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فرمان
وزارت همبستگی اجتماعی زاکسن
برای محافظت در برابر کروناویروس سندرم حاد تنفسی  2و کووید۱۹-
(فرمان محافظت از کرونا در زاکسن – )SächsCoronaSchVO
مورخ  27نوامبر 2020
بر اساس ماده  ۳2عبارت  1در پیوند با ماده  28بخش  1عبارت  1و  2و نیز با ماده  28aبخش  ،1بخش  2عبارت
 1و بخش  ۳از قانون محافظت از عفونت مورخ  20ژوئیه  )BGBl. I S. 1045( 2000که از میان آنها ماده  28بخش
 1عبارت  1آخرین بار با ماده  1شماره  16قانون مورخ  18نوامبر  )BGBl. I S. 2397( 2020تغییر یافت ،ماده 28
بخش  1عبارت  2با ماده  1شماره  6قانون مورخ  27مارس  )BGBl. I S. 587( 2020تجدید شد و ماده  28aبخش
 ،1بخش  2عبارت  1و بخش  ۳با ماده  1شماره  17قانون مورخ  18نوامبر  )BGBl. I S. 2397( 2020ادغام شد،
و نیز در پیوند با ماده  7فرمان دولت ایالتی زاکسن و وزارت همبستگی اجتماعی زاکسن برای تنظیم مسئولیتها بر اساس
قانون محافظت از عفونت و برای تقبل هزینههای واکسیناسیون و سایر اقدامات پیشگیری مورخ  9ژانویه 2019
( ، )SächsGVBl. S. 83که با فرمان مورخ  1۳مارس  )SächsGVBl. S. 82( 2020تغییر یافت ،وزارت
همبستگی اجتماعی ایالت زاکزن به شرح زیر فرمان میدهد:
ماده ۱
اصول
( )1به دلیل بیماری همهگیر کرونا ،همه باید تماسهای فیزیکی-اجتماعی با دیگران را ،غیر از با اعضاء خانواده
خود ،فقط به موارد مطلقا ضروری محدود کنند .همیشه و هر جا ممکن باشد ،یک فاصله حداقل با افراد دیگر به میزان
 1،5متر باید رعایت شود و اقدامات دیگر برای پرهیز از عفونت باید مراعات شوند .این اصول ،برای همه حوزههای
زندگی ،از جمله محلهای کار ،معتبرند.
( )2افزون بر مقررات موجود در ماده  ،۳اکیدا توصیه میشود که در تماسهای انجام شده در مکانهای عمومی
یک ماسک محافظ دهان و بینی بپوشید تا خطر عفونت را برای خود و دیگران کاهش دهید .از جمله آنها همچنین مقررات
بهداشتی و پرهیز از تماسهای دست و صورت است .والدین و سرپرستان باید توجه کنند که کودکان آنها یا افراد تحت
سرپرستی ،تا جایی که ممکن است ،این مقررات را رعایت کنند .افراد دارای معلولیت و افراد دارای محدودیتهای سالمت،
اگر برایشان مقدور نباشد ،میتوانند از پوشیدن ماسک محافظ دهان و بینی صرفنظر کنند .در تماس با افراد دارای مشکل
شنوایی که برای ارتباط با دیگران لبخوانی انجام میدهند ،میتوان به صورت موقت از پوشیدن ماسک محافظ دهان و
بینی صرفنظر کرد .در فضاهای بسته ،تهویه هوا به صورت مرتب باید انجام شود .برای بهبود ردیابی تماسها با افراد
مبتال ،استفاده از اپلیکیشن هشدار کرونای ایالت اکیدا توصیه میشود.
( )3توصیه میشود از سفرها و دیدارهایی که با هدف گردشگری انجام میشوند پرهیز شود.
ماده 2
محدودیت تماس ،قانون فاصلهگذاری
( )1حضور در مکانهای عمومی و در خانه خود ،همراه با اعضاء خانواده خود شخص ،همراه با شریک زندگی،
با اشخاصی که دارای حق مراقبت و سرپرستی هستند ،و با اعضاء یک خانواده دیگر حداکثر تا پنج نفر مجاز است .برای
محاسبه تعداد افراد مجاز بر اساس عبارت  ،1کودکان خانواده تا سن  1۴سال تمام به شمار نمیآیند.
( )1aاز تاریخ  2۳دسامبر  ،2020حضور در مکانهای عمومی و در خانه خود ،برخالف بخش  ،1در دایره
خانواده و دوستان نزدیک تا حداکثر ده نفر مجاز است .برای محاسبه تعداد افراد مجاز بر اساس عبارت  ،1کودکان خانواده
تا سن  1۴سال تمام به شمار نمیآیند.
) (2در مراکز آموزش و در طول برنامههای ارائه شده ،بر اساس ماده  5حداقل فاصله به میزان 1،5متر باید
رعایت شود.

- 2تاریخ ویرایش 2020/11/27 :ساعت 17:۳0
) (3بخش  1درباره گردهمآییها در کلیسا و جماعتهای دینی به منظور انجام مراسمهای دینی و نیز برای
خاکسپاری ،معتبر نیست .حداقل فاصله  1،5متر باید رعایت شود.
) (4حداقل فاصله  1،5متر و نیز بخش  ،1در مراکز مراقبت روزانه کودکان ،در ساختمانهای مدارس و در
محوطههای مدارس ،در هنگام برنامههای آموزشی و نیز در هنگام برنامههای مربوط به ماده  ۳2از کتاب هشتم از
کتاب قانون اجتماعی  -حمایت از کودکان و جوانان  )SGB VIII( -نسخه منتشر شده مورخ  11سپتامبر 2012
( ، )BGBl. I S. 2022که آخرین بار با ماده  ۳بخش  5قانون مورخ  9اکتبر )BGBl. I S. 2075( 2020
تغییر یافته است ،معتبر نیست .حداقل فاصله یا برنامههای محافظتی جایگزین میتوانند با مقررات عمومی وزارت
همبستگی اجتماعی ایالت برای تنظیم فعالیت مراکز مراقبت روزانه کودکان ،مدارس شبانهروزی ،در پیوند با مقابله
با همهگیری کروناویروس سندرم حاد تنفسی  2تعیین شوند .عبارت  1به صورت متناسب برای مراکز آموزش
حرفهای و تکمیلی که خدمات آموزشی شغلی ،مدرسهای یا آکادمیک ارائه میکنند معتبر است.
) (5بخش  1برای گردهمآییهای ارگانهای دولتی و شهرداری و نیز شرکت در جلسات ادارات ،دادگاهها،
دادستانیهای عمومی یا سایر مراکزی که وظایف عمومی را ایفا میکنند ،و اقداماتی که خدمات مراقبت یا مراقبت
اولیه سالمت جمعیت را ارائه میکنند ،برای گردهمآییهای شوراهای محلی و کانونها و ارگانهای آنها ،مراسمهای
نامگذاری احزاب و انجمنهای رایدهندگان و جلسات ضروری کمیتههای اشخاص دارای مشاغل قضایی حقوق
عمومی و خصوصی و نیز انجمنهای دارای ماهیت حقوقی یا نیمه-حقوقی ،و نیز برای مجامع شرکتها و
گردهمآییهای طرفهای قراردادها ،معتبر نیست .شرکت در جلسات عمومی باید بر اساس مقررات معتبر انجام
شود.
ماده ۳
پوشیدن ماسک دهان و بینی
) (1در موارد زیر ،یک ماسک دهان و بینی باید پوشیده شود:
.1

