
 
 

 
 

 

 8از  1صفحه 

 
 مقررات عمومی

 گیریروزی در پیوند با مبارزه علیه همهبرای تعیین چگونگی کار مراکز مراقبت روزانه از کودکان، مدارس و مدارس شبانه
SARS-CoV-2. 

 
 اعالمیه وزارت همبستگی اجتماعی ایالت زاکزن

 همبستگی اجتماعی 
 

 15-4/5422، شماره پرونده 2020اوت  13تاریخ 
 
 

 5، که ماده (BGBl. I S. 1045) 2000ژوئیه  20از قانون محافظت از عفونت مورخ  1عبارت  1بخش  28بر اساس ماده 
اجتماعی ایالت زاکزن ( تغییر یافته است، وزارت همبستگی BGBl. I S. 1385) 2020ژوئن  19این قانون به تازگی در تاریخ 

 کند:موارد زیر را منتشر می
 
 

 مقررات عمومی
 
 

 موضوع تحت پوشش مقررات عمومی .1
 

روزی را بر اساس این مقررات عمومی، چگونگی کار مدارس عمومی و بخش خصوصی، و مدارس شبانه .1.1
از مقررات خدمات اقامت مدارس زاکزن مربوط به مراکز نگهداری روزانه کودکان و نیز  1بخش  2ماده 

 روسیکروناو گیری ناشی از ویروس جدیدمراقبت روزانه از کودکان در ایالت آزاد زاکزن، به مناسبت همه
 کند.تعیین می ۲ یسندرم حاد تنفس

 
 مفاهیم مرتبط با این مقررات عمومی عبارتند از:  .1.2

 
 روزی، مراکز روزانه کودکان و مراکز مراقبت روزانه کودکان؛مراکز: مدارس، مدارس شبانه .1.2.1 

 
نگهداری روزانه و مراکز روزانه ها، مهدهای کودک، مراکز مراکز روزانه کودکان: شیرخوارگاه .1.2.2

 آموزشی کودکان؛-درمانی
 

 مراکز مراقبت روزانه کودکان: مراکز روزانه کودکان و مراکز مراقبت روزانه کودکان؛ .1.2.3
 

دبستانی مراقبت روزانه کودکان: مراکز مراقبت روزانه کودکان، مهدهای کودک، مراکز مراکز پیش .1.2.4
 دکان و مراکز مراقبت روزانه کودکان؛آموزشی کو-روزانه درمانی

 
بینند یا در یک مرکز شوند یا آموزش نمیافراد خارج از مراکز: کسانی که در یک مرکز مراقبت نمی .1.2.5

 کنند؛کنند یا فقط به صورت موقت کار میکار نمی
 

شوند: تب، سرفه، اسهال، مربوط می ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی هایی که به عفونت نشانه .1.2.6
 لرزش یا یک احساس کلی بیماری؛

 
کشورها یا مناطقی خارج از جمهوری فدرال آلمان که برای آنها در روز ورود به  *مناطق خطر: .1.2.7

بندی وزارت فدرال بهداشت، وزارت خارجه و وزارت فدرال جمهوری فدرال آلمان بر اساس رده
یافته برای عفونت با از و زادگاه، در تاریخ اقامت، یک خطر تشدیدامور داخلی، ساخت و س

 وجود داشت. ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی 

                                                
                                                                     درباره قرنطینه اجباری در صورت بازگشت از خارج: *

2371468/einreise-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/quarantaene-www.auswaertiges  آخرین مراجعه در تاریخ(
 (. 2020اوت  12

 المللی:اطالعات مربوط به معرفی مناطق خطر بین
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html  آخرین مراجعه در تاریخ(

 (.2020اوت  12

http://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/quarantaene-einreise/2371468
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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اجرای »مقررات عمومی 2 مانند.معتبر باقی می سایر مقررات و اقدامات مربوط به محافظت در برابر عفونت،1 .1.3

فرمان ملزومات بهداشتی برای  -گیری کرونا یل همهاقدامات مربوط به قانون محافظت در برابر عفونت به دل
       متعلق به وزارت همبستگی اجتماعی ایالت زاکزن، شماره پرونده:« پیشگیری از گسترش ویروس کرونا

 مربوطه آن، کاربردی ندارد. ، در ویرایش22/15-5422
 

 
 نویسی و بهداشتمقررات عمومی دسترسی، نام .2

 
 برای افراد ممکن نیست، اگر آنها 1.2.1مذکور در ردیف  سی به مراکزدستر .2.1

 
 باشند، شده ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی به صورت قابل اثبات دچار عفونت  .2.1.1

 
 شود،مربوط می ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی را ظاهر کنند که به عفونت  کم یک نشانهدست .2.1.2

 
کروناویروس سندرم حاد ص که به صورت اثبات شده دچار عفونت روز گذشته با یک شخ 14در  .2.1.3

اند، مگر آنکه این تماس برای انجام وظایف بهداشتی یا شده است تماس شخصی داشته ۲تنفسی 
 پرستاری و با در نظر گرفتن موارد حفاظت شغلی انجام گرفته باشد.

