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 فرمان عمومی

 SARS-CoV-2گیری های روزانه و مدارس در رابطه با مبارزه با همهتنظیم کردن عملکرد مراکز مراقبت
 

 بیانیه وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی

 
 5422/4-15، شماره پرونده 2020ژوئن سال  23از 

 
 BGBl I) 2000ژوئیه  20از قانون محافظت در برابر سرایت از  1( حکم 1) 28§ بر اساس 

(، وزارتخانه ایالتی امور 587ص  BGBl Iاصالح شد ) 2020مارس  27از قانون از  3(، که آخرین بار در ماده 1045ص 
 ایالت ساکسونی با هماهنگی وزارت فرهنگ ساکسونی موارد زیر را صادر می کند:اجتماعی و همبستگی اجتماعی در 

 

 
 فرمان عمومی:

 

 موضوع این فرمان عمومی .1
 

ها، این فرمان عمومی، عملکرد مدارس با بودجه عمومی و خصوصی، مراکز مراقبت روزانه )کودکستان 1 .1.1
رمانی روزانه( و مراکز مراقبت روزانه در ها، مراکز مراقبت بعد از مدرسه و مراکز مراقبت دمهدکودک

تنظیم  SARS-CoV-2گیری ناشی از کرونا ویروس جدید ایالت آزاد ساکسونی را در واکنش به همه

 شوند. این تسهیالت در چهارچوب و مطابق با مقررات زیر عملیاتی می2کند. می

 
خانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی های وزارتمفاد کلی قانون محافظت در برابر سرایت و دستورالعمل .1.2

 COVID-19و  SARS-CoV-2اجتماعی در ایالت ساکسونی برای محافظت در برابر کروناویروس 
ای مراکز ، که طبق آن بسته شدن منطقه2020ژوئن  25)دستورالعمل محافظت در برابر کرونا( مصوب 
 ماند.می تأثیر باقیمروبوط به کودکان و مدارس امکان پذیر است، بی

 
 رسانی و بهداشتمقررات عمومی دسترسی، اطالع .2

 

 تعریف شده است برای اشخاصی مجاز نیست 1.1در صورت وجود دسترسی به مراکزی که در  .2.1
 

 اند،آلوده شده SARS-CoV-2که ثابت شده به  .2.1.1

 
 است، یا SARS-CoV-2دهند که حاکی از ابتال به عالئمی را نشان می .2.1.2

 
روز گذشته با شخصی که ثابت شده به  14محافظت در برابر سرایت طی با توجه به قانون  .2.1.3

SARS-CoV-2 است، مگر اینکه این تماس بنا به دالیل  آلوده شده است، تماس برقرار کرده
 ای غیرقابل اجتناب باشد و ضمن مشاهده اقدامات محافظتی معمولی انجام شود.حرفه

 

ضرر بودن این عالئم شباهت دارد، باید بی CoV-SARS-2های قبلی که عالئم آن به مبتالیان به بیماری1 .2.2
 خصوص با ارائه گواهی یا سند پزشکی ثابت کنند. را با استفاده از شواهد مناسب، به
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 کند.. در صورت ارائه اثبات ایمنی صدق نمی2.1.2نکته 2

 
را نشان می دهند و مشخص نشده است که با توجه به  SARS-CoV-2مربیان و معلمانی که عالئم عفونت  .2.3

خود  اند. بالفاصله باید مدیریت موسسه را در محل کار خود آگاه سازند و بهاز پیش بیمار شده 2.2نکته 
 آزمایش شوند. SARS-CoV-2اجازه دهند برای آزمایش 

 
.، دانش آموزان بزرگسال و سرپرستان قانونی 1.1افراد شاغل یا حاضر در محل مراکز ذکر شده در بخش  .2.4

شود، موظفند در صورتی که خود یا فرزندان صغیر که در چنین مراکزی آموزش دیده یا از آنها مراقبت می
اند، آلوده شده SARS-CoV-2مراکز آموزش دیده یا تحت مراقبت بوده، اثبات شود به  فرزندشان که در این

 فوراً مراتب را به مدیریت این مرکز اطالع دهند.

 

ای را برای فرد آلوده ، مرجع صالح بهداشتی اقدامات قرنطینهCoV-SARS-2در مورد ابتالهای ناشی از 1 .2.5
کند. جدد آنها، مطابق قانون محافظت در برابر سرایت تعیین میو افراد در تماس با او، از جمله بستری م

دهند تنها پس از تایید بیش از دو روز پشت سر هم عالئم خود را  نشان می 2.1.2کودکانی که با توجه به 2
ضرر بودن این عالئم یا دو روز پس از آخرین بار بروز عالئم، مجاز به ورود به این مرکز پزشکی بی

 تأثیر مانده است. اد قانون محافظت در برابر سرایت بیمف3هستند. 