در هنگام استفاده از وسایل نقلیه عمومی برای جابجایی مسافر ،از جمله تاکسی ،اتوبوس یا سرویسهای منظم جابجایی
بین محل سکونت و مراکز آموزشی افراد دارای معلولیت ،افراد نیازمند مراقبت یا بیماران برای درمان آنها،

.2

در قسمت ورودی و در داخل فروشگاههای کوچک و بزرگ و مغازهها و نیز در پارکینگهای متعلق به آنها،

.3

در مراکز بهداشتی بر اساس ماده  2۳بخش  ۳عبارت  1از قانون محافظت از عفونت و نیز از سوی کارکنن خدمات
مراقبت سرپایی در هنگام انجام مراقبت؛ موارد استثناء عبارتند از مکانهای درمان و نیز بیماران بستری در محل
نشستن برای دریافت غذا و نوشیدنی و در اتاقهایشان،

.4

در هنگام مراجعه به مراکز آموزشی بر اساس ماده  ۳6بخش  1شماره  2از قانون محافظت از عفونت،

.5

در مراکز کار و شرکتها ،اگر رعایت حداقل فاصله  1،5متری ممکن باشد ،این امر در محل کار معتبر نیست،

.6

در فضاهای قابل دسترس عموم با ترافیک منظم عمومی:
)a

در مراکز خرید ،مراکز گردشگری (محلهای رفت و آمد و مشترک ،محلهای غذاخوری تا رسیدن به محل
نشستن) و ادارات عمومی،

)b

در بانکها ،صندوقهای پسانداز و بیمهها،

)c

در جلو و داخل مراکز تهیه غذا ،از جمله دکههای غذافروشی و کافهها ،به منظور تحویل و در هنگام تحویل
دادن و گرفتن غذاها و نوشیدنیهای بیرونبر،

)d

در جلو و داخل کلیساها و مکانهای گردهمآییهای دینی ،به استثناء دریافت غذاها و نوشیدنیهایی که بخشی
از مراسم هستند،

)e

در مراکز آموزش حرفهای و تکمیلی که در زمینه آموزش شغلی ،مدرسهای یا آکادمیک فعالیت میکنند و نیز
در محوطهها ،با استثناء کالسهای مدارس موسیقی و رقص ،اگر حداقل فاصله رعایت شود،

.7

در جلوی قسمت ورودی مدارس و مراکز مراقبت روزانه کودکان،

.8

در هنگام حضور در ساختمانهای مدارس ،در محوطه مدارس و نیز در هنگام برنامههای آموزشی؛ این قانون معتبر
نیست،
)a

اگر حداقل فاصله  1،5متر رعایت شود،
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.9

)b

برای مقطع ابتدایی،

)c

برای مهدهای کودک،

)d

در کالس درس برای دانشآموزان مقطع متوسطه  Iبا استثناء مدارس عالی شبانه،

)e

در کالس درس در مدارس ویژه مقطع متوسطه  Iو نیز برای معلمان و سایر افرادی که در تدریس مشارکت
میکنند،

)f

در کالس درس مقطع ویژه دانشآموزان دارای معلولیت ذهنی با موضوع اصلی رشد روانی،

)g

در کالس درس دربرگیرنده برای موضوع اصلی شنیدن و صحبت کردن و نیز

)h

با استثناء غذاها و نوشیدنیهای موجود در ساختمان مدرسه،

اگر مقررات عمومی وزارت همبستگی اجتماعی ایالت برای تنظیم شرکتها و مراقبت روزانه از کودکان ،مدارس
شبانهروزی ،در پیوند با مقابله با همهگیری کروناویروس سندرم حاد تنفسی  2این موضوع را مشخص کرده باشد.

 .10در ایستگاههای اتوبوس ،ایستگاههای قطار ،در پیادهروها ،در مکانهای ویژه ورزش و بازی (با استثناء کودکان
دارای سن ده سال تمام) ،در بازارهای هفتگی و در دکههای فروش در فضای باز .این قانون از ساعت  6تا 2۴
معتبر است .موارد استثناء عبارتند از حرکت به جلو بدون اقامت با وسایل حرکت به جلو و فعالیت ورزشی؛
 .11در گردهمآییها بر اساس ماده  2بخش  5با استثناء افرادی که حق سخنرانی برای آنها داده است.
) ( 2بر اساس بخش  ،1کودکان تا شش سال تمام ،از این وظیفه معاف هستند .بخش  1شماره  1تا  10 ،6 ،۴و ،11
برای کارکنان معتبر نیست ،البته اگر دیگر برنامههای محافظتی رعایت شوند یا هیچگونه تماس با مشتریان وجود
نداشته باشد .ماده  1بخش  2عبارت  ۴و  5به صورت متناسب معتبر است .برای باورپذیر کردن یک معافیت از
تعهد بر اساس بخش  ،1اجازه بازبینی یک گواهی معلولیت سخت یا تاییدیه پزشکی کافی است .در این حالت ،به
دالیل قانونی محافظت از عفونت ،استفاده و اقامت بر اساس بخش  ،1نمیتواند رد شود .برای افرادی که برخالف
اجبار موجود در بخش  ،1ماسک دهان و بینی نمیپوشند بدون اینکه مشمول یک مورد استثناء بر اساس عبارتهای
 2تا  ۴باشند ،استفاده بر اساس بخش  1عبارت  1شماره  1گزینه  1و نیز اقامت بر اساس بخش  1عبارت  1شماره
 2تا  8و  10ممنوع است.
( )3مدارس و مراکز مراقبت روزانه کودکان مجاز هستند گواهی پزشکی را که با آن معافیت از وظیفه مربوط به
بخش  1اثبات میشود ،به صورت رونوشت آنالوگ یا دیجیتال یا با تایید اولی به صورت دیجیتال نگهداری کنند .رونوشت
یا گواهی باید از دسترسی افراد غیرمجاز محافظت شود و پس از سپری شدن محدوده زمانی که برای گواهی معتبر است،
حداکثر در پایان سال  2021فورا پاک یا نابود شود.
ماده ۴
تعطیلی مراکز آموزشی و برنامهها
( )1به استثناء برنامههای مجاز آنالین ،فعالیت مراکز زیر ممنوع است:
.1