 
 اند و گواهینامهاقامت کرده 1.2.7 ز مناطق خطر مذکور در ردیفروز گذشته در یکی ا 14در  .2.1.4

کروناویروس گونه عفونت دهد آنها هیچپزشکی را که پس از ورود به کشور صادر شده و نشان می
 اند.ندارند، ارائه نکرده ۲سندرم حاد تنفسی 

 
شود، باید می. ظاهر 1.2.6های مذکور در ردیف کم یکی از نشانهها که در آنها دستافراد مبتال به بیماری1 .2.2

از راه یک گواهی پزشکی یا یک سند معادل دیگر، مثال یک گواهی حساسیت یا گواهی یک بیماری مزمن، 
، 2.3، 2.1.2های ردیف2 اثبات کنند. ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی ها را از نظر ضرر بودن این نشانهبی

 .در صورت ارائه این نوع سند، هیچ کاربردی ندارند 2.7و  2.6
 

فقط به صورت موقت در یک مرکز فعالیت  1.2.1و سایرین، که بر اساس ردیف کارشناسان آموزشی، معلمان  .2.3
را ظاهر کنند، آن را فورا به مدیریت مرکز  1.2.6های مذکور در ردیف کم یکی از نشانهکنند، اگر دستنمی

 دهند.تست می ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی کنند و درباره گزارش می
 

فقط به صورت موقت در یک مرکز فعالیت  1.2.1و سایرین، که بر اساس ردیف کارشناسان آموزشی، معلمان  .2.4
آموزان بالغ و کودکان نابالغ تحت آموزش در آنجا، آنهایی که در یک مرکز از این نوع تحت کنند، دانشنمی

شود به بیند یا مراقبت میمرکز از سوی آنها آموزش می آموزش یا مراقبت هستند، اگر آنها یا کودکی که در
شود، موظفند فورا به مدیریت آن مرکز  ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی صورت قابل اثبات دچار عفونت  

 اطالع دهند.
 

فقط به صورت موقت در یک مرکز فعالیت  1.2.1ین، که بر اساس ردیف کارشناسان آموزشی، معلمان و سایر .2.5
آموزان بالغ و کودکان نابالغ تحت آموزش در آنجا، آنهایی که در یک مرکز از این نوع تحت کنند، دانشینم

شود در بیند یا مراقبت میآموزش یا مراقبت هستند، اگر آنها یا کودکی که در مرکز از سوی آنها آموزش می
اند، اقامت داشته 1.2.7ردیف ز مناطق خطر مذکور در روز گذشته پیش از ورود به مرکز در یکی ا 14

 موظفند فورا به مدیریت آن مرکز اطالع دهند.
 

، بر اساس قانون محافظت در برابر عفونت، اداره ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی در صورت عفونت با 1 .2.6
ر مرکز، بهداشت مسئول شرایط قرنطینه را برای فرد بیمار و افراد تماس او، از جمله پذیرش دوباره آنها د

را ظاهر سازند،  1.2.6های مذکور در ردیف ز نشانهکم یکی اآموزان دستاگر کودکان یا دانش2 کند.تعیین می
ها یا با ارائه یک گواهی پزشکی که اعالم دسترسی به مرکز برای آنها فقط دو روز پس از آخرین ظهور نشانه

 وجود ندارد، مجاز است. ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی کند عفونت می
 

خواهد وارد مرکز شود یا در چنین محلی حضور دارد، که می 1.2.1کی از اشخاص مذکور در ردیف اگر ی1 .2.7 
را ظاهر سازد، نباید وارد مرکز شود یا فورا باید مرکز را  1.2.6کور در ردیف های مذکم یکی از نشانهدست

را در  1.2.6های مذکور در ردیف کم یکی از نشانهمراقبت که دستآموزان یا کودکان تحت دانش2 ترک کند.
ای یا در طول مراقبت نشان دهند، باید به یک اتاق جداگانه های مدرسهزمان برگزاری کالس یا سایر فعالیت
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ک منتقل شوند؛ باید ترتیبی داده شود تا یکی از سرپرستان کودک یا فرد دارای وکالتنامه فورا برای بردن کود
 وظایف نظارت، تا زمان بردن کودک همچنان بدون محدودیت وجود خواهد داشت.3 مراجعه کند.

 
های خود را به طور کامل شود، باید فورا دستوارد می 1.2.1کی از مراکز مذکور در ردیف کسی که به ی1 .2.8

کند که امکانات حاصل میمرکز اطمینان 2 بشوید، یا با یک ماده ضدویروس با حداقل محدودیت ضدعفونی کند.
کند که مسئول مدرسه اطمینان حاصل می3 ها و ضدعفونی کردن در دسترس هستند.مناسب برای شستن دست

مواد بهداشتی الزم برای این منظور، به ویژه مواد شستشوی دست و یک ماده ضدعفونی با کمترین محدودیت، 
یابند، باید این مقررات بهداشتی را متناسب با ضور میافرادی که در مرکز ح4 به اندازه کافی موجود هستند.

 های مربوطه باید نصب شوند.ویژه در بخش ورودی یک مرکز، توصیهبه5 سن رعایت کنند.
 

