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 فرمان عمومی

 اجرای قانون محافظت در برابر سرایت

 گیری کروناخاطر همهبه

 ترتیب الزامات بهداشتی برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس

 اعالمیه از سوی وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی

 5422/22-15: ، شماره پرونده2020ژوئن  4

 (2020ژوئن  13قابل اجرا از  یقی)در نسخه تلف

از قانون  1ماده  1بخش بخش  28§ وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی، بر اساس 

از قانون  2، که آخرین بار در ماده (1045ص  BGBl. I) 2000ژوئیه  20مصوب ( IfSG)محافظت در برابر سرایت 

 به شرح زیر اصالح شده است( 1018ص  BGBl. I)شده است اصطالح  2020مه  19مصوب 

 فرمان عمومی

گیری کرونا، مقررات زیر اعمال برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس و در آرامش تدریجی تدابیر اتخاذ شده به مناسبت همه

 :شودمی

 کلیات. یک

 اصول. 1

. شود، باید تا حد امکان نیز در نهادها اجرا شونداعمال میکلیه دستورات و قوانینی که در حال حاضر در فضاهای عمومی  -

مرجع تنظیم مقررات وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی است و برای محافظت در برابر 

ه در نسخ( SächsCoronaSchVO -مقررات محافظت در برابر کرونا ) COVID-19و  SARS-CoV-2کرونا ویروس 

 .است 2020ژوئن  3

. توانند از مؤسسات، مراکز یا خدمات بازدید کنند یا از آنها استفاده کنندنیستند، می COVID-19فقط افرادی که مشکوک به  -

 .شودگیری تب یا موارد مشابه توصیه نمیهای معمول اندازهبررسی افراد با شیوه

 .دستورالعمل سرفه و عطسه باید رعایت شود -

 . شودمتری را نتوان حفظ کرد، استفاده از پوشش دهان و بینی قویاً توصیه می 1.5حداقل فاصله اگر  -

 .های کر و آواز مشترک، حداقل فاصله بیشتر مورد نیاز استبرای ارکسترها، گروه -

 .محل را نمایش دهد ها، باید کلیه موارد بهداشتی مورد استفاده درپوسترها در صورت لزوم با استفاده از نگاره/عالئم -

توانند دست خود را مطابق با بخش دوم، باید اقدامات الزم صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود كه همه افراد پس از ورود می -

 .بشویند یا ضد عفونی كنند

 .شود تا ردیابی مخاطب را تسهیل كندامکاناتی برای ثبت نام داوطلبانه مهمان و بازدیدكننده فراهم می• 

در صورت لزوم، مقررات مسافت نیز باید در جلوی . یابی مفید باشندتوانند برای جهتنشانگرهای مسافت روی زمین می -

 .ساختمان اعالم شود

اقدامات الزم برای هدایت بازدید کنندگان مستقیم باید . از مناطق باریک باید اجتناب شود و در صورت لزوم مجدداً طراحی شود -

 .انجام شود

( عملکرد کلید، صفحه نمایش لمسی و غیره)های اضافی شود؛ از اقدامات تعاملی بیشتر با تماسداخت غیر نقدی توصیه میپر -

 .باید اجتناب شود

 .های استفاده شده اغلب باید کامالً تهویه شونداتاق -

 .دارند اقدامات و فعالیتهایی که بجای فضای محدود باید در فضای بیرون  انجام شود، اولویت -

 .یک فرد مسئول برای رعایت موارد بهداشتی و الزامات کنترل سرایت باید منصوب شود -
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-SARSاستاندارد ایمنی شغلی . روزشده انجام دهندکارفرمایان باید اقدامات امنیتی ویژه شغلی را بر اساس ارزیابی خطر به -

CoV-2  است و در صورت موجود بودن، تغییر خاص صنعت آن که توسط وزارت کار و امور اجتماعی فدرال منتشر شده

 .توسط موسسه بیمه حوادث یا مسئول نظارت باید در نظر گرفته شود

شود، باید مفاهیم کنونی خاص صنعت یا ترسیم می Saxon CoronaSchVOاز  2بخش  4§ در مفاهیمی که به موجب  -

 .ای مورد توجه قرار گیرندهای حرفهمفاهیم انجمن

باید مفاهیم خود را توسط مقامات محلی صالح، تأیید  CoronaSchVOاز  4بخش  4§ ز و اپراتورهای خدمات تحت مراک -

 .کنند

 

 های تهویه اتاق؛ تهویه در مناطقی که نیازهای پزشکی خاصی دارندهای تهویه مطبوع، سیستمسیستم. 2

های ویژه، باید میزان جریان را برای سیستمهای تهویه در مناطقی که نیازهای ویژه پزشکی دارند، برای نمونه بیماران مراقبت

های برای سیستم( به عنوان مثال انجمن بهداشت آلمان برای بهداشت بیمارستانها)های مربوطه مطابق با استانداردها یا توصیه

 .کز پزشکی رعایت کنندتهویه و تهویه مطبوع در مرا

 های تهویه اتاق؛ تهویه در مناطق بدون نیازهای پزشکی خاصهای تهویه مطبوع، سیستمسیستم. 3

گیر اعمال ها در بخش پزشکی و مراقبت، هیچگونه الزام اضافی برای اقدامات تهویه در ارتباط با بیماری همهبرای سایر محل

 .های تهویه اجباری قرار بگیرند؛ تهویه موجود الزم نیست خاموش شودت در اتاقالزم نیس COVID-19بیماران . نخواهد شد

از طریق سیستم های تهویه  SARS-CoV-2احتمال انتقال ( VDIبه عنوان مثال کمیسیون هوای پاک )از آنجا که کارشناسان 

. های تهویه مطبوع نباید خاموش شوندسیستمکنند، ها و غیره را بسیار پایین ارزیابی میها، مغازهدر رستوران( HVAC)مطبوع 