مراکز آموزش حرفهای و تکمیلی که خدمات آموزشی شغلی ،مدرسهای یا آکادمیک ارائه میکنند،

.2

استخرهای روباز ،استخرهای سربسته ،استخرهای آبدرمانی ،مراکز آبگرم ،غیر از مراکز بازپروری،

.3

حمامهای بخار ،سوناهای بخار و سوناها،

.4

سالنهای تناسب اندام و مراکز مشابه ،اگر خدمات درمانی که از نظر پزشکی ضروری هستند ارائه نمیکنند،

.5

سالنهای بازی ،قمارخانهها ،مراکز شرط بندی و مراکز مشابه،

.6

تاسیسات و مراکز ورزشی به استثناء مکانهای ورزشی محدود شده به ورزش انفرادی ،دونفره یا با اعضای خانواده
خود شخص ،بر اساس اصول تعریف بهداشتی و با رعایت توصیههای اتحادیههای مربوطه بر اساس ماده  5بخش
 ۳و ورزش مدارس ،از جمله کالسهای همراه با آموزش در چارچوب آموزش تخصصی ورزشی .ممنوعیت و
محدودیت ،شامل فعالیتهای ورزشی در این مراکز برای ورزشکارانی
)a

که قرارداد ورزشی دارند و در قبال یک دستمزد آنها را ملزم به ارائه خدمات ورزشی میکند و آنها بیشتر
برای تامین مخارج زندگی خود این کار را انجام میدهند یا ورزشکاران حرفهای دارای گواهینامه هستند،

- ۴تاریخ ویرایش 2020/11/27 :ساعت 17:۳0
)b

افرادی که عضو تیم ملی آلمان (تیم المپیک ،تیم امید ،تیم جوانان  )1و تیم جوانان  2از اتحادیه المپیک آلمان
یا عضو تیم مربیان اتحادیه ورزش معلومان آلمان هستند یا عضو یک مرکز ورزش جوانان در ایالت آزاد
زاکسن یا عضو مدارس ورزشی تخصصی در مدارس ورزشی اُبربایرن و سالنهای ورزشی هستند و

)c

رشتههای تحصیلی علوم ورزشی نمیشود،

.7

پارکهای اوقات فراغت و تفریح ،باغهای گیاهشناسی و حیوانشناسی ،باغهای وحش،

.8

جشنهای سنتی ،بازارهای ساالنه ،بازارهای کریسمس ،بازارهای خاص ،گالریها بر اساس ماده  65فرمان مقررات
تجاری،