شوند باید هر روز به طور کامل تمیز شوند؛ همه فضاهای سطوح، اشیاء و فضاهایی که مرتب استفاده می1 .2.9
کم فضاهای آموزشی باید افزون بر آن، دست2 بار به طور کامل تهویه شوند. مورد استفاده باید هر روز چند

تجهیزات فنی 3 یک بار در طول برگزاری کالس، حداکثر سی دقیقه پس از آغاز آن، به طور کامل تهویه شوند.
 باید پس از استفاده، به طور کامل تمیز شوند.

 
شماره  1بخش  36کز مراقبت روزانه کودکان، بر اساس ماده با استثناء مرا 1.2.1مراکز مذکور در ردیف 1 .2.10

      2000. ژوئیه 20از قانون محافظت در برابر عفونت مورخ  4و  3، 1شماره  33در پیوند با ماده  1
(BGBl. I S. 1045 ) 2020ژوئن  19این قانون به تازگی  در تاریخ  5که ماده (BGBl. I S. 1385 )

روی این برنامه، برای مدارس و برای مدارس شبانه2 کنند.برنامه بهداشتی را منتشر میتغییر یافته است، یک 
از قانون محافظت در برابر عفونت برای مدارس و سایر  36برنامه بهداشتی بر اساس ماده »باید بر پایه 

برنامه »پایه  و برای سایر مراکز باید بر« شوندمراکز آموزشی، که در آنها کودکان و جوانان مراقبت می
بهداشتی بر اساس قانون محافظت در برابر عفونت برای مراکز نگهداری کودکان )مراکز مراقبت روزانه 

« ها(کودکان، مهدهای کودک، مراکز نگهداری روزانه کودکان، همچنین به صورت یکپارچه، و شیرخوارگاه
 های مرکز مربوطه را در نظر بگیرد.باشد و ویژگی

 
آموزان بالغ، در زمان آغاز سال تحصیلی، باید یک اعالمیه امضاء شده را درباره تضمین تان و دانشسرپرس1 .2.11

های ورود و نیز اقدامات محافظت از عفونت مندرج در این مقررات عمومی، به یکی از آگاهی از ممنوعیت
برای این منظور، فرم 2 ند.روند، تحویل دهکه کودکشان یا خودشان به آنجا می 1.2.1مراکز مذکور در ردیف 

آموز یا کودک تحت مراقبت اگر تضمین کتبی ارائه نشود، دانش3 باید استفاده شود. 1مربوطه در پیوست شماره 
اجازه ورود به مرکز را نخواهد داشت تا اینکه تضمین بعدا ارائه  2020سپتامبر  8آموز بالغ، از تاریخ یا دانش

 فورا از بین برده خواهد شد. 2021فوریه  21اند و پس از متضمین کتبی در مرکز می4 شود.
 

 
 روزیمقررات مربوط به فعالیت مدرسه و فعالیت مدرسه شبانه .3

 
روزی با رعایت مسئوالنه مقررات زیر های آموزشی و فعالیت مدرسه شبانهفعالیت مدرسه، شامل همه برنامه . 3.1

 مجاز است.
 

موظفند در طول حضور در ساختمان مدرسه و مدرسه  1.2.5مفهوم ردیف به افراد خارج از مرکز 1 .3.2
اگر افراد 2 روزی، یک ماسک دهان و بینی بپوشند.شبانه های مدرسه و مدرسهروزی و در سایر محوطهشبانه

به یک  2.10هداشتی مدرسه به مفهوم ردیف به صورت قابل اثبات شرایط پوشیدن ماسک را ندارند یا برنامه ب
کند که یک مدیریت مدرسه توصیه می3 معتبر نیست. 1یل مهم استثناهایی را در نظر گرفته باشد، عبارت دل

 مدرسه تا جای ممکن رعایت شود. فاصله کافی بین افراد در محوطه
 

های مدرسه و مدرسه روزی یا در سایر محوطهکسی که مجبور نیست در ساختمان مدرسه و مدرسه شبانه1 .3.3
همچنین برای 2 وزی ماسک محافظ دهان و بینی داشته باشد، موظف است آن را همراه خود داشته باشد.رشبانه

افرادی که خارج از مرکز نیستند، پوشیدن یک ماسک محافظ دهان و بینی خارج از کالس در محوطه مدرسه 
خارج از کالس درس اجبار برای پوشیدن ماسک محافظ دهان و بینی 3 شود.روزی توصیه میو مدرسه شبانه

 در نظر گرفته شود. 2.10هداشتی مدرسه به مفهوم ردیف ممکن است همچنین در برنامه ب در محوطه مدرسه،
 

برای حصول اطمینان از شفافیت، هر روز باید ثبت شود که چه کسانی خارج از مرکز در طول ساعات درس 1 .3.4
یک ماه 2 اند.های مدرسه حضور داشتهه در یکی از محوطهای به مدت بیش از پانزده دقیقیا یک فعالیت مدرسه

 پس از روز ثبت، این اطالعات باید فورا پاک یا از بین برده شوند.
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با هماهنگی مدیریت  2.10شتی مدرسه را در مفهوم ردیف ها، برنامه بهداها و بیمارستانمدیران مدارس کلینیک .3.5
 کنند.کلینیک منتشر می