برای واحدهای قابل حمل هوا . طور منظم انجام شودشود؛ تعمیر و نگهداری باید بهاعمال می VDI 6022الزامات دستورالعمل 

ازه به رقیق از آنجا که هوای ت. با هوای خارج، باید حجم هوای بیرون افزایش یابد تا بتواند تغییر هوای مناسب را بدست آورد

بدون تأمین هوای بیرون و در اتاقهای بدون تهویه  HVACکند، در اتاقهایی با شدن سریع بارهای احتمالی ویروس کمک می

 .مکانیکی، از تهویه متقاطع باید در حد امکان استفاده شود

اصله و اقدامات بهداشتی از مفهوم تهویه تواند موجب سرریز و گرد و غبار هوا شود، قوانین فها نمیاز آنجا که استفاده از اتاق

 .مانداتاق بی تأثیر می

 نامه ویژهآیین. دوم

 :نامه ویژه زیر ایجاد شده استآیین

 هاها و اقامتگاهقوانین بهداشتی برای توزیع مواد غذایی برای مصرف مستقیم و پذیرایی، برای هتل. 1

درج مقررات این فرمان عمومی . کلیه این مراکز تدوین و اجرا شودیک مفهوم بهداشتی و محافظت از سرایت باید برای  -

هرگونه ماده اضافی یا انحرافی در مصوبه عمومی حاکم بر عملکرد مراکز مراقبت روزانه و مدارس باید توسط . الزامی است

 .شودعمال میبرای مشاغل مربوط به غذا، مفاهیم و معیارهای فعلی صنعت نیز ا. های مربوطه رعایت شوددستگاه

در . مفاهیم بهداشتی این مراکز باید شامل مواردی برای پوشش دهان و بینی کارکنانی باشد که با مشتری در تماس هستند -

صورت عدم امکان انجام سایر اقدامات محافظتی، حداقل پوشانیدن دهان و بینی برای افرادی که در تماس مستقیم با مشتری هستند 

 .شودقویاً توصیه می

ها و مراکز اقامت باید مطابق با مفهوم بهداشت و محافظت در برابر سرایت، در قسمت ورودی با موسسات پذیرایی، هتل

 .ها، قوانین بهداشتی مربوطه را به بازدید کنندگان اطالع دهندتابلوهای اطالعاتی یا نگاره

های میز کاهش یابد، اماکن در صورت امکان اندازه. دمتر فاصله وجود داشته باش 1.5بین میزهای اشغال شده باید حداقل  -

 2§ اشخاصی که طبق . متر بین مهمانان تضمین شود 1.5ای آماده شوند که حداقل فاصله پذیرایی ایستاده یا نشسته باید به گونه

در رستوران  مجاز به تماس با یکدیگر هستند، اجازه دارند بدون حداقل فاصله SCchsCoronaSchVOاز  4و  2از بند 

 .بنشینند

ای ها باید دقت ویژهها و کارد و چنگالبرای اطمینان از رعایت ضوابط بهداشتی هنگام تمیز کردن و شستشوی ظروف، لیوان -

 .ها باید قبل از استفاده مجدد کامالً خشک شوندها و کارد و چنگالظروف، لیوان. صرف شود
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ها باید به صورت جداگانه توسط کارکنان سرویس کارد و چنگال: شودل میموارد زیر در مورد خدمات سلف سرویس اعما

شوند باید از عطسه و نقاط حذف سینی و فضای مربوطه و همچنین مواد غذایی که به صورت بوفه ارائه می. تحویل داده شود

. د غذایی سلف سرویس استفاده شودها یا وسایل کمکی مشابه باید برای برداشتن مواانبرک. سرفه توسط مشتریان محافظت شوند

رعایت قوانین بهداشتی برای بوفه باید توسط پرسنل خدمات کنترل . ها یا وسایل مشابه باید مرتباً تمیز و ضد عفونی شوندانبرک

 .ها باید خودداری شوداز تشکیل صف. شود

. رعایت شود SächsCoronaSchVOاز  4و  2بخش  2§ ارائه خدمات بار در حالتی مجاز است كه الزامات مطابق با  -

 .محافظت شده یا مجبور به پوشانیدن دهان و بینی شوند( ای اکریلیکمانند صفحات شیشه)پرسنل باید توسط تجهیزات مناسب 

لوله آب آن /انیقلهر : رعایت شود ریمراکز مشابه مجاز است به شرط آنکه موارد ز گریو د ییرایدر مراکز پذ انیاستعمال قل -

 یهامصرف و دهانه کباری یهااز شلنگ دیخانواده است(، با کی یاعضا یکه برا یانیشخص مجزا باشد )بجز قل یک یبرا

بعد از هر بار  دیبا انی، و هر قلداشته باشدماسک و دستکش  دیبا کندیرا چاق م انیکه قل یمصرف استفاده شود، فرد کباری

کننده است.  یو ضد عفون ندهیبا مواد شو انیقل یاشهیکردن بدنه ش زیکار شامل تم نیشود. ا یشسته و ضدعفون یاستفاده به خوب

 ،یاستفاده بعد یبرا انیقل ایشهیبدنه ش بودند. تنها در صورت آماده کرکامالً خشک  آن را دیاب ،یاشهیش هکردن، بدن زیپس از تم

 آن را دوباره از آب پر کرد. توانیم

 .شودهای پرداخت بدون پول نقد توصیه میروشبه دالیل بهداشتی،  -

های مختلف های بازی کودکان و در مراکز پذیرایی، باید حداقل فاصله مجاز بین کودکان از خانوادههای بازی یا محلدر سالن -

 .باید در دسترس باشندهایی که تمیز کردن آنها آسان است فقط اسباب بازی. ها باید بعد از استفاده شسته شونددست. رعایت شود

ونقل مواد غذایی و بهداشت هنگام کار با مواد غذایی در این مراکز، باید قوانین کلی بهداشت مواد غذایی در تهیه، تحویل و حمل -