.9

دیسکوتکها ،برنامههای رقص،

 .10نمایشگاهها،
 .11جلسات و کنگرهها،
 .12موزهها ،مراکز یادبود ،مدارس موسیقی با استثناء کالسهای انفرادی ،مدارس بزرگساالن ،سینماها ،تئاترها ،سالنهای
اُپرا ،سالنهای کنسرت ،محلهای برپایی کنسرت ،تئاترموزیکها ،کلوبها و موزیککلوبها و مراکز عمومی
مربوطه،
 .13کتابخانهها ،با استثناء امانتدهی رسانهها و نیز با استثناء کتابخانههای تخصصی و کتابخانههای دانشگاهها ،کتابخانه
ایالت و دانشگاه زاکسن و کتابخانه ملی آلمان،
 .14برنامههای حمایت از کودکان و جوانان بدون مراقبت آموزشی ،مراکز و برنامههای تفریحی کودکان و جوانان،
 .15سیرکها،
 .16فاحشهخانهها ،برنامههای فاحشهگری ،معرفی فاحشه ،وسایل نقلیه فاحشهگری،
 .17سفر با اتوبوس،
 .18سرویسهای مدارس،
 .19خدمات اسکان شبانه ،با استثناء اسکان شبانه به دالیل ضروری شغلی ،اجتماعی یا پزشکی،
 .20مراسمهایی که خدمات تفریحی ارائه میکنند،
 .21شرکتهای تهیه غذا و نیز بارها ،کافهها و مراکز مشابه .استثناها عبارتند از تحویل دادن و تحویل گرفتن غذاها و
نوشیدنیهای بیرونبر و نیز فعالیت غذاخوریهای شرکتها و مراکز آموزشی؛
 .22شرکتهای فعال در زمینه خدمات مربوط به بدن ،با استثناء درمانهای پزشکی ضروری و آرایشگاهها،
 .23همه مراکز و موسسات دیگر که خدمات اوقات فراغت ارائه میکنند.
( )2از ممنوعیت بخش  ،1ورود و کار کردن صاحبان و کارکنان استنباط نمیشود.
ماده ۵
موسسهها ،شرکتها و برنامههای دارای تعریف بهداشتی و گردآوری اطالعات تماس
( )1موسسهها ،شرکتها و برنامههایی که بر اساس ماده  1ممنوع نشدهاند ،با رعایت مقررات بهداشتی بر اساس
بخشهای  2تا  ۴و نیز گردآوری اطالعات تماس بر اساس بخش  6مجاز هستند.
( )2در فروشگاههای کوچک و بزرگ و نیز مغازههایی با مساحت فروش تا  800مترمربع ،حضور بیش از یک
مشتری برای هر ده مترمربع فضای فروش مجاز نیست .در فروشگاههای کوچک و بزرگ و نیز مغازههایی با مساحت
فروش بیش از  800مترمربع ،در فضایی به مساحت  800مترمربع حداکثر یک مشتری برای هر ده مترمربع فضای
فروش مجاز است و در فضاهای بیش از  800مترمربع حداکثر یک مشتری برای هر  20مترمربع فضای فروش میتواند
حضور داشته باشد .برای مراکز فروش ،برای محاسبه بر اساس عبارتهای  1و  ،2مجموع مساحت فضای فروش هر
فروشگاه باید در نظر گرفته شود .با یک مدیریت هماهنگشده ورود افراد ،مراکز فروش و فروشگاهها باید از تشکیل
صفهای غیرضروری در فضای داخلی پاساژهای فروش یا مراکز خرید جلوگیری کنند.
( )3استاندارد ایمنی کار کروناویروس سندرم حاد تنفسی  2وزارت فدرال کار و امور اجتماعی ،قوانین ایمنی کار
کروناویروس سندرم حاد تنفسی  2و نیز استانداردهای معین شده از سوی شرکت بیمه حوادث و یا نهاد ناظر برای حوزه
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مربوطه و توصیههای مربوطه موسسه روبرت ُکخ درباره حفاظت از عفونت در ویرایش مربوطه آن یا تعریف و توصیههای
اتحادیههای تخصصی باید در نظر گرفته شوند .مقررات حفاظتی دیگر بر اساس مقررات عمومی وزارت امور اجتماعی
و همبستگی اجتماعی ایالت درباره تعیین ملزومات بهداشتی برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا و مقررات عمومی
وزارت امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی ایالت برای تعیین چگونگی کار مراکز مراقبت روزانه از کودکان ،مدارس و
مدارس شبانهروزی در پیوند با مبارزه علیه همهگیری کروناویروس سندرم حاد تنفسی  2باید رعایت شوند.
( )4بر اساس توصیهها و مقررات مذکور در بخش  2و  ،۳مراکز مزبور باید تعریف بهداشتی خود را به صورت
کتبی تنظیم و اجرا کنند .این امر ،بهویژه باید مقررات فاصلهگذاری از افراد دیگر و نیز سایر اقدامات بهداشتی را شامل
شود .تعریف بهداشتی یک مسئول پاسخگویی را در محل برای رعایت و اجرای تعریف بهداشتی ،محدودیتهای معتبر
تماس و مقررات فاصلهگذاری و نیز پوشیدن ماسک دهان و بینی معرفی میکند .مقامات مسئول میتوانند تعریف بهداشتی
و رعایت آن را کنترل کنند.
( )5برای افراد مقیم یا فعال در مراکز پذیرش اولیه یا اقامتگاههای عمومی پناهندگان ،مقامات اقامتگاهها مقرراتی
را متناسب با مرکز و موضوع ،با هماهنگی مقامات مسئول مشخص میکنند.
( )6اطالعات شخصی باید برای ردیابی عفونتها از سوی سازماندهنده و صاحبان موسسهها ،برنامهها و
شرکتهایی که بر اساس ماده  ۴بخش  1ممنوع نیستند ،پردازش شوند؛ استثناها عبارتند از افراد مشمول رازداری حرفهای
بر اساس ماده  5۳بخش  1از مقررات فرایند کیفری ،فضای فروشگاههای کوچک و بزرگ ،مغازهها و دکههای فروش و
نیز در هنگام تحویل دادن و تحویل گرفتن غذاها و نوشیدنیهای بیرونبر .برای این منظور اطالعات شخصی زیر باید
پردازش شوند :نام ،شماره تلفن یا نشانی ایمیل و کد پستی مالقات کننده و نیز محدوده زمانی و محل مالقات .باید تضمین
شود که افراد غیرمجاز به اطالعات گردآوری شده دسترسی پیدا نمیکنند .اطالعات فقط باید به منظور ارائه به نهادهای
رسمی مسئول گردآوری اطالعات پردازش شوند و چهار هفته پس از گردآوری باید پاک شوند .در صورت درخواست،
اطالعات پردازش شده باید به این نهاد رسمی فرستاده شوند؛ پردازش با مقاصدی غیر از ردیابی تماسها ممنوع است .به
محض اینکه اطالعات دیگر برای ردیابی تماسها الزم نباشند ،فورا باید پاک شوند یا نابود شوند.
( )7اگر یک گردآوری دیجیتال اطالعات تماس بر اساس ماده  6پیشبینی شود ،افزون بر آن
.1

یک گردآوری آنالوگ اطالعات تماس مراجعهکنندگان و

.2

یک گردآوری آزادانه اطالعات

را باید ممکن سازند.
ماده a۵
مدرسه و مراقبت روزانه کودکان
( )1در صورت عبور تعداد ابتالها به ویروس از  200مورد ابتالی جدید در هر  100000نفر جمعیت به مدت
بیش از پنج روز در عرض هفت روز در ناحیه یا در شهر مستقل ،باالترین نهاد رسمی بهداشت ناحیه با موافقت باالترین
نهاد رسمی نظارت بر آموزش برای مدارس آموزش تکمیلی عمومی و مدارس آموزش حرفه ای ،که در آنها دانشآموزان
و نیز کادر آموزش و کارکنان دیگر ،بیش از یک مورد ابتال به کروناویروس سندرم حاد تنفسی  2را به صورت اثبات
شده نشان دهند ،میتواند موارد زیر را فرمان دهد:
)a

برای همه مدارس یا رشتهها یا کالسهای جداگانه مقاطع تحصیلی مربوطه ،محدود شدن آموزش همزمان در
کالسها به حداکثر نصف تعداد دانشآموزان برای هر کالس ،یا

)b

تعطیلی موقت مدرسه.

برای کالسهای نهایی یا رشتههای نهایی ،مقررات متفاوت میتوانند وضع شوند.
( )2در صورت عبور تعداد ابتالها به ویروس از  200مورد ابتالی جدید در هر  100000نفر جمعیت به مدت
بیش از پنج روز در عرض هفت روز در ناحیه یا در شهر مستقل ،مراکز آموزش مراکز مراقبت روزانه کودکان ،مدارس
دوره ابتدایی و مدارس دوره تکمیلی به صورت محدودتر نسبت به فعالیت عادی کار میکنند که در آنها کودکان در گروههای
ثابت و افراد مرجع در مکانها یا قسمتهای مشخص شده حاضر میشوند .همچنین ،در کالسهای مقطع متوسطه  ،1از
کالس  7به باال ،برخالف ماده  ۳بخش  1شماره  8حرف  ،dدانشآموزان باید یک ماسک دهان و بینی بپوشند .باالترین
نهاد رسمی نظارت بر مدارس توصیههایی را برای فعالیت محدود مدارس ارائه میکند .پایان زمان فعالیت محدود و اجبار
به پوشیدن ماسک دهان و بینی بر اساس عبارت  ،1از سوی نهاد رسمی مسئول محلی به صورت عمومی اعالم میشود.
( )3اگر تعداد ابتالها از تعداد مجاز بر اساس بخش  1و  2فراتر رود ،اقداماتی بر اساس بخش  1و  2میتوانند
وضع شوند ،اگر و تا زمانی که این اقدامات برای مبارزه با کروناویروس سندرم حاد تنفسی  2الزم باشند.