 
 لیت مراکز مراقبت روزانه کودکانمقررات فعا .4

 
 با در نظر گرفتن مقررات زیر مجاز است: 1.2.4بت روزانه کودکان در مفهوم فعالیت مراکز مراق .4.1

 
سرپرستان یا افراد دارای وکالت از طرف آنها موظف هستند هر روز پیش از آنکه فرزندشان برای نخستین 1 . 4.2

شود، به صورت کتبی به مرکز  1.2.4دبستانی( در مفهوم ردیف یشکودکان )پبار وارد مرکز مراقبت روزانه 
برای این منظور، فرم مربوطه 2 را ندارد. 1.2.6های مذکور در ردیف ز نشانهاعالم کنند که کودک هیچکدام ا

قرار اگر بیانیه مزبور ارائه نشود، کودک در آن روز تحت مراقبت 3 باید استفاده شود. 2در پیوست شماره 
 ماند.فرم مزبور پس از مالحظه، نزد فرد ارائه کننده می4 نخواهد گرفت.

 
های موظفند در طول حضور در مرکز و در سایر محوطه 1.2.5افراد خارج از مرکز به مفهوم ردیف 1 .4.3

برای اگر افراد 2 مرکز، یک ماسک دهان و بینی بپوشند و فاصله کافی را نسبت به سایر افراد رعایت کنند.
پوشیدن ماسک محافظ دهان و بینی یا برای رعایت فاصله کافی نسبت به دیگر افراد، به صورت قابل اثبات 

 معتبر نیست. 1شرایط مناسب را ندارند، عبارت 
 

برای حصول اطمینان از شفافیت، هر روز باید ثبت شود که کدام کودکان در مرکز تحت مراقبت قرار گرفتند، 1 .4.4
های مسئول مراقبت بود و کدام افراد خارج از مرکز به مدت بیش از پانزده دقیقه در یکی از محوطهچه کسی 

 یک ماه پس از روز ثبت، این اطالعات باید پاک یا از بین برده شوند.2 اند.مرکز حضور داشته
 

 ها معتبرند.به صورت متناسب درباره شیرخوارگاه 4.4و  4.3های ردیف .4.5
 

 
 و عدم تاثیر مقررات عمومی، حق لغو تاثیر .5

 
که در تاریخ  3.3و  3.2های قابل اجرا است، با استثناء ردیف 2020اوت  31این مقررات عمومی در تاریخ 1 .5.1

نامعتبر  2021فوریه  21مقررات عمومی، با سپری شدن روز 2 قابل اجرا خواهند بود. 2020سپتامبر  1
مارس  7، که با سپری شدن 2عبارت  4.4و  2عبارت  3.4 ،4عبارت  2.11خواهد بود، به استثناء ردیف 

 نامعتبر خواهند بود. 2021
 

شود، آن هم در حالتی که بر اساس اعالم آن، این مقررات عمومی با در نظر گرفتن حق لغو آن صادر می .5.2
حافظت در برابر عفونت یا وضعیت قانونی مربوط به م ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی گیری وضعیت همه

 طوری گسترش یابد که قوانینی غیر از قوانین معین شده در این مقررات عمومی الزم باشند.
 

 
 امکان مشاهده .6

 
، واحد مسائل حقوقی و دفتر 15این مقررات عمومی، از جمله دالیل آن، در وزارت همبستگی اجتماعی ایالت زاکزن، بخش 

 قابل مشاهده است. 15تا  9، دوشنبه تا جمعه از ساعت Albertstraße 10, 01097 Dresdenتدارکات، به نشانی 
 
 

 ها:پیوست
 

 (1پیوست تضمین آگاهی از ممنوعیت ورود و نیز اقدامات محافظت از عفونت ) •
 

 (2 پیوستفرم تایید سالمت ) •
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 دالیل

 
 

 آ. بخش عمومی
 
اگر بیماران، افراد مظنون به بیماری، افراد مظنون به ابتال به عفونت یا منبع عفونت تشخیص داده شوند یا معلوم شود که یک فرد 

از قانون محافظت در برابر عفونت  1عبارت  1بخش  25فوت کرده بیمار، مظنون به بیماری یا منبع عفونت بود، بر اساس ماده 
(IfSG،)  ،از  31تا  29های ویژه آنهایی را که در مادهکند، بهاقدامات محافظتی الزم را تعیین مینهاد رسمی مسئولIfSG  ذکر

 های مسری الزم باشد.اند، البته اگر و تا زمانی که این کار برای پیشگیری از گسترش بیماریشده
 

گیری در است که به صورت همه IfSGز ا 1شماره  2یک پاتوژن در مفهوم ماده  ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی منظور از 
کروناویروس سندرم حاد گیری کند. به پایان رسیدن همهایالت آزاد زاکزن نیز گسترش یافته است و سالمت جامعه را تهدید می

ی عفونت اای یا فرامنطقهتوان انکار کرد که مراکز محلی، منطقهبا تردیدهای فراوانی همراه است. پیش از هر چیز نمی ۲تنفسی 
شوند که این امر ادامه محدودیت کار مدارس یا کار مراکز مراقبت روزانه کودکان یا کال بسته شدن این مراکز را الزامی تشکیل می

