کمتر باشد، مقررات مربوط به محدوده  ۷از پنج روز در عرض 

 شوند.های خروج برداشته میو محدودیت

 :های عمومی در های رفت و آمد عمومی مرکز شهر و در برخی مکانالکل در محل مصرف ممنوعیت الکل

فضای آزاد که در آنها افراد در فواصل نزدیک نسبت به هم و به صورت غیرموقت حضور دارند، ممنوع است. 

 شوند.های قطعی مشمول، از سوی شهر مستقل یا ناحیه مسئول مربوطه تعیین میمحل

 

 

 



 هاخرید و فروشگاه

و با رعایت  تحویل کاالی سفارش داده شده توانند به صورتاند میهایی که تعطیل شدهفوریه فروشگاه ۱۵از تاریخ 

مقررات ویژه بهداشتی، کار خود را آغاز کنند. کاالها باید قبال به صورت تلفنی یا آنالین عرضه شده باشند. )کلیک و 

 تحویل(

مارس تحت شرایطی )تعریف بهداشتی، ماسک پزشکی محافظ  ۱توانند از تاریخ می های مراقبت پاها و کلینیکآرایشگاه

 های هفتگی کارکنان( باز شوند.دهان و بینی، گرفتن وقت و تست

توانند برای اشخاصی باز باشند که به دالیل صالحیت شغلی به یک گواهینامه رانندگی نیاز می های رانندگیآموزشگاه

 دارند.

 : ماننداز میبمراکز زیر نیز

 های کاالهای ضروری روزانهفروشگاه 

 درصد( جزء  ۵۰کنند، اگر کاالهای اصلی عرضه شده )بیش از هایی که اقالم مختلف عرضه میفروشگاه

 توانند باز باشند.کاالهای مجاز باشند می

 هافروش نوشیدنی 

 اقالم مورد نیاز حیوانات 

 پست و خدمات پستی 

 های لوازم بهداشتیفروشگاهها و داروخانه 

 های پولیها و موسسهبانک 

 سازها، مراکز لوازم کمک شنواییعینک 

 خدمات خاکسپاری 

 خدمات تمیزکاری 

 هاخشکشویی 

 خدمات دریافت و تحویل 

 فروش روزنامه 

 های بنزین، مراکز بازیافتپمپ 

 های وسایل نقلیه موتوری و دوچرخهتعمیرگاه 

 صله را رعایت کنیدها را کاهش دهید و فاتماس

 ها اصوال باید به حداقل میزان کاهش یابند.تماس 

 های شخصی فقط میان افراد یک خانواده با یک فرد دیگر مجاز است. استثناها برای تماس :های تماسمحدودیت

کنند. در این ه هم کمک میهایی معتبر هستند که به صورت متقابل با مراقبت از کودکان بها یا همسایهخانواده

 توانند باهم دیدار کنند.سال از حداکثر دو خانواده می ۱۴موارد، این کودکان زیر 

 های غیرضروری و نیز سفرهای شخصی، توریستی و شغلی غیراضطراری از همه تماس :درخواست اضطراری

 پرهیز کنید.

  



 قرنطینه اجباری

 در صورت نتیجه مثبت تست 

  واسطه با فرد دارای نتیجه مثبت تستبیدر صورت تماس 

 ءظن نسبت به ابتالی خود به ویروسدر صورت سو 

 مدارس و مهدهای کودک

ها فوریه به صورت فعالیت محدود )جداسازی شدید گروه ۱۵مدارس ابتدایی و مراکز نگهداری روزانه کودکان، از تاریخ 

. به شودحضور اجباری در مدرسه برداشته میوزان مدارس ابتدایی آمشوند. برای دانشها با افراد ثابت( باز میو کالس

 گیرند که کودکان خود را به مدرسه بفرستند یا نه.این ترتیب خود والدین تصمیم می

 شود.، حضور در مدرسه ممکن میمدارس دارای موضوع اصلی رشد ذهنیآموزان مقاطع پایین در همچنین برای دانش

کنند، فرمان جدید محافظت از کرونا، از های حضوری شرکت مین مقاطع نهایی از قبل در کالسآموزادر حالی که دانش

آموزان سازد. بازگشایی شامل دانشآموزان دیگر نیز ممکن میفوریه حضور در مدرسه را برای دانش ۲۲تاریخ 

آموزش شغلی و سال آمادگی  آموزان سالبا موضوع اصلی یادگیری و نیز شامل دانش های نهایی مدارس ویژهکالس

 شود.شغلی می

در جلوی بخش ورودی مراکز آموزشی، در ساختمان مدرسه و در محوطه مدرسه اصوال پوشیدن ماسک پزشکی محافظ 

 آموزان، معلمان، کارشناسان آموزشی و سایر کارکنان الزامی است.دهان و بینی برای دانش