 . ها باید تضمین شودشستن منظم دست. روزمره رعایت شود

 .پوشیدن دستکش یکبار مصرف ترجیح داده شود شستشوی مکرر دست و در صورت لزوم ضدعفونی کردن آنها باید نسبت به -

های ضدعفونی کننده باید در قسمت ورودی اتاق مهمان، در فضای باز مورد استفاده برای اهداف پذیرایی و همچنین دستگاه -

 .ها موجود باشدتوالت

شان در مراکز فوق ممنوع یا افرادی که آزمایش کرونای آنها مثبت بوده، کار کردن COVID-19اشخاص مظنون به داشتن  -

ساعت قبل از شروع مجدد  48روز قرنطینه و نداشتن عالئم برای حداقل  14پس از تشخیص مثبت کروناویروس، حداقل . است

 .ماندتأثیر باقی میبی IfSGهای اشتغال مطابق با سایر ممنوعیت. کار ضروری است

 .گیری كرونا، آموزش دیده و راهنمایی شوندهمهپرسنل باید در زمینه رعایت مقررات بهداشتی در هنگام 

 .مجاز است 2020ژوئن  3از  SächsCoronaSchVOاز  2بند  2§ اشغال اتاق خواب فقط با توجه به  -

اگر با این وجود مناطقی در محل اسکان هست که باید توسط اشخاص مختلف استفاده شود، به عنوان مثال، مناطق مشترک،  -

متری تضمین شود و از تماس  1.5ها باید اقدامات سازمانی مقتضی صورت گیرد تا حداقل فاصله و آشپزخانه های بهداشتیاتاق

عالوه بر این، باید . شوند مناسب هستندهای مختلف استفاده که از قبل مشخص میبه عنوان مثال، زمان. بین افراد اجتناب گردد

عالوه بر آن، فاصله بین موارد مصرف . ها را از بین ببریدطور مداوم تماسا بهها در نظر بگیرید توقفه زمانی را بین استفاده

 .باید به اندازه کافی تهویه شود

 . ها و اماکن اقامتی، مجاز به برگزاری رویدادهای رقص نیستندموسسات پذیرایی، هتل -

 

 هاها و فروشگاهقوانین بهداشتی برای انواع مغازه. 2

، کارکنانی که در تماس مستقیم با مشتریان هستند، Saxon CoronaSchVاز  2و ماده  2شماره  1ماده  5بند  2§ طبق  -

، از پوشش دهان و بینی استفاده کنند (به عنوان مثال صفحات محافظ اکریلیک)باید در صورت عدم وجود اقدامات محافظتی دیگر 

 .بپوشانند و مشتریان هنگام حضور در مغازه باید دهان و بینی خود را

در . داشته شوندشوند، باید همیشه در ساعات کاری باز نگهطور خودکار باز و بسته نمیدرهای ورودی و خروجی که به -

به ویژه محافظت )های خاص، به عنوان مثال سرما یا سایر شرایط نامساعد آب و هوایی، برای حفظ بهداشت مواد غذایی موقعیت

. اصل برای جلوگیری از نفوذ حشرات، ممکن است درها به طور استثنایی بسته نگه داشته شوندو در ( در برابر نفوذ آفات

 .طور مرتب ضد عفونی شودهای در باید بهدستگیره
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. دهدگیرند و عالئم، استفاده از آنها را نشان میها برای استفاده در اختیار مشتریان قرار میدر قسمت ورودی، ضدعفونی کننده -

های نقدی که صندوق. مجاز نیست COVID-19باید با اخطاریه مطلع شوند که ورود به مغازه برای افراد به مشکوک  مشتریان

عالئم موجود در کف (. ای اکریلیکبه عنوان مثال صفحات شیشه)کنند باید توسط ابزارهایی محافظت شوند کارمندان استفاده می

تا آنجا که از نظر فنی ممکن است، از . جاز در زمان ترخیص را تضمین کندزمین باید به نحوی باشند که حداقل فاصله م

شوند، از جمله دسته سبدهای سطوح و اشیائی که اغلب توسط مشتریان لمس می. پرداخت وجه غیرنقدی ارائه و توصیه شود

ً تمیز و ضد عفونی شوند خرید و چرخ دستی صورت امکان پس از هر استفاده حداقل دو بار در روز، اما در  -ها، باید مرتبا

ها با در نظر گرفتن شرایط فردی و همچنین استانداردهای فعلی صنعت، برای این منظور، فروشگاه. توسط مشتری تمیز شوند

 .های بهداشتی را تدوین کنند که در صورت درخواست باید برای بازرسی به مشتریان و مسئوالن ارائه شودبرنامه

توانند فروشگاه و شرایط مکانی، تعداد افراد مسئول باید با توجه به حداکثر تعداد مجاز مشتریانی که میبا توجه به وسعت  -

با رسیدن به این . شود حداقل فاصله با اطمینان حفظ شودهمزمان در فروشگاه حاضر باشند، تعیین شود که این امر باعث می

یک نفر  -یک نفر داخل شود )"کنند که از حد مجاز تجاوز نشده است ، مقررات دسترسی باید اطمینان حاصل تعداد مشتریان

 "(.خارج شود

 .باید مورد توجه قرار گیرد" سیستم ترافیک یک طرفه"معرفی  -

 .شستشوی مکرر دست و در صورت لزوم ضد عفونی کردن آنها باید نسبت به پوشیدن دستکش یکبار مصرف ترجیح داده شود -

شان در مراکز فوق ممنوع یا افرادی که آزمایش کرونای آنها مثبت بوده، کار کردن COVID-19اشخاص مظنون به داشتن  -

ساعت قبل از شروع مجدد  48روز قرنطینه و نداشتن عالئم برای حداقل  14پس از تشخیص مثبت کروناویروس، حداقل . است

 .ماندتأثیر باقی میبی IfSGبا های اشتغال مطابق سایر ممنوعیت. کار ضروری است

 .گیری كرونا، آموزش دیده و راهنمایی شوندپرسنل باید در زمینه رعایت مقررات بهداشتی در هنگام همه