 

است و عالئمی دارد که در مورد  1.1اگر شخصی که به دنبال ورود یا اقامت در مراکز ذکر شده در مورد 1 .2.6

دانش 2تعریف شده است، ممکن است از دسترسی وی به این مرکز ممانعت شده یا از آن اخراج شود.  2.1.2
دهند باید در یک ی که در طول دوره تدریس یا مراقبت، عالئم بیماری را از خود نشان میآموزان یا کودکان

وظایف 3اتاق جداگانه قرار بگیرند؛ و بالفاصله به سرپرست قانونی یا یک شخص مسئول تحویل داده شوند. 
 شود. نظارتی تا زمان تحویل دادن کودک، بدون محدودیت اعمال می

 

تعریف شده است، باید فوراً و به درستی دست  1.1شود، طبق آنچه در قسمت یهرکس که وارد مرکز م1 .2.7

این مرکز باید از داشتن زیرساخت مناسب برای شستشوی دست اطمینان 2خود را بشوید یا ضد عفونی کند. 

شخص مسئول تأسیسات باید اطمینان حاصل كند كه لوازم بهداشتی الزم، به ویژه مواد تمیز 3حاصل کند. 

به افرادی که در این مرکز اقامت 4ها، در مقادیر كافی در دسترس است. ده دست و ضد عفونی كنندهكنن
شود این اقدامات بهداشتی را به روشی مناسب و متناسب با سن انجام دهند. دارند، دستور داده می

 شود. خصوص در قسمت ورودی یک مرکز، اطالعات مربوطه ارائه میبه6

 

ها باید چندین بار در روز تهویه شوند باید تمیز شوند، اتاقهایی که مرتباً استفاده میسطوح، اشیاء و اتاق 1 .2.8

ای فنی که برای کارکردن به تماس مستقیم فیزیکی نیاز دارند، نباید در مدت زمان تجهیزات رسانه2شوند. 

 ر استفاده کامالً تمیز شوند. آنها باید بعد از هر با 3کوتاهی توسط چند نفر استفاده شود. 
 

از قانون محافظت در برابر سرایت برای مدارس و سایر مؤسسات  36§ "برنامه بهداشت عمومی مطابق با  .2.9
 36§ آموزشی که در آن مراقبت از کودکان و نوجوانان انجام می شود" و "برنامه بهداشت عمومی مطابق با 

ها، مراکز ز مربوط به کودکان )کودکستان، مهد کودکاز قانون محافظت در برابر سرایت برای مراک
 های روزانه، از جمله مراکز تجمیعی( باید رعایت شود.مراقبت
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 نامه مربوط به عملکرد مدرسهآیین .3

 

آموزان یا دوم برای شرکت در آموزش اجباری توسط دانش بازدید از مدارس، از جمله مدارس متوسطه .3.1
 تدریس، از جمله انجام امتحانات و مشاوره برای دانش آموزان در آنجا مجاز است.

 

ً با آموزش1 .3.2 های ارائه شده در کالس در مدرسه )حضور در مدرسه اجباری( انجام آموزش اجباری عموما

جب این حكم عمومی یا به دالیل دیگر مربوط به پیشگیری از اگر حضور اجباری در مدرسه به مو2شود. می
شود، سرایت به حالت تعلیق درآید، حضور اجباری در مدرسه در چارچوب زمان تحصیل در خانه انجام می

مدت زمان دروس حضوری و جلسات یادگیری در 3مگر اینكه معافیت پزشکی از تدریس وجود داشته باشد. 

معلمان باید مطالب درسی را برای هر 3و دستیاران به طور یکسان تضمین شود. منزل باید توسط معلمان 
 آموزان قرار دهند و برای پاسخ به سؤاالت مربوطه در دسترس باشند. دوره مطالعه در منزل در اختیار دانش

ه مقاومت ای مهمی دارند ککنند بیماری زمینهشان زندگی میآموزان یا افرادی که در خانوادهاگر دانش 1 .3.3
دهد، و اگر خطر سرایت در مدرسه و کاهش می SARS-CoV-2زای بیماریجسمی آنها را در برابر عامل

در راه به مدرسه و از مدرسه به خانه به میزان قابل توجهی کاهش نیابد، حضور در مدارس اجباری برای 

 پذیرد. براساس گواهی پزشکی می مدیر ارشد معافیت را 2آموزان به حالت تعلیق در خواهد آمد. این دانش

 
اشخاصی که بخشی از آموزشگاه نیستند از ورود به محوطه مدرسه در طی درس و ساعات مراقبت از  .3.4