- 6تاریخ ویرایش 2020/11/27 :ساعت 17:۳0
( )4تعداد ابتالها بر اساس بخش  1و  ،2عددی است که در گزارش روزانه موسسه روبرت ُکخ منتشر میشود.
عبور تعداد ابتالها از میزان معین ،از سوی نهاد رسمی مسئول محلی به صورت عمومی اعالم میشود.
( )5قرنطینه و سایر اقدامات محافظتی نهادهای رسمی مسئول محلی ،با مقررات بخشهای موجود نیز دستنخورده
باقی میمانند.
ماده ۶
نیروهای کار فصلی
کسی که افرادی را استخدام میکند که
.1

به منظور یک اشتغال با فواصل معین یا در یک زمان معین در سال حداقل سه هفته به صورت موقت از خارج به
ناحیه ایالت آزاد زاکسن وارد میشوند (نیروهای کار فصلی)،

.2

در اقامتگاههای عمومی سکونت میکنند و

.3

در شرکتهایی کار میکنند که در آنها همزمان بیش از ده نفر شاغل هستند ،از جمله کارکنان موقت ،کارکنان یک
کارگاه و سایر افراد،

باید تضمین کنند که آنها در هنگام آغاز اشتغال یک گواهی پزشکی به زبان انگلیسی یا آلمانی دارند که اعالم میکند یک
تست مولکولی-بیولوژیک هیچ دلیلی را برای وجود عفونت با کروناویروس سندرم حاد تنفسی  2آشکار نکرده است .تست
حداکثر باید  ۴8ساعت پیش از سفر انجام شده باشد .افرادی که گواهی پزشکی مربوط به عبارت  1را نداشته باشند،
نمیتوانند مشغول به کار شوند .صاحب شرکتی که نیروهای کار فصلی را استخدام میکند ،موظف است پذیرش نیروهای
کار فصلی را در هر مورد اصوال  1۴روز پیش از آغاز کار ،به مقامات رسمی گزارش دهد .تاخیر در گزارش کردن
تنها هنگامی پذیرفتنی است که صاحب شرکت ثابت کند که به دالیل ضروری کاری یا سایر دالیل ،امکان اطالع دادن
زودتر ممکن نبود .گزارش مزبور باید شامل نام نیروهای کار فصلی ،محل اقامت آنها ،نوع و محدوده زمانی اشتغال ،و
نیز اطالعات تماس صاحب شرکت باشد .الزام به گزارش کردن ،همچنین زمانی که نیروهای کار فصلی در طول اقامت
در جمهوری فدرال آلمان شرکت محل کار یا کارفرمای خود را عوض میکنند معتبر است.
ماده 7
مقررات مراجعه و ورود برای مراکز سالمت و سیستمهای اجتماعی
( )1مراجعه به مراکز زیر ،فقط با پیشنیازهای بخش  2مجاز است:
.1

خانههای سالمندان و خانههای مراقبت،

.2

مراکز مذکور در ماده  2بخش  1از قانون مراقبت و کیفیت نگهداری زاکسن مورخ  12ژوئیه 2012
) ،)SächsGVBl. S. 397که آخرین بار با قانون مورخ  6ژوئن  )SächsGVBl. S. 466( 2019تغییر
یافت ،و اقامتگاههای مراقبت سرپایی و نیز آسایشگاههای افراد معلول بر اساس ماده  2بخش  2و  ۳از قانون مراقبت
و کیفیت نگهداری زاکسن ،اگر برای این مراکز بخش  2از قانون مراقبت و کیفیت نگهداری زاکسن شامل باشد،

.3

بیمارستانها و نیز مراکز پیشگیری و بازپروری ،که در آنها یک مراقبت پزشکی شبیه بیمارستانها انجام میشود
(مراکز مذکور در ماده  2۳بخش  ۳عبارت  1شماره  1و  ۳از قانون محافظت از عفونت مورخ  20ژوئیه 2000
) ،)BGBl.I S. 1045که آخرین بار با ماده  5قانون مورخ  19ژوئن  )BGBl.I S. 1385( 2020تغییر
یافته است ،و

.4

مراکز بستری کودکان و جوانان ملزم به داشتن مجوز ،بر اساس ماده  1۳بخش  ۳عبارت  ،1ماده  19بخش 1
عبارت  ،1ماده  ۳۴عبارت  ،1ماده  ،۳5ماده  a۳5بخش  2شماره  ۳و  ،۴و ماده  ۴2بخش  1عبارت  2و نیز ماده
 a۴2عبارت  1از کتاب هشتم از کتاب قانون اجتماعی و نیز مراکز سکونت که در آنها خدمات کمکی یکپارچگی
به کودکان و جوانان ارائه میشوند.