 

 تجارت خرده فروشی مواد غذاییقوانین بهداشتی ویژه و اضافی برای 

قبل از مصرف شسته یا پوست کنده نشود، باید در سلف سرویس، که این مواد غذایی ( فله)در صورت ارائه مواد غذایی باز  -

ها یا وسایل مشابه باید مرتباً تمیز و ضد عفونی انبرک. ها از انبرک یا وسایل مشابه یا دستکش یکبار مصرف استفاده کنندمشتری

 .شوند

 

 فروش محصوالت آرایشیقوانین بهداشتی ویژه و اضافی برای 

ای که توسط چندین نفر مورد گونهبزارهای آرایشی نباید قبل از خرید امتحان شوند، بهوسایل آرایشی مانند رژ لب یا دیگر ا -

هایی که ظرفشان باز شده فقط با دستان کامالً شسته شده و با استفاده از یک کفگیر مخصوص استفاده کرم. استفاده قرار گیرند

 .شوندمی

 

به طور دیگری تصریح شده  ،10 ماتی، مگر اینکه در بخش دومقوانین بهداشتی برای مشاغل، صنایع دستی و مشاغل خد. 3

های تجاری خدمات هایی که در فضاهای عمومی از جمله نمایشگاههمانند مراکز، پیشنهادات برای عموم مردم و مجموعه. باشد

 کنندارائه می

ها رعایت حداقل فاصله در همه بخشهای دسترسی و مقررات سازمانی اطمینان حاصل کند که مالک باید از طریق محدودیت -

 . شودمی

بسته به اندازه مرکز و شرایط مکانی، حد باالیی برای تعداد میهمانانی که به صورت همزمان حاضر هستند باید در نظر گرفته  -

 . شود، که تضمین کننده حفظ حداقل فاصله است

 های بازیزمینقوانین بهداشت ویژه و اضافی برای 

دسترسی برای حداکثر تعداد کودکان، بسته به اندازه زمین بازی یا تعداد تجهیزات بازی، در زمین بازی شن و ماسه محدودیت  -

 .ها حفظ شودها یا گروهای باشد که فاصله بین خانوادهگونهباید به

 .حداقل فاصله باید تا حد امکان حفظ شود -
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 .شوند و محل نیز ضد عفونی شودها باید شسته پس از استفاده از زمین بازی، دست -

 .پیک نیک یا فعالیتهای مشابه در محوطه زمین بازی مجاز نیست -

 .سال الزم است 8نظارت بر کودکان زیر  -

 

 ضوابط بهداشتی برای مدارس، مراکز نگهداری روزانه و مهدهای کودک و مؤسسات آموزشی . 4

کند بر خالف آن لکرد مراکز مراقبت روزانه و مدارس را تنظیم میکند، مگر آنکه حکم عمومی که عماین موارد صدق می -

 .باشد

های ثابت کوچک و فاصله بیشتر قانون کلی فاصله معتبر، باید تا حد امکان رعایت شود، در صورت لزوم این کار توسط گروه -

هنگام مراجعه به مراکز نگهداری . کنداین امر همچنین در مورد ماندن در فضای بیرون نیز صدق می . شودبین افراد انجام می

، 2020ژوئن  3مصوب  CoronaSchVOاز  4بند  2§ روزانه از کودکان، در مدارس و رویدادهای مدرسه، مطابق با 

 .حداقل فاصله ای وجود ندارد

 .های بزرگتر با فاصله کافی انجام شودها باید در اتاقآزمایش -

 .افراد مختلف استفاده شود، باید بعد از استفاده هر کاربر تمیز شود یا حداقل پاک شوداگر مواد و تجهیزات فنی باید توسط  -

های یکبار ها در نظر گرفته شود، به خصوص صابون مایع؛ در حالت ایده آل، حولهباید امکانات مناسب کافی برای شستن دست -

آیند، اما در صورتی که از قبل ین منظور به کار میهای برقی کمتر برای اخشک کن. مصرف باید برای خشک کردن فراهم شود

 .توانند همانجا بمانندنصب شده باشند، می

 

 مدارس موسیقیقوانین بهداشت ویژه و اضافی برای 

 .های کر مجاز نیستهای ارکستر و گروهکالس. شوددروس مطابق با رعایت حداقل فاصله برگزار می -

انی، حد باالیی برای تعداد هنرآموزانی که به صورت همزمان حاضر هستند باید در نظر بسته به اندازه مرکز و شرایط مک -

 .گرفته شود، که تضمین کننده حفظ حداقل فاصله است

 .متری را رعایت کنند 3نوازندگان سازهای بادی و خوانندگان باید فاصله  -

های زباله ضد مرطوب یکبار مصرف استفاده شده در کیسههای دستمال. آوری شودبرای سازهای بادی باید آب میعان شده جمع -

 .ای باید پس از استفاده به طور مناسب شسته شوندهای پارچهدستمال. شودنشت جمع می

 .بعد از ارائه واحد درسی، اتاق باید کامالً تهویه شود -

 

 قوانین بهداشتی برای خدمات رفاهی کودک و نوجوان . 5

بخش هشتم  SGBاز  32§ و  29§ ، 16§ ، 14تا  11§§ رفاه کودک و نوجوان باید مطابق با ارائه دهندگان خدمات  -

گذاری و اقدامات بهداشتی اولیه است و مبتنی بر مفاهیمی را تهیه كنند كه شامل اقدامات برای راهنمایی بازدیدكنندگان، فاصله

 .مقامات محلی مربوطه ابالغ شودمفاهیم باید به . بهداشت عمومی و قوانین فرمان عمومی است

  :اقدامات تفریحی کودک و نوجوانقوانین بهداشتی زیر نیز باید رعایت شود  -

این اقدامات در گروه های . تعداد شرکت کنندگان از جمله ناظران باید شرایط محلی و تعیین محدودیت گروهها را در نظر بگیرد