 شوند، مگر اینکهکودکان منع می

 
 برداری از مدرسه یا امکانات کمکی الزم هستند،آنها برای حفظ بهره .3.4.1

 
 کنند،میآنها برای دفتر بازرسی غذا و دامپزشکی کار  .3.4.2

 
آنها برای دفاتر بهداشت در زمینه کار اجتماعی مدرسه، خدمات پزشکی کودکان و نوجوانان یا  .3.4.3

 خدمات دندانپزشکی کودکان و نوجوانان هستند،

 
های گران ادغام، مترجمان زبان اشاره یا به عنوان سایر کمکآنها به عنوان دستیاران مدرسه، یاری .3.4.4

های توانبخشی مطابق با کتاب نهم قانون لیت که توسط آژانسآموزان دارای معلوشخصی دانش
کنند یا به عنوان کارمندهای خدمات مراقبت سرپایی مطابق با شوند، کار میاجتماعی تأمین می

 کتاب پنجم قانون تامین اجتماعی مشغول هستند،
 

 گذرانند،آنها به عنوان یک شرکت کننده در آزمون خارجی امتحان نهایی را در مدرسه می .3.4.5
 

 آنها در حال بازگرداندن یک کودک زیر سن قانونی به خانه هستند یا .3.4.6
 

 مدیریت مدرسه بنا به دالیل مهم دیگری اجازه دسترسی به آنها داده است. .3.4.7

 

موظفند هنگام حضور در محوطه مدرسه، دهان و بینی خود را  3.4.7تا  3.4.1اشخاص تعریف شده در بندهای 1 .3.5
 بپوشانند. 



 مناطق مشترک و در فضای باز و عمومی در 2جدا بمان. 
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اگر دلیل مهمی بوجود آید، خصوصاً برای تدریس، مدیریت مدرسه استثنائاتی را برای این قانون در نظر 2
 خواهد گرفت.

 

های والدین، بحث با تصویب مدیریت مدرسه، کنفرانس2شوند. سایر رویدادهای مدرسه معموالً برگزار نمی1 .3.6
ها و جلسات کمیته درمورد موارد مربوط به مدارس ابتدایی و همچنین وقایع پایان و گفتگو با والدین، کنفرانس

 شود. سال تحصیلی با رعایت مقررات بهداشت عمومی و با حفظ فاصله کافی در محل مدرسه انجام می

 
( مدارس 3تا  1های پایین )( مدارس ابتدایی و مدارس با نیازهای ویژه، پایه4تا  1تی )های مقدمابرای پایه .3.7

 شود:های آموزشی قابل مقایسه، موارد زیر اعمال میهای کالس و دورهمتمرکز بر رشد فکری و پایه

 

توان دروس کالس می2آموزان باید به صورت حضوری در یک کالس درس تدریس شوند. دانش1 .3.7.1
بدنی را طبق مقررات بهداشت عمومی به صورت گروهی برگزار کرد، به خصوص باید  تربیت

های بهداشتی را برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس در نظر گرفت که مفاد آن در محدودیت
فرمان عمومی وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی در مورد 

 گیری کرونا درج شده است. ت در برابر سرایت به مناسبت همهاجرای قانون محافظ

 

در صورتی که شخصی که حضانت دانش آموز را بر عهده دارد به صورت کتبی یا الکترونیکی 1 .3.7.2
به مدیریت مدرسه اعالم کند که مایل به حضور وی در مدرسه نیست، تعهد حضور در مدرسه به 

 شوند. اعمال می 3و  2حکام ا 3.2مورد 2حالت تعلیق در خواهد آمد. 

 

های قانونی یا اشخاص مجاز از قبل از آنكه دانش آموز وارد محوطه مدرسه شود، سرپرست1 .3.7.3
سوی آنها موظفند هر روز به صورت كتبی به مدرسه اعالم كنند كه دانش آموز عالئمی از ابتال به 

2-CoV-SARS برای این کار باید از فرم 2دهد. را نشان نمی

"dheitsbestätigungGesun .اظهارنامه باید به معلم یا معلم 3" )تأیید سالمتی( استفاده شود

در صورت عدم 5این فرم ممکن است بعداً در هر زمانی ارسال شود. 4جایگزین ارسال شود. 
همچون یک فرد خارج از مدرسه در نظر  3.4ارسال اعالمیه، دانش آموز باید با توجه به مورد 

بر این  3و  2شود. احکام در مورد دانش آموزان بدون همراه استفاده می 2.6رد مو6گرفته شود. 
 اساس هستند.