در ایالت  ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی گیری کند. ولی در این زمینه استثناهایی باید وجود داشته باشد. اساسا تا پایان همهمی
پذیرش باشد ادامه خواهد یافت؛ در این شناسی قابلگیری، تا زمانی که از نظر عفونتن، فعالیت عادی مشروط به همهآزاد زاکز

 های علمی در نظر گرفته خواهند شد.کار وضعیت عفونت به صورت روزانه زیر نظر خواهد بود و ارزیابی
 

 
 ب. بخش ویژه

 
 :1درباره ردیف 

 
 :1.1درباره ردیف 
روزی و نیز مراکز مراقبت روزانه کودکان کند که در آن مدارس و مدارس شبانهعمومی چارچوبی را ارائه می این مقررات

مفهوم ارائه شده از »گیری، بر انجام دهند. فعالیت عادی مشروط به همه« گیریشرایط همه»توانند فعالیت عادی خود را تحت می
زگشایی مراکز مراقبت روزانه کودکان، مدارس ابتدایی و مقطع ابتدایی مدارس یک کارگروه دارای کارشناسان برگزیده برای با

های دیگر پس از آن با در نظر گرفتن موارد عفونت کنونی در ایالت آزاد زاکزن و مشاوره« آموزش تکمیلی در ایالت آزاد زاکزن
 استوار است.

 
درباره بازگشت به فعالیت عادی مدارس پس از  2020 ژوئن 18در تهیه مقررات عمومی، تصمیم مجمع وزیران فرهنگ مورخ 

چارچوب اقدامات کنونی محافظت از »با عنوان  2020ژوئیه  14تعطیالت تابستانی و تصمیم مجمع وزیران فرهنگ مورخ 
 درباره همه مراکز دیگر به مفهوم این مقررات عمومی، در نظر گرفته شدند.« عفونت و اقدامات بهداشتی

 
 :1.2درباره ردیف 

 روند.ترین اصطالحاتی هستند که در مقررات عمومی به کار میمهم« تعاریف قانونی»شامل  1.2.7تا  1.2.1، 1.2های ردیف
 

 :1.3درباره ردیف 
 کند.را به صورت جامع و نهایی تعیین می 1.2.1عالیت مرکز مذکور در  ردیف سازد که این مقررات عمومی فاین بند روشن می

 
 :2ف درباره ردی

شده از سوی این مقررات عمومی وارد شوند برای تضمین محافظت در برابر عفونت، الزم است که فقط افرادی به مراکز فهرست
های این نوع عفونت را ندارند. این امر همه افرادی را که یا نشانه ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی که یک عفونت قابل اثبات 

دهند، والدین یا سایر افرادی که کودک های منظم را در مراکز عمومی انجام میت یا سایر فعالیتتدریس، تربیت، مراقبت، نظار
 شود.آموزان و کودکان تحت مراقبت را شامل میآورند و نیز دانشرا به مرکز مراقبت روزانه کودک می

 
 :2.1.4تا  2.1های درباره ردیف

مبتال شده اند، وارد مراکز شوند )ردیف  ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی ه شود که افرادی که باین مقررات مانع از آن می
توان رد ها یا حقایق مشخص بیرونی، با احتمال کافی نمی(. این افراد معادل آنهایی در نظر گرفته شوند که به دلیل نشانه2.1.1

 اند.مبتال نشده ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی کرد که آنها به ویروس جدید 
 

نظر از عفونت مربوطه ممکن است و اینکه کند که ورود به جمهوری فدرال آلمان صرفاین حقیقت را منعکس می 2.1.4ردیف 
 شوند.در طول تعطیالت تابستانی سفرهای تفریحی به خارج از کشور به تعداد زیاد انجام می
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 :2.11تا  2.2های ردیفدرباره 

 در مراکز تعریف شده در این مقررات عمومی، الزم استبرای شکستن زنجیره احتمالی عفونت 
 

یا در هنگام تماس با یک فرد  ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی که دایره افراد مورد نظر در هنگام بروز یک عفونت با   •
 فورا به مرکز اطالع دهند، ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی مبتال به 

کروناویروس سندرم های یک عفونت با آموزانی که در طول ساعات مدرسه نشانهکه کودکانی که در طول مراقبت یا دانش  •
 دهند، از کالس یا گروه جدا شوند و به خانه برده شوند.را نشان می ۲حاد تنفسی 

 
سانی ریک تعهد اطالع 2.5( ردیف 2.1.4و  1.2.7های )نگاه کنید به ردیف« دگردنبرمی»برای افرادی که از سفر به مناطق خطر 

 کند.به مدیریت مرکز را وضع می
 
با در نظر گرفتن حق آموزش و مراقبت و محافظت در برابر عفونت، با توجه به سطح پایین موارد ابتال، یک بازه زمانی کوتاه که 

نظر از آن، شود. صرفتوانند به مرکز بروند، در نظر گرفته میهای بیماری دوباره میپس از سپری شدن آن کودکان دارای نشانه
 نیز مجاز است. ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی مراجعه به مرکز پس از یک نتیجه تست منفی درباره 