مفهوم بهداشت سازمان باید با در نظر گرفتن . ها یا افراد اجتناب شودس با دیگر گروهشود؛ تا حد ممکن باید از تماثابت انجام می

 . مفهوم بهداشت مرکز اسکان تهیه شود

 

های مالقات افراد سالخورده، مراکز خانوادگی، به عنوان مثال، مکان)باز  /قوانین بهداشتی برای پیشنهادهای آستانه پایین . 6

 .به استثنای حوزه نظارتی کودکان و نوجوانان( های خودیاریرای بیماری روانی یا معتادها و گروهخدمات معلولین، افراد دا
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برای این منظور، باید مقررات عمومی . یک مفهوم بهداشتی و محافظت از سرایت باید برای کلیه این مراکز تدوین و اجرا شود -

 .این فرمان عمومی گنجانده شود

که به صورت همزمان حاضر هستند باید در نظر گرفته شود، تا شرایط مکانی، حداکثر تعداد افرادی بسته به اندازه مرکز و -

 .بتوان حداقل فاصله ممکن بین آنها را تضمین کرد

ها رعایت های دسترسی و مقررات سازمانی اطمینان حاصل کند که حداقل فاصله در همه بخشمالک باید از طریق محدودیت -

 .شودمی

 

 وانین بهداشتی برای خدمات ادغام برای افراد معلول ق. 7

تعطیالت، که در آن خدمات کمکی /های کل روزبرای خدمات نیمه ثابت برای کودکان و نوجوانان دارای معلولیت، مانند مراقبت -

اقبت روزانه و شود، مفاد این فرمان عمومی و فرمان عمومی تنظیم عملکرد مراکز مرارائه می SGB IXادغامی مطابق با 

 .شوندبه همین ترتیب اعمال می SARS-CoV-2گیری مدارس در رابطه با مبارزه با همه

 برای ساکنین SGB IXاز 60§ مدیریت کارگاه برای معلولین یا مدیریت ارائه دهنده خدمات دیگر با توجه به  -

 تسهیالت برای افراد بزرگسال با اختالالت روانی،( الف

 بزرگساالن دارای معلولیت و تسهیالت برای( ب

از قانون مراقبت  3و بند  2بند  2§ جوامع بیماران معلول سرپایی و همچنین گروههای مسکونی برای افراد معلول مطابق با ( ج

 شود،از قانون مراقبت و کیفیت زندگی در ساکسونی برای آنها اعمال می 2و کیفیت زندگی در ساکسونی، تا آنجا که قسمت 

از دستورالعمل محافظت در برابر کرونا با مدیریت تأسیسات مسكونی برای  2بند  4§ ماهنگی مفهوم بهداشت مطابق با برای ه

كاركنان كارگاه مربوطه، ترتیباتی در رابطه با بازگشت به مؤسسه، به خصوص در مورد حمل و نقل و سازمان كار انجام 

 .شودمی

از دستورالعمل محافظت در برابر کرونا، که عملکرد کامل را تضمین  2بند  4§ ق تا زمان اجرای یک مفهوم بهداشتی مطاب -

یا ساختار روزانه دیگر برای  SGB IXاز  60§ کند، مدیریت کارگاه یا ارائه دهنده خدمات دیگر برای معلولین به موجب می

 .ن مرکز محدود کندتواند اشتغال یا حضور معلوالن را در ایپیشنهاد به افراد دارای معلولیت، می

محل زندگی و /ونقل عمومی، برای جابجایی افراد دارای معلولیت بین محل زندگیخصوصا در زمان استفاده از وسایل حمل -

از دستورالعمل محافظت در برابر  5تا  3ماده  2بند  1§ مراکز، پوشش دهان و بینی اجباری است؛ که این مورد مطابق با 

از دستورالعمل محافظت در برابر کرونا باید با امکانات  2بند  4§ شت خدمات حمل و نقل مطابق مفهوم بهدا. کرونا است

 .مربوطه هماهنگ شود

 

 (SGB XI)قانون تأمین اجتماعی آلمان  XIقوانین بهداشتی برای تسهیالت نیمه ثابت مطابق با کتاب . 8

موظف است برای ورود مهمانان و  SGB XIجایگزین . 2 2شماره  2بند  71§ ارائه دهندگان تسهیالت روزانه مطابق با 

های روزانه، به عنوان بخشی از یک برنامه بهداشتی برنامه داشته باشد، که این برنامه باید مراقبت از مهمانان در مراکز مراقبت

عنوان بخشی از مفهوم یا یک از قانون محافظت در برابر سرایت به  5بند  23§ یا  2شماره  1ماده  1بند  36§ مطابق باشد با 

به خصوص، این مفهوم باید حاوی مقررات مربوط به اقدامات بهداشتی، تعداد مهمانانی که از آنها مراقبت . برنامه بهداشتی مستقل

درج مقررات این . شود، مدت زمان بازدیدها، حمل و نقل به محل کار و خانه و قابلیت ردیابی هرگونه مورد بیماری باشدمی

 .مان عمومی الزامی استفر

 

 قوانین بهداشتی برای مراکز بهداشت و درمان . 9

 . باید رعایت شود RKIهای مربوط به کمیسیون بهداشت بیمارستان و پیشگیری از عفونت و توصیه -

شود، کلیه ارائه میبیمارستانها، مراکز پیشگیری یا توانبخشی که در آن خدمات درمانی قابل مقایسه با آنچه توسط بیمارستانها  -

ای مراقبت پزشکی از انسان، خدمات پرستاری سرپایی، امکانات کامل یا های بهداشتی از جمله اقدامات حرفهمراکز مراقبت

جزئی در بیمارستان برای مراقبت و اسکان افراد مسن، معلول یا افراد نیازمند به مراقبت و همچنین خانه برای افراد صغیر باید 
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های قانون محافظت در برابر سرایت بوده و مراحل داخلی بهداشت در مقابل سرایت را در برنامه 36یا  23§ §مطابق با 

