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 ۲۰۲۱ژانویه  ۱۱اقدامات مربوط به کرونا در زاکسن از تاریخ 

 ۲۰۲۱ژانویه  ۸معتبر از: 

تصویب کرده است. مصوبه به دلیل ادامه تعداد باالی ابتالیان به ویروس کرونا در زاکسن، کابینه وزیران فرمان تازه محافظت از کرونا را 
گیری ژانویه در نظر گرفته شد. هدف از این اقدامات، کاهش تعداد مبتالیان و جلوگیری از پیشروی همه ۵های فدرال مورخ کنفرانس ایالت

 کرونا است.

 معتبر است. ۲۰۲۱فوریه  ۷ژانویه تا  ۱۱فرمان مزبور از تاریخ  

 فرمان محافظت از کرونا در زاکسن 

 ۲۰۲۱ژانویه  ۸اعالمیه رسمی وزارت همبستگی اجتماعی ایالت زاکسن مورخ 

 های بیرون رفتنماسک اجباری و محدودیت

 آمد مشتریان ورفتای که عمومی هستند یا با مراجعه و ماسک اجباری در فضاهای بسته
هایی که در آنها افراد قابل دسترس هستند، و نیز در وسایل نقلیه عمومی و به طور کلی در محل

 یابند.حضور می
 هاهای بزرگ و کوچک و در پارکینگماسک اجباری در جلوی فروشگاه 
 ماسک اجباری در جلوی مدارس، مهدهای کودک و کلیساها 
 ها، ولی نه در محل خود شخص، اگر امکان و شرکتهای کار ماسک اجباری در محل

 متری مطمئنا ممکن باشد. ۱،۵رعایت حداقل فاصله 
 های بیرون رفتن: ترک خانه فقط با دالیل موجه ممکن است )کار، خرید، رفتن محدودیت

 به دکتر، مدرسه، مهد کودک، رفتن به ِملک/باغ خود(.
  های اوقات فراغت و خرید، همچنان اطراف ناحیه محل سکونت یا محل کار برای فعالیتکیلومتری در  ۱۵کیلومتر: محدودیت  ۱۵قانون

 وجود خواهد داشت.
  یک محدودیت ۶و  ۲۲پی: بین ساعت درمورد در پنج روز پی ۲۰۰ممنوعیت بیرون رفتن در صورت افزایش تعداد مبتالیان از ،

تگاه از سوی شخص تنها با دلیل موجه مجاز است )کار، تحویل کاال، تر بیرون رفتن معتبر است. در این صورت، ترک اقامگسترده
 مراقبت، همراهی فرد در حال مرگ(.

 بر و در های الکلی فقط به صورت بیرونهای عمومی ممنوع است. تحویل نوشیدنیممنوعیت الکل: فروش و مصرف الکل در مکان
 های سربسته مجاز است.ظرف

 

 هاخرید و فروشگاه

 مانند.های بزرگ و کوچک همچنان بسته میفروشگاه

 مراکز زیر باز خواهند بود:
 های کاالهای ضروری روزانهفروشگاه 
 کنند، اگر کاالهای اصلی عرضه شده )بیش هایی که اقالم مختلف عرضه میفروشگاه

 توانند باز باشند.درصد( جزء کاالهای مجاز باشند می ۵۰از 
 هافروش نوشیدنی 
  نیاز حیواناتاقالم مورد 
 پست و خدمات پستی 
 های لوازم بهداشتیها و فروشگاهداروخانه 
 های پولیها و موسسهبانک 
 سازها، مراکز لوازم کمک شنواییعینک 
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 خدمات خاکسپاری 
 خدمات تمیزکاری 
 هاخشکشویی 
 خدمات دریافت و تحویل 
 فروش روزنامه 
 های بنزین، مراکز بازیافتپمپ 
 نقلیه موتوری و دوچرخههای وسایل تعمیرگاه 

 ها را کاهش دهید و فاصله را رعایت کنیدتماس

 ها اصوال باید به حداقل میزان کاهش یابند.تماس 
 های شخصی فقط میان افراد یک خانواده با یک فرد تماس های شدید تماس:محدودیت

هایی معتبر هستند که به صورت متقابل با ها یا همسایهدیگر مجاز است. استثناها برای خانواده
سال از حداکثر  ۱۴کنند. در این موارد، این کودکان زیر مراقبت از کودکان به هم کمک می

 د.توانند باهم دیدار کنندو خانواده می
 :های غیرضروری و نیز سفرهای شخصی، توریستی از همه تماس درخواست اضطراری

 و شغلی غیراضطراری پرهیز کنید.

 

 

 قرنطینه اجباری

 در صورت نتیجه مثبت تست 
 واسطه با فرد دارای نتیجه مثبت تستدر صورت تماس بی 
 ءظن نسبت به ابتالی خود به ویروسدر صورت سو 

 

 

 

 مدارس و مهدهای کودک

روزی و مراکز مدارس، مدارس شبانه تعطیلی مهدهای کودک، مدارس و مراکز نگهداری کودکان.
 ، از جمله خود این روز، بسته خواهند بود.۲۰۲۱فوریه  ۷مراقبت روزانه کودکان تا روز 

پایانی مدارس عالی، مدارس ویژه )که دارای برنامه آموزشی مدارس های آموزان کالسفقط دانش
(، مدارس ۱۳و  ۱۲ای )مقاطع های حرفه(، دبیرستان۱۲و  ۱۱ها )مقاطع عالی هستند(، دبیرستان

 ۱۱ها )مقاطع ( و کالج۱۲و  ۱۱های شبانه )مقاطع نعالی تخصصی، مدارس عالی شبانه، دبیرستا
 نویه دوباره به مدرسه بروند.ژا ۱۸توانند از ( می۱۲و 

شود. همه های جداگانه برگزار میبه دلیل محافظت از عفونت به ویروس، تدریس در کالس
آموزان مقطع ابتدایی )مدرسه دهند. برای دانشهای خانگی ادامه میآموزان دیگر، با کالسدانش

 شود.مراکز نگهداری کودکان، یک مراقبت اضطراری ارائه می ( و نیز برای کودکان مهدکودک و۱ - ۴ابتدایی و مدرسه ویژه مقاطع 
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ژانویه آغاز  ۳۱شوند. پس از آن، تعطیالت زمستانی از های آنها عوض میشوند و تاریختر میتعطیالت زمستانی کوتاه تعطیالت زمستانی:
شوند. این تعطیالت خالف آن، تعطیالت عید پاک تمدید میرسند. بر فوریه به عنوان آخرین روز تعطیالت به پایان می ۶شوند و در تاریخ می
 رسند.آوریل به پایان می ۱۰شوند و بر اساس برنامه، در تاریخ مارس آِغاز می ۲۷از 


