اقدامات مربوط به کرونا در زاکسن از تاریخ  ۲۸ژانویه ۲۰۲۱
معتبر از ۲۶ :ژانویه ۲۰۲۱
ایالت آزاد زاکسن پیرو تصمیم مشترک وزرا و صدراعظم فدرال در تاریخ  ۱۹ژانویه فرمان محافظت از کرونا را تصویب
میکند و به این ترتیب تصمیمات را در سطح ایالت اجرا میکند .کاهش تماس ها ،پوشیدن ماسک محافظ دهان و بینی ،پرهیز
از سفرها ،دیدارها و خریدها ،رعایت مقررات بهداشتی و فاصلهگذاری ،همچنان معتبر باقی میمانند.
فرمان جدید از تاریخ  ۲۸ژانویه تا  ۱۴فوریه  ۲۰۲۱معتبر است.
فرمان محافظت از کرونا در زاکسن (اعالمیه رسمی وزارت همبستگی اجتماعی ایالت زاکسن مورخ  ۲۶ژانویه
)۲۰۲۱

ماسک اجباری و محدودیتهای بیرون رفتن


ماسک اجباری :اجبار به پوشیدن ماسک دهان و بینی در همه مکانهایی که افراد حضور دارند پابرجاست.
پوشیدن یک ماسک پزشکی محافظ دهان و بینی ،در صورت استفاده از وسایل نقلیه عمومی ،در جلوی بخش
ورودی و داخل فروشگاههای بزرگ و کوچک و نیز در مراکز بهداشتی (مثال مطب پزشکان) و برای
گردهمآییها در کلیساها و در مراسمهای مذهبی اجباری است.



محدودیت خروج :ترک خانه فقط با دالیل موجه ممکن است ( کار ،خرید ،رفتن به دکتر ،مدرسه ،مهد کودک ،رفتن
به مِلک/باغ خود).



محدودیت جانبی خروج :از ساعت  ۲۲تا  .۶به این ترتیب ،ترک خانه فقط به دالیل خیلی مهم مجاز است (انجام
فعالیت شغلی ،دریافت کمک پزشکی ،تامین نیازهای حیوانات).



قانون  ۱۵کیلومتر :محدودیت  ۱۵کیلومتری در اطراف ناحیه محل سکونت یا محل کار برای فعالیتهای اوقات
فراغت و خرید ،همچنان وجود خواهد داشت.



ممنوعیت الکل :مصرف الکل در محلهای رفت و آمد عمومی مرکز شهر و در برخی مکانهای عمومی در
فضای آزاد که در آنها افراد در فواصل نزدیک نسبت به هم و به صورت غیرموقت حضور دارند ،ممنوع است.
محل های قطعی مشمول ،از سوی شهر مستقل یا ناحیه مسئول مربوطه تعیین میشوند.

خرید و فروشگاهها
فروشگاههای بزرگ و کوچک همچنان بسته میمانند.
مراکز زیر باز خواهند بود:


فروشگاههای کاالهای ضروری روزانه



فروشگاههایی که اقالم مختلف عرضه میکنند ،اگر کاالهای اصلی عرضه شده (بیش از  ۵۰درصد) جزء کاالهای
مجاز باشند میتوانند باز باشند.



فروش نوشیدنیها



اقالم مورد نیاز حیوانات



پست و خدمات پستی



داروخانهها و فروشگاههای لوازم بهداشتی



بانکها و موسسههای پولی



عینکسازها ،مراکز لوازم کمک شنوایی



خدمات خاکسپاری



خدمات تمیزکاری



خشکشوییها



خدمات دریافت و تحویل



فروش روزنامه



پمپهای بنزین ،مراکز بازیافت



تعمیرگاههای وسایل نقلیه موتوری و دوچرخه

تماسها را کاهش دهید و فاصله را رعایت کنید


تماسها اصوال باید به حداقل میزان کاهش یابند.



محدودیتهای تماس :محدودیتهای تماس :تماس های شخصی فقط میان افراد یک خانواده با یک فرد دیگر مجاز
است .استثناها برای خانوادهها یا همسایههایی معتبر هستند که به صورت متقابل با مراقبت از کودکان به هم کمک
میکنند .در این موارد ،این کودکان زیر  ۱۴سال از حداکثر دو خانواده میتوانند باهم دیدار کنند.



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

قرنطینه اجباری


در صورت نتیجه مثبت تست



در صورت تماس بیواسطه با فرد دارای نتیجه مثبت تست



در صورت سوءظن نسبت به ابتالی خود به ویروس

مدارس و مهدهای کودک
تعطیلی مهدهای کودک ،مدارس و مراکز نگهداری کودکان .مدارس ،مدارس شبانهروزی و مراکز مراقبت روزانه کودکان
تا روز  ۱۴فوریه بسته میمانند.
باز شدن مدارس حرفهای برای کالسهای سال آخر :پس از تعطیالت زمستانی ،از تاریخ  ۸فوریه دانشآموزان سال آخر و
مقاطع پایانی مدارس حرفهای ،مدارس حرفهای تخصصی و مدارس تخصصی ،دوباره میتوانند در کالسهای حضوری
شرکت کنند .به دالیل محافظت از عفونت ،اگر امکان رعایت حداقل فاصله وجود نداشته باشد ،آموزش در کالسهای
جداگانه انجام میشود.
از تاریخ  ۱۸ژانویه ،دانشآموزان کالسهای پایانی مدارس عالی ،مدارس ویژه (که دارای برنامه آموزشی مدارس عالی
هستند) ،دبیرستانها (مقاطع  ۱۱و  ،)۱۲دبیرستانهای حرفهای (مقاطع  ۱۲و  ،)۱۳مدارس عالی تخصصی ،مدارس عالی
شبانه ،دبیرستانهای شبانه (مقاطع  ۱۱و  )۱۲و کالجها (مقاطع  ۱۱و  )۱۲در کالسهای حضوری شرکت میکنند.
به دلیل محافظت از عفونت به ویروس ،تدریس در کالسهای جداگانه برگزار میشود .همه دانشآموزان دیگر ،با
کالسهای خانگی ادامه میدهند .برای دانشآموزان مقطع ابتدایی (مدرسه ابتدایی و مدرسه ویژه مقاطع  )۱ - ۴و نیز برای
کودکان مهدکودک و مراکز نگهداری کودکان ،یک مراقبت اضطراری ارائه میشود.
تعطیالت زمستانی :تعطیالت زمستانی کوتاهتر شدند و تاریخهای آنها عوض شدند .پس از آن ،تعطیالت زمستانی از ۳۱
ژانویه آغاز میشوند و در تاریخ  ۶فوریه به عنوان آخرین روز تعطیالت به پایان میرسند .بر خالف آن ،تعطیالت عید
پاک تمدید میشوند .این تعطیالت از  ۲۷مارس آِغاز میشوند و بر اساس برنامه ،در تاریخ  ۱۰آوریل به پایان میرسند.