در مورد . است SARS-CoV-2این مورد همچنین شامل مقررات مربوطه برای جلوگیری از سرایت . بهداشتی مشخص کنند

از قانون  2 شماره 1حکم  1بند  36§ و  SächsCoronaSchVOاز  2و شماره  1شماره  1بند  6§ مراکز مطابق با 

 .شوداز قانون مراقبت و کیفیت زندگی در ساکسونی اعمال می 12و شماره  10شماره  2بند  3§ محافظت در برابر سرایت و 

 

مراقبت از مانند )ها و ارائه دهندگان خدمات مرتبط مقررات بهداشتی برای مشاغل صنایع دستی و خدماتی مانند آرایشگاه. 10

 (های زیبایی، استودیوهای سوراخ کردن بدن، تاتو یا ماساژپا، استودیوهای ناخن، سالن

این مورد باید توسط مؤسسات . توانند به این مؤسسات مراجعه کنندنیستند، می COVID-19فقط مشتریانی که مشکوک به  -

 .شودموارد مشابه توصیه نمیگیری تب یا های معمول اندازهبررسی افراد با شیوه. اعالم شود

. های ارائه خدمات رعایت شودمتر باید برای مشتریان و کارکنان در بین خود و بین محل 1.5مقررات حداقل فاصله  -

 .یابی مفید باشندتوانند برای جهتنشانگرهای مسافت روی زمین می

بنابراین، حداقل پوشاندن دهان . شودکار رعایت نمیدر طول درمان، رعایت فاصله بین مشتری و پزشک مربوطه به دالیل آش -

. مشتریان مجبورند پوشش دهان و بینی را با خود بیاورند. و بینی باید در طول مدت درمان توسط کارکنان و مشتری رعایت شود

در هنگام پوشیدن قرار دادن آن و خارج کردن آن، عددم دستکاری )مؤسسه باید به نحوه استفاده صحیح از پوشش دهان و بینی 

 .اشاره کند( آن

را بدون  FFP2پذیر نیست، پرسنل در این موارد باید ماسک از آنجا که در هنگام درمان صورت پوشانیدن دهان و بینی امکان -

 .دریچه بازدم بپوشند و باید از چشمانشان محافظت کنند، به عنوان مثال با عینک ایمنی

از اینكه همه افراد بالفاصله پس از ورود به تأسیسات دست خود را شسته یا ضد عفونی تمهیدات سازمانی برای اطمینان  -

وجود داشته باشد که مجهز به صابون ( با فاصله مناسب بین آنها)باید امکانات کافی برای شستن دستها . كنند باید انجام شودمی

آیند، اما در ی کمتر برای این منظور به کار میهای برقخشک کن. های یکبار مصرف برای خشک کردن باشدمایع و حوله

 .توانند همانجا بمانندصورتی که از قبل نصب شده باشند، می

قیچی، شانه، گیره مو، روپوش و )تجهیزات مورد استفاده . تمیز کردن معمول سطوح و اشیاء و توالی این کار باید رعایت شود -

برای . شودضدعفونی سطح، غیر از این توصیه نمی. ش معمول پردازش شوندباید پس از استفاده توسط مشتری به رو( غیره

همه آلودگی، به ویژه سطوح کار در . های مورد استفاده یا تعهدات ضدعفونی کننده هیچگونه تمیزکاری خاصی وجود ندارداتاق

 .ارتباط با رفت و آمد بازدید کنندگان، باید فوراً رفع شود

ات مربوط به دستورالعمل وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی در عالوه بر این، به مقرر -

، که از 2004آوریل  7مصوب ( Saxon Hygiene Ordinance - SächsHygVO)امور پیشگیری از بیماریهای واگیر 

 .تنظیم شده، اشاره شده است 2009دسامبر  28نظر قانونی تا 

 

 های عمومی و سرویسهای بهداشتی در اماکن اردوگاهی ضوابط بهداشتی برای توالت. 11

برای اینکه بتوانید مقررات مربوط به حفظ فاصله بین کاربران را رعایت کنید، باید اطالعات مربوط به حداکثر تعداد افراد  -

نشانگرهای . های بهداشتی باید ارائه شودجلوی اتاقاطالعات مربوط به تنظیم فاصله در . های بهداشتی ارائه شودمجاز در اتاق

 .یابی مفید باشندتوانند برای جهتمسافت روی زمین می

پوشش . شود كه كاركنان و كاربران از پوشش دهان و بینی استفاده كننددر صورت عدم امکان رعایت فاصله، قویاً توصیه می -

 .دهان و بینی باید توسط کاربران آورده شود

اگر کاربران . وجود داشته باشد که مجهز به صابون مایع باشد( با فاصله مناسب بین آنها)باید امکانات کافی برای شستن دستها 

ظروف یکبار مصرف . آل استهای مخصوص خود را همراه نیاورند، حوله های یکبار مصرف برای خشک کردن ایدهحوله

 .ی زباله ضد نشت روکش شوند و مرتباً تخلیه شوندهاهای یکبار مصرف باید با کیسهبرای حوله

 .توانند همانجا بمانندآیند، اما در صورتی که از قبل نصب شده باشند، میهای برقی کمتر برای این منظور به کار میخشک کن -

 .های بهداشتی هستندهای خود پس از استفاده از سرویسکاربران ملزم به شستن دست -
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برای این مورد ممکن . ه ویژه از سطوح کاری در ارتباط با رفت و آمد بازدید کننده، باید بالفاصله برداشته شودها، بهمه آلودگی

 .است نیاز باشد چندین بار در روز تمیزکاری صورت گیرد و در صورت وجود شکایت، نیاز به تمیز کردن بیشتر باشد

 

 های رقصنسازی و ورزشی و همچنین آموزشگاهقوانین بهداشتی برای مراکز ورزشی، استودیوهای بد. 12