 
رعایت اقدامات و قوانین فهرست شده درباره محافظت بهداشت شخصی و نیز اقدامات مذکور دیگر درباره حفاظت در برابر عفونت 

های فهرستشده در بخش ضروری است. نصب توصیه ۲یروس سندرم حاد تنفسی کروناوو بهداشت، برای پرهیز از یک عفونت با 
شان درباره اقدامات محافظت شخصی بهداشتی و اقدامات عمومی محافظت آموزان بنا به سنویژه الزامی است تا دانشورودی، به

ها، فضاهای آموزشی حتی در طول افشانهدر برابر عفونت آگاه شوند و از رعایت آنها پشتیبانی کنند.  برای جلوگیری از تراکم 
کم یکبار باید تهویه شوند. اگر برای مثال به دلیل ادامه کار کالس این کار ممکن نباشد، مگر آنکه یک کالس درس نیز دست

د انجام نظر کرد. اینکه تهویه در طول ساعت درس با یک توقف کوتاه بایتوان از آن صرفآموزان کار خود را قطع کنند، میدانش
 شود، به شرایط و آب و هوای محلی بستگی دارد. 

 
وجود داشت و اقدامات بهداشتِی  ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی با توجه به خطرهایی که قبال نیز در پیوند با یک عفونت با 

ورت کتبی تایید کنند. مربوط به این امر تا ممنوعیت ورود، الزم است والدین موظف شوند آگاهی از مقررات مربوطه را به ص
شود: همچنین حتی اگر دبستانی کودکان، امضاء روزانه تاییدیه سالمت در نظر گرفته میافزون بر آن، برای مراقبت روزانه پیش
نیستند، با این حال آنها  ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی های عفونت« نیروی محرک»کودکان کوچکتر بر اساس دانش کنونی، 

 شوند.های مشابه بیمار میهایی با نشانهسط اغلب با عفونتبه طور متو
 

 :3درباره ردیف 
 شوند.روزی مرتبط با مدارس شامل میای را برای فعالیت مدرسه و فعالیت مدارس شبانهمقررات ویژه 3.5تا  3.1های ردیف

 
 :3.1درباره ردیف 

های روزی مرتبط در ایالت آزاد ردیفمدارس و مدارس شبانهاز مقررات عمومی، برای همه  2در کنار موارد عمومی ردیف 
 نیز معتبرند. 3.5تا  3.2

 
 :3.2درباره ردیف 

سازد که برای افراد مرتبط روشن می 1های مدرسه )دیگر اساسا( ممنوع نیست.  عبارت حضور افراد خارج از مدرسه در محوطه
ا هیچ اجباری برای پوشیدن ماسک محافظ دهان و بینی در محوطه مدرسه آموزان و معلمان، اساسبا مدرسه، به ویژه برای دانش

، افراد خارج از مدرسه به دلیل غیرمعقول بودن یا به خاطر یک دلیل مهم 2)معروف به ماسک اجباری( نیست. بر اساس عبارت 
به طور معمول  -ظ فاصله حداقل سرانجام هیچ اجبار قطعی را برای حف 3شوند. عبارت دیگر، از قانون ماسک اجباری معاف می

 شود.کند؛ ولی یک رفتار با احتیاط در این زمینه توصیه میوضع نمی -یک و نیم متر 
 

برای کودکان، افراد تحت  SächsCoronaSchVOاز  2عبارت  2درباره استثناهای مربوطه در ماده  2عبارت  3.2ردیف 
های ( همچنین ویژگیIfSGاز  36سالمتی است. درباره برنامه بهداشتی )ماده  هایها یا محدودیتمحافظت و افراد دارای معلولیت

 توانند با مقررات یکپارچه شوند و به این ترتیب تاثیر اقدامات محافظت در برابر عفونت در مرکز بهینه شود.مدرسه مربوطه می
 

 :3.3درباره ردیف 
آموزان و معلمان، هیچ اجباری برای پوشیدن ماسک محافظ دهان و ش، به ویژه برای داننیستندبرای افرادی که خارج از مرکز 

خارج از کالس درس ممکن است مطرح « ماسک اجباری»بینی در محوطه مدرسه وجود ندارد. با این حال در برنامه بهداشتی، 
اد مرتبط با مدرسه توصیه شود )یعنی احتیاط اجباری برای حفظ اصول تناسب(.  اگر این نوع اجبار وجود نداشته باشد، به افر

« هایراهنمایی»شود یک ماسک محافظ دهان و بینی بپوشند. برای این منظور، ابزارهای مناسب، مثال بنرهای توصیه یا می
 توانند مورد استفاده قرار گیرند.معمول می
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 :3.4درباره ردیف 

ها نیز همچنان ا اقدامات بهداشتی، بلکه گزینه پیگیری عفونتگیر نه تنهبا وجود گذار به فعالیت عادی، به دلیل وضعیت بیماری همه
گیری حتی در صورت شوند. دریافت و پشتیبانی از این گزینه، یک ابزار تعیین کننده برای آن است که از گسترش همهپیشنهاد می