( )2مراکز مذکور در بخش  1موظف به فراهم کردن امکانات مراجعه هستند .در چارچوب یک برنامه بهداشتی
بر اساس ماده  ۳6بخش  1شماره  1و  2یا ماده  2۳بخش  5از قانون حفاظت از عفونت یا یک تعریف مستقل ،باید
مقرراتی برای مراجعه و در صورت نیاز برای ترک و ورود به مراکز از سوی ساکنین ایجاد شوند که این مقررات به
جداسازی کامل افراد مربوطه منجر نشوند (تعریف مراجعه متناسب با مراکز و ساکنین) .این قوانین به ویژه مقرراتی
درباره رعایت کردن موارد بهداشتی ،تعداد مراجعهکنندگان ،امکان ردیابی زنجیره احتمالی عفونت و تضمین آموزش عملی
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پیوسته در مشاغل حوزه سالمت و امور اجتماعی را شامل میشوند .ماده  5بخش  6و  7به صورت متناسب معتبر است.
مقررات مراجعه و ورود باید با وضعیت موجود عفونتها در منطقه تطبیق داده شوند و باید در یک رابطه متناسب میان
حفاظت از افراد تحت مراقبت و حقوق شخصی و آزادی آنها باشد.
( )3کارگاههای ویژه افراد معلول و برنامههای سایر خدماتدهندگان مذکور در ماده  60کتاب نهم کتاب قانون
اجتماعی مورخ  2۳دسامبر  ، )BGBl. I S. 3234( 2016که آخرین بار با ماده  8قانون مورخ  1۴دسامبر 2019
( )BGBl. I S. 2789عوض شده است ،باید یک تعریف ایمنی کار و بهداشتی داشته باشند که با ماده  5بخش  ۴متناسب
است .درباره شاغلینی که در مراکز مذکور در بخش  1ردیف  2زندگی میکنند تعریف ایمنی کار و بهداشت باید با مدیریت
مربوطه محل سکونت کارکنان کارگاه هماهنگ شود .در این کار ،مقررات مربوط به بازگشت به مرکز ،بهویژه برای
جابجایی و سازماندهی کار باید مشخص شوند .عبارات  1تا  ۳بر اساس تناسب برای سایر برنامههای روزانه برای افراد
معلول معتبرند ،که در آن به جای تعریف ایمنی کار و بهداشت ،تعریف بهداشت بر اساس ماده  5بخش  ۴ارائه میشود.
( )4رسیدگیهای قضایی میتوانند در همه مراکز بر اساس بخش  1برگزار شوند .این امر حق حضور افراد کمکی
فرایند قضایی ،سرپرستان فرایند قضایی و نیز سایر همراهان رسیدگی قضایی را شامل میشود.
( )5همچنین تماس در محل از سوی کارکنان اداره امور اجتماعی و جوانان ،سرپرستان قانونی ،وکالی حقوقی،
سردفترها ،سرپرستان فرایند قضایی و نیز سرپرستان حقوقی و نیز از سوی افراد مسئول سرپرستی ،تا جایی که موضوعات
مربوط به مراقبت شخصی باید رسیدگی شوند ،و والدین دارای حق مالقات و حق دسترسی ،مجاز است .در کنار آن،
مالقات با اهداف کمک روانی مجاز است .مالقات باید قبال با مدیریت مرکز هماهنگ شود؛ او میتواند برای ورود
پیششرطهایی را در نظر بگیرد .در موارد شبههانگیز ،بر اساس دستورات موسسه رابرت ُکخ ،اساسا جلوی ورود به
مرکز گرفته میشود.
( )6همچنین ورود این افراد مجاز است
.1

کارکنان نهادهای رسمی نظارت،

.2

کارکنان سرپرستان اقامتگاه،

.3

کارکنان خدمات پزشکی بیمه درمان قانونی و خصوصی،

.4

دانشآموزان و نیز کادر آموزش در چارچوب آموزش تکمیلی و پیشرفته در مشاغل حوزه سالمت و امور اجتماعی
یا آموزش تعیین صالحیت ورود به مدارس عالی تخصصی و نیز

.5

برای مراقبتهای پزشکی و درمانی.

( )7وزارت همبستگی اجتماعی ایالت میتواند با مقررات عمومی ،الزامات و مقررات بهداشتی بیشتری را تنظیم
کند .موارد استثناء میتوانند از سوی مقامات مسئول محلی به صورت موردی مجاز اعالم شوند ،اگر این موارد از نظر
قوانین محافظت از عفونت ضروری یا قابل دفاع باشند.
ماده ۸
اقدامات نهادهای رسمی مسئول محلی
( )1نهادهای رسمی مسئول محلی میتوانند بسته به وضعیت موجود عفونت در منطقه ،اقدامات شدیدتری را وضع
کنند که از وقوع عفونتها جلوگیری میکنند .اقدامات به صورت عمومی اعالم میشوند .ادامه برقراری اقدامات وضع
شده باید از سوی نهادهای رسمی مسئول محلی بررسی شود.
( )2ن هادهای رسمی مسئول محلی باید نسبت به پوشیدن اجباری ماسک دهان و بینی در فضاهای عمومی در
محلهایی که در آنها افراد یا در فضای تنگ و یا به صورت غیرموقت حضور مییابند ،دستور دهند.
( )3در صورت عبور تعداد ابتالها به ویروس از  200مورد ابتالی جدید در هر  100000نفر جمعیت به مدت
بیش از پنج روز در عرض هفت روز در ناحیه یا در شهر مستقل ،نهادهای رسمی مسئول محلی باید اقداماتی را برای
جلوگیری از گسترش بیماری همهگیر وضع کنند .آنها بهویژه عبارتند از:
.1

ممنوعیت جامع و محدود به یک زمان معین درباره تحویل نوشیدنیهای الکلی یا مصرف الکل در مکانهای عمومی
یا در بعضی مراکز قابل دسترس عمومی،

.2

تعطیلی مراکز آموزش بزرگساالن با استثناء برنامههای آنالین،
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.3

ادامه محدودیت تعداد شرکتکنندگان در گردهمآییها بر اساس مقررات ماده  9بخش  ،1اگر این امر از نظر اصول
محافظت از عفونت پیشنهاد شود.

نهاد رسمی مسئول محلی میتواند اقدامات دیگری را بر اساس قانون محافظت از عفونت با در نظر گرفتن مرحله
مربوطه بر ساس ماده  a28بخش  1و  2از قانون محافظت از عفونت وضع کنند .کلیساها و جماعتهای دینی،
گردهمآییهای خود را با هدف انجام مراسمهای دینی با مسئولیت خود و به صورت الزامآور تنظیم میکنند .در این کار
مقرراتی درباره مدت و آواز گروهی گردهمآییها باید وضع شوند.
( )4در صورت عبور تعداد ابتالها به ویروس از  200مورد ابتالی جدید در هر  100000نفر جمعیت به مدت
بیش از پنج روز در عرض هفت روز در ناحیه یا در شهر مستقل ،موارد زیر باید از سوی نهادهای رسمی مسئول محلی
دستور داده شوند:
.1

ممنوعیت جامع و محدود به یک زمان معین درباره تحویل نوشیدنیهای الکلی یا مصرف الکل در مکانهای عمومی
یا در بعضی مراکز قابل دسترس عمومی،

.2

محدودیتهای گردهمآییها بر اساس مقررات ماده  9بخش  1درباره حداکثر تعداد شرکتکنندگان ( 200نفر)؛ در
موارد خاص استثناهایی مجاز هستند ،اگر این امر از نظر قوانین حفاظت در برابر عفونت قابل دفاع باشد،

.3

محدودیتهای خروج با محدودیت زمانی .ترک محل سکونت بدون دلیل موجه ممنوع است .دالیل موجه عبارتند از:
)a

پرهیز از خطری نسبت به بدن ،زندگی و اموال،

)b

انجام فعالیتهای شغلی،

)c

رفتن به مدرسه و مراکز مراقبت روزانه کودکان ،مراکز کمک به یکپارچگی افراد معلول ،مراکز آموزش
تکمیلی و پیشرفته شغلی ،مدرسهای و آکادمیک و نیز کلیساها و سایر مکانهای انجام مراسمهای دینی،