 1.5های رقص مجاز در هر مورد به ورزش مورد نظر بستگی دارد، باید حداقل فاصله تعداد ورزشکاران، رقصندگان یا زوج -

 .متر را در حین تمرین حفظ شود و باید در مفهوم مرکز یا موسسه ورزشی منعکس شود

 .رعایت کنید حداقل فاصله را هر جا ممکن باشد -

ها و مسابقات در طول بازی. جلسات آموزشی باید طوری طراحی شود که تماس بدنی به حداقل برسد. ورزش تیمی مجاز است -

 .مسابقات متقابل مجاز نیست. جلوگیری شود( جشن مشترک بعد از گل)تمرینی، از تماس فیزیکی اضافی 

، تغییر شرکای تمرین در طول (دنی بین بازیکنان نیاز دارند یا تأکید دارندهایی که به تماس بورزش)های تماسی برای ورزش -

 .مسابقات متقابل مجاز نیست. رسدتمرین به حداقل می

در طول دوره تمرینی باید از قرار دادن و . در مراکز ورزشی یا مراکزی از این دست پوشش دهان و بینی الزامی نیست -

 .کندجلوگیری شود، زیرا این خطر بیشتری را برای سرایت ایجاد میبرداشتن مکرر پوشش دهان و بینی 

و رقصندگان ( یعنی بدون کالس با شرکای در حال تغییر)افتتاح مدارس رقص برای دروس خصوصی و برای زوج های ثابت  -

مانند )ی خطر هاهای اضافی برای گروهکالس. معلمان و دستیاران رقص ممکن است با هم برقصند. انفرادی مجاز است

 .نباید ارائه شود( های ارشدرقاص

ها و در این شرایط امکان باز کردن اتاق. های بهداشتی نیز رعایت شودهای تعویض و سرویسحداقل فاصله باید در اتاق -

مجهز به صابون وجود داشته باشد که ( با فاصله مناسب بین آنها)باید امکانات کافی برای شستن دستها . ها نیز وجود دارددوش

آیند، اما در های برقی کمتر برای این منظور به کار میخشک کن. های یکبار مصرف برای خشک کردن باشدمایع و حوله

 .توانند همانجا بمانندصورتی که از قبل نصب شده باشند، می

 .تجهیزات تمرینی باید بعد از استفاده تمیز شوند -

ای به عنوان مثال صفحات شیشه)انتقال بانکی انجام شود و پیشخوان باید به وسایل محافظ در صورت امکان، پرداخت باید با  -

 .مجهز شود( اکریلیک

تماشاگران، افراد )های رقص ممکن است برای عموم باز نشود مراکز ورزشی، استودیوهای بدنسازی و ورزشی و آموزشگاه -

 .ترویدادهای ورزشی با مخاطب ممنوع اس(. همراه و غیره

 

مقررات بهداشتی در مورد مراکز ورزشی برای ورزشکاران مرد و زنی که قرارداد کار دارند و  ملزم به انجام یک فعالیت . 13

 .های زندگی آنهاستورزشی در ازای دریافت پول هستند، و هدف اصلی همانا تامین هزینه

 .شودای فدرال انجام میحرفههای آموزشها و مسابقات طبق مشخصات اعالم شده از سوی انجمن -

، کلیه افرادی که از کشورهای ثالث یا به ویژه کشورهای اروپایی تحت تاثیر این بیماری SaxonCoronaQuarVOطبق  -

توانند به اماکن ورزشی بنابراین، این دسته از افراد نمی. روز در قرنطینه داخلی قرار بگیرند 14اند باید برای وارد کشور شده

 .ه کنندمراجع

 

 (ها و امکانات اقامتیهمچنین به عنوان بخشی از هتل)گرم قوانین بهداشتی برای آب. 14

 3از دستورالعمل محافظت در برابر سرایت کرونا در ساکسونی مصوب  2و  1§§ های تماس با توجه به اصول و محدودیت -

 .متری با سایر افراد باید حفظ شود 1.5صله به خصوص، حداقل فا. شودگرم اعمال مینیز در داخل آب 2020ژوئن 

توان در آب های دسترسی و مقررات سازمانی اطمینان حاصل کند که حداقل فاصله را میاپراتور باید از طریق وضع محدودیت -

های های استراحت، در اتاقهای آفتاب گرفتن، در محلو در کلیه مناطق خارج از آب رعایت کرد، به عنوان مثال در محل

 .های بهداشتی و در محدوده صندوق نقدیتعویض، سرویس
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اعضای استخر که به صورت همزمان حاضر هستند باید -بسته به اندازه استخر و فضای موجود، حد باالیی برای تعداد میهمانان -

 .در نظر گرفته شود، که تضمین کننده حفظ حداقل فاصله است

 .به میهمانان حمام ابالغ شود و باید رعایت شودآئین نامه و الزامات بهداشتی باید  -

ای مربوطه، یک مفهوم بهداشت فردی، با استفاده از اسالیدها، های حرفههای انجمنبرای هر استخر باید براساس توصیه -

 .گیری در استخر مربوط به انجمن استخرهای آلمانهایی نظیر، برنامه همهسکوهای غواصی و غیره تهیه شود، توصیه

 

 (ها و امکانات اقامتیهمچنین به عنوان بخشی از هتل)گرم قوانین بهداشتی برای آب. 15

 . درجه سانتیگراد قابل استفاده هستند؛ دمکردگی مجاز نیست 80فقط سوناهای خشک با دمای حداقل  -

 .حمام بخار و سونا بخار نباید کار کند -

 3از دستورالعمل محافظت در برابر سرایت کرونا در ساکسونی مصوب  2و  1§§ های تماس با توجه به اصول و محدودیت -

 .متری با سایر افراد باید حفظ شود 1.5به خصوص، حداقل فاصله . شودنیز در داخل سونا اعمال می 2020ژوئن 

توان در ه را میهای دسترسی و مقررات سازمانی اطمینان حاصل کند که حداقل فاصلاپراتور باید از طریق وضع محدودیت -