آموزان و معلمان در دفتر معروف به های دانشاحتمال افزایش تعداد مبتالیان جلوگیری شود. برای این منظور، در کنار ثبت غیبت
کنند، یک ابزار دفتر کالس که در هر صورت کاری ممکن است، ثبت روزانه افراد خارج از مدرسه که در مدرسه حضور پیدا می

خطر شود، چون بر اساس تجارب پیشین، دقیقه انجام می 15های باالتر از مناسب است. اجبار به انجام کار ثبت، تنها برای اقامت
یابد. هدف از این قانون همچنین آن است که مثال دقیقه به شدت افزایش می 15های باالتر از عفونت در یک تماس مستقیم در زمان

آموزان، حضور سرپرستان در مدرسه تا جای ممکن کوتاه باشد. برای حفاظت از اطالعات، اطالعات هنگام آوردن و بردن دانش
 شوند.ای پیگیری زنجیره احتمالی عفونت الزم است، نگهداری نمیثبت شده بیش از مدتی که بر

 
 :3.5درباره ردیف 

ها که از نظر مکانی هم به هم بسیار نزدیک هستند، مشاوره با مدیر کلینیک درباره ها و بیمارستاندرباره همکاری مدارس کلینیک
 شود.برنامه بهداشتی مدرسه توصیه می

 
 :4درباره ردیف 

دبستانی مراقبت روزانه کودکان )مراکز مراقبت روزانه ای را برای همه مراکز پیشمقررات جانبی ویژه 4.4تا  4.1های ردیف
شوند. به این ترتیب شامل می آموزشی کودکان و مراکز مراقبت روزانه کودکان(-کودکان، مهدهای کودک، مراکز روزانه درمانی

معتبر هستند؛ ولی در کنار آن مطابق با  2وند و برای آنها اساسا فقط مقررات عمومی ردیف شها دیگر فهرست نمیشیرخوارگاه
 ها معتبرند. نیز برای شیرخوارگاه 4.4بر اساس ردیف « ثبت اجباری»و  4.3بر اساس ردیف « ماسک اجباری»، 4.5ردیف 

 
های کنونی و ثبت همه افراد خارج از مرکز که مثل گذشته باید انجام شود این تغییر بر اساس عوامل مختلف، تعداد پایین عفونت 

شود، از یک طرف برای اجرای مراقبت قانونی و از طرف دیگر برای دقیقه( ممکن است و پیشنهاد می 15)حضور بیش از 
ای حفاظت از اطالعات، اطالعات ثبت شده بیش از مدتی که برای پیگیری زنجیره رعایت کردن حفاظت در برابر عفونت. بر

 شوند.احتمالی عفونت الزم است، نگهداری نمی
 
بر پایه دانش علمی کنونی، کودکان کمترین سهم را در موارد عفونت دارند. از آنجا که در مراقبت از کودکان، حداقل فاصله پیشنهاد 

نان آموزشی قابل اجرا نیست، مقرراتی وجود دارند که باید به صورت جانبی رعایت شوند تا محافظت در شده میان کودکان و کارک
 برابر عفونت را همچنان تضمین کنند.

 
 :4.1درباره ردیف 

د تواننآموزشی کودکان و مراکز مراقبت روزانه کودکان می-مراکز مراقبت روزانه کودکان، مهدهای کودک، مراکز روزانه درمانی
های روزمره خود را بر اساس مفهوم اساسی آموزش طراحی کنند. در فعالیت عادی تحت اقدامات محافظت از کرونا، محدوده برنامه

 مراقبت که در قرارداد توافق شده است، اصوال دیگر نباید محدود شود.
 

 :4.2درباره ردیف 
مواد عفونت، قانون برای  یابد. با توجه به تعداد پایینشد ادامه میم میکه تاکنون انجا« تاییدیه سالمت»با این قانون، ارائه روزانه  

دبستانی، هیچ مراقبتی از کودکان کند. بدون این تاییدیه، در حوزه پیشمراکز نگهداری روزانه کودکان روی خود بچه تمرکز می
های مراقبت کند، کارشناسان آموزشی همه حوزهرا بروز  19-های بیماری کوویدشود. افزون بر آن، اگر کودک نشانهانجام نمی

 توانند مراقبت را متوقف کنند.روزانه کودکان می
 

 :4.3درباره 
افراد خارج از مرکز باید به خاطر حفاظت در برابر عفونت، یک ماسک دهان و بینی بپوشند. یک محافظت جانبی، عبارت است 

نیم متر است. این کار برای افراد خارج از مرکز، بر خالف مدارس، الزم  از رعایت حداقل فاصله کافی که به طور معمول یک و
دارند؛ بنابراین فضاهای آزاد بزرگ، « ترتنگ»است، چون مراکز نگهداری روزانه کودکان نسبت به مدارس اغلب فضاهای 

جود دارند، اغلب در این مراکز های تنفس، سالن اجتماعات، فضاهای بزرگ و غیره که معموال در مدارس ومکانهای ورزش، سالن
 موجود نیستند. این موضوع به صورت مشابه درباره مراکز مراقبت روزانه از کودکان نیز معتبر است.