)d

کانالهای تامین اقالم نیازهای روزانه و خرید از فروشگاهها و نیز دریافت سایر خدمات در ناحیه یا شهر
مستق ِل محل سکونت و ناحیه محدود یا شهر مستقل،

)e

انجام خدمات ضروری تحویل ،از جمله تحویل نامه و بسته،

)f

جابجایی نیروهای آتش نشانی ،خدمات نجات یا نیروهای امداد حوادث به نقطه مربوطه یا محل ماموریت،

)g

دریافت خدمات پزشکی ،روانی-اجتماعی و درمان کهنهسربازان و نیز مراجعه کارکنان مشاغل درمانی و
بهداشتی ،اگر این امر از نظر پزشکی الزم باشد یا در چارچوب یک مراقبت ضروری روانی باشد،

)h

دیدار با همسر یا شریک زندگی و نیز همخانهها ،افراد نیازمند کمک ،بیماران یا افراد دارای محدودیتها ،اگر
در یک مرکز نگهداری نباشند ،و به جا آوردن حقوق مراقبت و دسترسی در حوزه خصوصی مربوطه،

)i

شرکت در گردهمآییهای دولتی و ارگانهای نمایندگی محلی و نیز شرکت در جلسات نهادهای رسمی ،دادگاهها،
دادستانیهای عمومی یا سایر مراکزی که وظایف عمومی دارند ،از جمله شرکت در جلسات عمومی رسیدگی
دادگاهها و حضور در جلسات شوراهای محلی و نیز کمیتهها و ارگانها و اقدامات آنها که هدفشان مراقبت یا
مراقبت پیشگیرانه سالمت از جمعیت است .شرکت در جلسات عمومی باید بر اساس مقررات معتبر انجام
شود؛

)j

شرکت در جلسات مشترک افراد حقوقی حوزه حقوق عمومی و خصوصی و نیز جلسات مشترک انجمنها و
اتحادیههای حقوقی و نیمه-حقوقی ،مجامع شرکتها و جلسات افراد طرف قرارداد ،جلسات شوراهای دانشگاه،
مراسمهای نامگذاری احزاب و انجمنهای رایدهندگان،

)k

حضور در جلسات غیرقابل تعویق همراه با فردی از یک خانواده دیگر با ظابطان دادگاه ،وکال ،دفترداران،
مشاوران مالیاتی ،حسابرسان ،کارشناسان ورشکستگی و مسئوالن خاکسپاری و به منظور تامین خدمات حقوقی،

)l

گردهمآییها و مراجعات بر اساس ماده  2بخش  a1 ،1و ،5

 )mهمراهی افراد نیازمند کمک و افراد نابالغ،
)n

مراسم ازدواج در محدوده افراد نزدیک خانواده که در آن تعداد شرکتکنندگان از حداکثر تعداد  25نفر فراتر
نرود،

)o

همراهی افراد در حال مرگ و نیز خاکسپاری در محدوده افراد نزدیک خانواده ،که در آن تعداد شرکتکنندگان
از حداکثر تعداد  25نفر فراتر نرود،
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)p

ورزش و حرکت در فضای باز در شعاع  15کیلومتری محل سکونت و نیز بازدید از باغ کوچک یا زمین
خود شخص یا ملک اجارهای با رعایت محدودیت تماس بر اساس ماده  2بخش  1و ،a1

)q

رسیدگیهای ضروری برای مراقبت از حیوانات.

بهداشتی وضعیت ویژه عفونت
برای گردهمآییها در کلیساها و گردهمآییهای دینی با هدف انجام مراسم دینی ،تعریف
ِ
باید تطبیق داده شود .این هدف با کاهش تعداد شرکتکنندگان ،مدت و تعداد آوازهای گروهی گردهمآییها قابل دستیابی
است.
( )5تعداد ابتالها بر اساس بخش  ۳و  ،۴عددی است که در گزارش روزانه موسسه روبرت ُکخ منتشر میشود.
رسیدن به تعداد مقرر ابتالها مذکور در بخش  ۳عبارت  1و بخش  ،۴از سوی نهاد رسمی مسئول محلی به صورت عمومی
اعالم میشود .اگر تعداد ابتالها از عدد مقرر بر اساس بخش  ۳عبارت  1یا بخش  ۴فراتر رود ،اقدامات مذکور در بخش
 ۳و  ۴معتبر میمانند ،اگر و تا زمانی که این اقدامات برای مبارزه با کروناویروس سندرم حاد تنفسی  2الزم باشند.
( )6در صورت افزایش اساسی تعداد عفونتها در یک محدوده مکانی محدود (نقطه داغ) اقدامات محدود مربوطه
باید اتخاذ شوند.
ماده ۹
گردهمآییها
( )1در فضای باز گردهمآییهایی به مفهوم قانون گردهمآییهای زاکسن مورخ  25ژانویه 2012
( )SächsGVBl. S. 54که آخرین بار با ماده  7قانون مورخ  11می  2019تغییر یافت ()SächsGVBl. S. 358
فقط در یک جای ثابت و با حداکثر تعداد شرکتکننده  1000نفر مجاز هستند ،البته اگر
.1

همه شرکتکنندگان در گردهمآیی ،برگزارکنندگان و نیز مهمانداران یک ماسک دهان و بینی بپوشند .ماده  ۳بخش
 2به صورت متناسب معتبر است.

.2

میان همه شرکتکنندگان در گردهمآیی یک حداقل فاصله  1،5متری باید رعایت شود.

( )2گردهمآییهایی با بیش از  1000نفر شرکتکننده قابل تایید هستند ،اگر از سوی ثبتنامکننده گردهمآیی ،از راه
اقدامات فنی و سازمانی که افزون بر بخش  1هستند ،خطر عفونت بتواند به یک میزان قابل دفاع کاهش یابد.
( )3افزون بر آن ،قانون گردهمآیی زاکسن همچنان دستنخورده باقی میماند.
ماده ۱0
پارلمان ایالت زاکسن
پارلمان زاکسن ،به دلیل حق استقالل سازمانی بر اساس قانون اساسی و نیز اختیار رئیس پارلمان ایالتی بر اساس مقررات
داخلی و در پیوند با پلیس بر اساس ماده  ۴7بخش  ۳قانون اساسی ایالت آزاد زاکسن ،از مقررات این فرمان مستثنا میشود.
افزون بر آن ،نهادهای رسمی مسئول محلی باید به موقعیت حقوقی پارلمان ایالتی بر اساس قانون اساسی و اعضاء آن در
چارچوب اقدامات مربوط به قانون حفاظت از عفونت توجه کنند.
ماده ۱۱
کمک به اجرا ،تخطیها از فرمان
( )1بر اساس ماده  1بخش  1عبارت  1از فرمان دولت ایالتی زاکسن و وزارت همبستگی اجتماعی زاکسن برای
تنظیم مسئولیتها بر اساس قانون محافظت از عفونت و برای تقبل هزینههای واکسیناسیون و سایر اقدامات پیشگیری،
مقامات مسئول باید
.1