های های تعویض، سرویسهای استراحت، در اتاقهای تعریق و در کلیه مناطق دیگر رعایت کرد، به عنوان مثال در محلاتاق

 .بهداشتی و در محدوده صندوق نقدی

گرفته شود، تا که به صورت همزمان حاضر هستند باید در نظر بسته به اندازه سونا و شرایط مکانی، حداکثر تعداد افرادی -

 .بتوان حداقل فاصله ممکن بین آنها را تضمین کرد

 .آئین نامه و الزامات بهداشتی باید به میهمانان سونا ابالغ شود و باید رعایت شود -

ای مربوطه و شرایط چارچوب خاص مراکز، باید یک مفهوم بهداشت فردی های تخصصی حرفههای انجمنبر اساس توصیه

 .یه شود، برای مثال، مفاهیم محافظت در برابر سرایت برای سوناهای عمومی از سوی فدراسیون سونای آلمانبرای هر مرکز ته

 

 قوانین بهداشتی برای سفر مربیان. 16

درج مقررات این فرمان عمومی الزامی . یک مفهوم بهداشتی و محافظت از سرایت باید برای کلیه این موارد تدوین و اجرا شود -

 . است

مات احتیاطی باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که همه افراد پس از هر بار ورود به اتوبوس، دست خود را ضدعفونی اقدا

 . کنندمی

الزامی است، اگر سایر اقدامات محافظتی  SächsCoronaSchVOاز  1شماره  5بند  2§ پوشاندن دهان و بینی مطابق با  -

 .مشتری وجود نداشته باشد، این پوشش برای کارمندان اجباری نیست انجام شده باشد یا تماس مستقیم با

 .مربیان باید بطور مکرر و کامل یا دائمی تهویه شوند -

به خصوص برای کارکنان، شستشوی مکرر دست و در صورت لزوم ضد عفونی کردن آنها باید نسبت به پوشیدن دستکش  -

 .یکبار مصرف ترجیح داده شود

 

مات کلیسایی و رویدادهای مربوطه، اقدامات مربوط به سالمت و محافظت در برابر سرایت در هنگام انجام در مورد خد .سوم

 30های آلمان فدرال در توافق بین صدراعظم فدرال با روسای دولت)گیری کرونا خدمات کلیسا و اعمال مذهبی در زمانه همه

 (.با کلیساها و جوامع مذهبی 2020آوریل 

 

 .ات محافظتی بهداشتی بیشتر محفوظ استاقدام .چهارم
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روز پس از  کی یمورد از وضع عموم نی.، هشتمII.1مورد . االجرا استالزم 2020ژوئن  6این فرمان عمومی از  .پنجم

 .شوداعمال می 2020ژوئن  29این مورد تا  االجرا است.اعالم آن الزم

 

 

 تجدید نظر حقوقی

تواند ظرف یک ماه پس از ابالغ آن در دادگاه اداری محلی مسئول در دستورالعمل عمومی میهرگونه اقامه دعوی علیه این 

ساکسونی به صورت مکتوب، مندرج در صورتجلسه منشی دفتر دادگاه یا به صورت الکترونیکی به صورت مصوب برای 

 .جایگزینی فرم کتبی ارسال شود

 :ستقر یا ساکن است به صورت محلی مسئولیت خواهد داشتای که شاکی در آن مدادگاه اداری ساکسون در منطقه

 ،Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitzدادگاه اداری کمنیتس،  -

 ،Hans-Oster-Strasse 4, 01099 Dresdenدادگاه اداری درسدن، مرکز دادگاه ویژه،  -

 .Rathenaustraße 40, 04179 Leipzigدیوان عدالت اداری الیپزیگ،  -

، دارای صالحیت محلی برای Hans-Oster-Strasse 4, 01099 Dresdenاداری درسدن، مرکز دادگاه ویژه،  دادگاه

 .رسیدگی به شاکیان فاقد جا یا فاقد محل اقامت در ایالت آزاد ساکسونی است

. مشخص باشدو موضوع ادعا را مشخص کند و باید حاوی یک درخواست ( ایالت آزاد ساکسونی)دادخواست باید شاکی، متهم 

. حقایق و مدارک موجود در پشتیبانی آن باید بیان شده و یک نسخه از تصمیم مورد اعتراض درخواست عمومی باید ضمیمه شود

 .های درگیر نیز ارسال شوددادخواست و کلیه موارد ارسالی باید همراه با کپی آنها برای سایر طرف

 

 های مربوط به حق تجدید نظرنکته

با . اقدامات اداری وزارت امور اجتماعی و انسجام اجتماعی ایالتی ساکسون یک روند اعتراض پیش بینی نشده استدر مورد  -

 .شودتشکیل درخواست تجدیدنظر، محدودیت زمانی برای انجام دادخواست رعایت نمی

 .ردثبت درخواست تجدیدنظر از طریق پست الکترونیکی ساده مجاز نیست و هیچ نتیجه حقوقی ندا -

اگر درخواست تجدیدنظر در قالب یک فرم الکترونیکی تشکیل شود، سند الکترونیکی باید با یک امضای الکترونیکی واجد  -

§ شرایط از طرف شخص مسئول ارائه شود یا توسط شخص مسئول امضاء شود و توسط یک ابزار انتقال امن مطابق با بخش 

های اضافی برای انتقال سند الکترونیکی در نیازمندی. ارسال شود( VwGO)از مقررات دادگاه اداری  4الف پاراگراف 55

نامه آیین)های الکترونیکی قانونی و درباره صندوق پستی ویژه مقامات عمومی نامه چارچوب فنی تراکنشاز آیین 2فصل 

 .ارائه شده است( ERVV -های الکترونیکی قانونی تراکنش

 .شودهای اداری پس از تشکیل پرونده اخذ میرایند دادرسی در دادگاهبر اساس قانون فدرال، هزینه ف -

 2020ژوئن  12درسدن، 
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