 
برای کودکان، افراد تحت محافظت و  SächsCoronaSchVOاز  2عبارت  2درباره استثناهای مربوطه در ماده  2عبارت 

( کودکان یا کارکنان IfSGاز  36های سالمتی است. این گزینه که در برنامه بهداشتی )ماده ها یا محدودیتافراد دارای معلولیت
 چون این نوع اجبار برای کودکان در این سن عملی نیست. شود،مراقبت نیز موظف به پوشیدن ماسک دهان و بینی شوند اعالم نمی
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 :4.4ردیف درباره 
اند الزامی است. از زنجیره عفونت یک ثبت روزانه از افرادی که در مرکز حضور داشتههمچنین در فعالیت عادی برای ردیابی 

شود. از طرف دیگر همه افرادی که بیش از یک طرف ثبت روزانه کودکان و کارکنان حاضر، که کاری عملی است، انجام می
عات، اطالعات ثبت شده بیش از مدتی که برای کنند، باید ثبت شوند. برای حفاظت از اطالدقیقه در مرکز حضور پیدا می 15مدت 

 شوند.ردیابی زنجیره احتمالی عفونت الزم است، نگهداری نمی
 

 :5درباره 
 

 :5.1درباره ردیف 
دهد که در نظر نیست ریزی مراکز مربوطه کمک کند.   آن نشان میهدف آن است که تاثیر طوالنی مقررات، به امنیت برنامه

های ایالتی شدید مربوط به قوانین محافظت از عفونت قرار گیرد، مگر آنکه یک فعالیت این مراکز دوباره در معرض محدودیت
های تعیین شده برای موثر و غیرموثر بودن، مطابق با مقررات را الزامی سازد. زمانوضعیت حقیقی و حقوقی تغییریافته، آن 

اند )مقایسه است که برای بیشتر مدارس زاکزن تعیین شده 2020/2021مربوط به نخستین و آخرین روز درس در نیمسال تحصیلی 
مقرراتی که ( [MBl. SMK S. 52, 101] 2020 آوریل 17مورخ  2020/2021نیاز و دوره سال تحصیلی  VwVکنید با 
نامعتبر خواهند بود، باید به دلیل اجبارهای فراتر از محدوده زمانی تاثیر عمومی، به مدت بیشتری معتبر  2021مارس  7تنها در 

 باقی بمانند.
 

 :5.2درباره ردیف 
باعث تطبیق مقررات  -ل تناسب همیشه بر پایه اص -کند که تغییر وضعیت عفونت که هر لحظه ممکن است حق لغو روشن می

های مربوطه قوانین را گونه که ماههای گذشته نشان دادند، وضعیت عفونت اغلب پویا بوده و تطبیقعمومی با آن خواهد شد: همان
ل به آورد.  برای اینکه بتوان این پویایی را در راستای محافظت بهینه در برابر عفونت نگه داشت، نهادهای مسئونیز با خود می

پذیری از جمله با در نظر گرفتن شود این انعطافپذیری در استفاده از ابزارهای حقوقی خود نیاز دارند. حق لغو باعث میانعطاف
مقررات عمومی حاضر تضمین شود و قابلیت اجرای تعهدات نظارت و کنترل، که ارگانهای رسمی سالمت با در نظر گرفتن 

 تر شود.در برابر عفونت، موظف به آنها هستند، آساناقدامات مربوط به قانون حفاظت 
 
 

 اطالعات مربوط به اعتراض قضایی
 

 توان در عرض یک ماه پس از آگاهی از آن شکایتی را نزد دادگاه اداری مسئول مطرح کرد.علیه این مقررات عمومی می
 

 سکونت شاکی واقع شده است: مسئول محلی، دادگاه اداری ایالت آزاد زاکزن است که در ناحیه مقر یا محل
 

اگر مقر یا محل سکونت شاکی در  ،Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitzدادگاه اداری کمنیتس به نشانی  •
 زاکزن، ارتسِگبیرگزکرایس، فوگتالندکرایس یا ناحیه تسویکاو باشد؛شهر خودمختار کمنیتس، ناحیه میتل

 

، اگر مقر یا محل سکونت شاکی در Hans-Oster-Straße 4, 01099 Dresdenدادگاه اداری درسدن به نشانی  •
 استرتسگبیرگه زاکزن باشد؛-شهر خودمختار درسدن، ناحیه گورلیتس، ناحیه باوتسن، ناحیه مایسن یا ناحیه شوایتس

 

، اگر مقر یا محل سکونت شاکی در شهر Rathenaustraße 40, 04179 Leipzigدادگاه اداری الیپزیگ به نشانی  •
 ودمختار الیپزیگ، ناحیه الیپزیگ یا ناحیه نورد زاکزن باشد؛خ

 
 ,Hans-Oster-Straße 4برای شاکیان بدون مقر یا محل سکونت در ایالت آزاد زاکزن، دادگاه اداری درسدن به نشانی 

01099 Dresden.مسئول محلی است ، 
 
 

 2020اوت  13درسدن، 
 
 

 اووه گاول
 وزیر

 همبستگی اجتماعی وزارت 
 ایالت زاکزن

 