مفاد این فرمان،

.2

مسئولیتها و ا ختیارات تعیین شده در موارد اضطراری از سوی باالترین مقام مسئول بهداشت ایالت بر اساس ماده
 1بخش  1عبارت  ۳از فرمان دولت ایالتی زاکسن و وزارت همبستگی اجتماعی زاکسن برای تنظیم مسئولیتها بر
اساس قانون محافظت از عفونت و برای تقبل هزینههای واکسیناسیون و سایر اقدامات پیشگیری و
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.3

اقدامات مشخص شده از سوی باالترین مقام مسئول بهداشت ایالت بر اساس ماده  1بخش  2از فرمان دولت ایالتی
زاکسن و وزارت همبستگی اجتماعی زاکسن برای تنظیم مسئولیتها بر اساس قانون محافظت از عفونت و برای
تقبل هزینههای واکسیناسیون و سایر اقدامات پیشگیری

را اجرا کنند .در این کار اصل تناسب باید رعایت شود .برای انجام این کار آنها میتوانند از مقامات پلیس محلی کمک
بخواهند .مسئولیتهای اجرای مقررات ایمنی کار بر اساس فرمان مسئولیت ایمنی کار در زاکسن مورخ  6ژوئیه 2008
) ،)SächsGVBl. S. 416که آخرین بار با فرمان مورخ  8اکتبر  )SächsGVBl. S. 706( 2019تغییر یافته
است ،دستنخورده باقی میمانند.
( )2بنا به تعریف ماده  7۳بخش  a1شماره  2۴از قانون محافظت از عفونت ،هنگامی تخلف صورت میگیرد که
کسی
.1

.2

آگاهانه
)a

برخالف ماده  2بخش  1عبارت  1در مکان عمومی یا در خانه خود با همراهی شریک زندگی با اعضای
خانواده خود ،اشخاصی که برای آنها حق مراقبت و رسیدگی وجود دارد ،و اعضاء یک خانواده دیگر با بیش
از پنج نفر حضور یابد،

)b

برخالف ماده  2بخش  2عبارت  2حداقل فاصلهگذاری  1،5متری را رعایت نکند،

)c

برخالف ماده  ۴بخش  1موسسهها ،شرکتها یا مراسمهایی را باز کند ،راهاندازی کند ،اجرا کند ،مراجعه کند
یا استفاده کند و هیچ مورد استثنایی بر اساس بخش  1شمارههای  21 ،19 ،1۳ ،6 ،۴ ،2یا  22یا بخش 2
وجود نداشته باشد،

)d

برخالف ماده  8بخش  ۳عبارت  1شماره  ۳و بخش  ۴عبارت  1شماره  2یک گردهمآیی برگزار کند که
محدودیتها را رعایت نکند،

)e

برخالف ماده  9بخش  1یک گردهمآیی را برگزار کند که در یک محل ثابت نباشد یا با بیش از 1000
شرکتکننده باشد و تایید بر اساس ماده  9بخش  2وجود نداشته باشد.

از روی بیاحتیاطی یا آگاهانه
)a

برخالف ماده  ۳بخش  1شماره  1تا  7 ،6 ،۴یا  ،10ماده  8بخش  2یا ماده  9بخش  1شماره  1ماسک دهان
و بینی نپوشد و هیچ مورد استثنا بر اساس ماده  ۳بخش  1شماره  ،۳شماره  6حرف  dیا  ،eشماره  10یا
بخش  2یا ماده  9بخش  1شماره  1وجود نداشته باشد،

)b

برخالف ماده  5بخش  2عبارت  1و  2به تعداد مشتری بیش از تعداد مجاز برای هر مترمربع از فضای
فروش اجازه ورود دهد،

)c

برخالف ماده  5بخش  ۴عبارت  ،1مراکز ،شرکتها و برنامههایی را بدون تعریف بهداشتی باز کند ،راهاندازی
کند یا اجرا کند یا تعریف بهداشتی را رعایت نکند،

)d

برخالف ماده  5بخش  ۴عبارت  ۳هیچ مسئول پاسخگویی در محل تعیین نکند،

)e

برخالف ماده  5بخش  ۴عبارت  ،۳محدودیتهای تماس ،مقررات فاصلهگذاری یا اجبار به پوشیدن ماسک
دهان و بینی را اجرا نکند،

)f

برخالف ماده  5بخش  ،6اطالعات شخصی گردآوری را گردآوری نکند و هیچ مورد استثنا بر اساس ماده 5
بخش  6عبارت  1بند  2وجود نداشته باشد،

)g

برخالف ماده  6عبارت  1یک فرد را بدون گواهی استخدام کند یا بر اساس ماده  6عبارت  ۴گزارش ندهد یا
به موقع گزارش ندهد و هیچ مورد استثناء بر اساس ماده  6عبارت  5موجود نباشد،

)h

برخالف ماده  7بخش  2هیچ تعریف مستقل برای مراجعه ،ورود و خروج از مرکز تهیه نکند،

)i

برخالف ماده  8بخش  ۳عبارت  1شماره  1و بخش  ۴عبارت  1شماره  1نوشیدنیهای الکلی سرو کند یا
مصرف کند،

)j

برخالف ماده  8بخش  ۳عبارت  1شماره  2یک مرکز آموزش بزرگساالن را راهاندازی کند،

)k

برخالف ماده  8بخش  ۴عبارت  1شماره  ۳محل سکونت خود را بدون دالیل موجه ترک کند.
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ماده ۱2
اجرا ،ابطال
( )1این فرمان در تاریخ  1دسامبر  2020قابل اجرا میشود .همزمان ،فرمان محافظت از کرونا در زاکسن مورخ
 10نوامبر  )SächsGVBl. S. 574( 2020باطل میشود .ماده  a5بخش  2در تاریخ  2دسامبر  2020قابل اجرا
میشود.
( )2این فرمان ،با سپری شدن تاریخ  28دسامبر  2020از اعتبار ساقط میشود.

درسدن،

وزارت همبستگی اجتماعی ایالت
پترا کوپینگ