 

های درس تعریف شده یا اتاق دیگری از مدرسه که برای تدریس این دروس در یکی از کالس1 .3.7.4

شود نباید هیچ شخصی به در اتاقی که در آن درس ارائه می2شود. )کالس( مناسب است ارائه می
کنند یا پرسنل نظارتی که در زمان آموزش غیر از دانش آموزان تحت تعلیم، معلمانی که تدریس می

هیچ الزامی برای دانش آموزان نیست تا در 3اند، وارد شوند. به گروه کالس اختصاص داده شده
 وشانند. کالس درس دهان و بینی خود را بپ

 

معلم کالس وظیفه دارد اطمینان حاصل کند که دانش آموزان در همان کالس از بدو ورود به  1 .3.7.5

 شوند. های دانش آموزان جدا میمدرسه از سایر گروه
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دهد، کردن دانش آموزان در محوطه مدرسه اقدامات الزم را انجام میمدیریت مدرسه برای جدا  2
 که باید همزمان توسط گروه های مختلف کالسی انجام شود.

 
های آموزشی و زنگ تفریح را به مدیریت مدرسه با مشورت با معلمان کالس، باید ترتیب کالس .3.7.6

زمان در محوطه مدرسه و خارج طور همهای مختلف بهای تنظیم کند که دانش آموزان کالسگونه
 های درس حضور نداشته باشند.از کالس

 

در هر کالس درس، اطالعات مربوط به اینکه چه کسانی در گروه کالسی حضور داشتند، چه 1 .3.7.7
کسانی تدریس کردند و چه افرادی خارج از کالس درس و در محوطه مدرسه با آنها در تماس 

اند باید در دفتر گزارش کالسی )گزارش های معمول مدرسه را انجام دادهه نوع فعالیتبودند و چ

های احتمالی سرایت این اسناد و مدارک باید اطمینان حاصل كنند كه زنجیره 2تماس( ذکر شود. 
 اند، قابل شناسایی هستند. قابل ردیابی هستند و افراد آلوده كه با مدرسه در تماس مستقیم بوده

 

آموزان، باید اطمینان حاصل شود که فقط تعداد محدودی از افراد خارج از هنگام برداشتن دانش1 .3.7.8

هایی را در محوطه مدیریت مدرسه باید بخش2مدرسه مجاز به حضور در محوطه مدرسه هستند. 
 آموزان در آن با فاصله کافی تضمین شود. مدرسه تعیین کند که برداشتن دانش

 
سی که دارای تمرکز بر توسعه فکری هستند، باقی مراکز که سازمان سطح مدرسه به استثنای مدار .3.7.9

( از قانون مدرسه در ساکسونی انحراف دارد، باید پایه و کالسی در 2) 4§ آنها از الزامات 
 تعریف شده است. 3.7مدرسه ترتیب دهنده که در بخش 

 
حرفه های فنی(، شامل آموزشگاه13تا  11های ( و متوسطه دوم )پایه10تا  5های برای متوسطه اول )پایه .3.8

 12تا  4های های کاری مدارس با تمرکز بر رشد فکری )پایههای پایین، متوسط وپایهای و همچنین برای پایه
 شود:اعمال میهای تدریس شده، موارد زیر های مربوطه و دورههای پایه( و کالس

 

طور متناوب بین آموزش کالسی در مدرسه و زمان مطالعه در خانه آموزش داده آموزان بهدانش 1 .3.8.1

مدیریت مدرسه وظیفه طراحی این "الگوی متناوب" را با در نظر گرفتن اصول اساسی 2شوند. می
 ذکر شده در این فرمان عمومی و مشورت با معلمان را دارد. 

 

ید فاصله کافی بین دانش آموزان و معلم و همچنین بین دانش آموزان در کالس در طول کالس با1 .3.8.2

در 3های مدرسه نیز صدق می کند. همین امر در مورد ماندن در دیگر محل2وجود داشته باشد. 
یک روز مدرسه، فقط به تعداد دانش آموزان یک کالس، افراد ممکن است در محوطه مدرسه 

 مورد نیاز رعایت شود.  حضور داشته باشند تا فاصله
 

معلمان و دانش آموزان موظفند در هنگام حضور در محوطه مدرسه، از پوشش دهان و بینی 1 .3.8.3
 تعهد به پوشاندن صورت در کالس درس تا زمانی وجود ندارد که 2استفاده کنند. 
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تواند دستور دهد که مدیریت مدرسه می3کند. معلم به دالیل مهم پوشیدن چنین چیزی را تحمیل نمی
 ها رعایت شود.پوشش دهان و بینی در خارج از محیط کالس

 

طور انحصاری کنند باید بههای مدرسه شرکت نمیصورت حضوری در کالسآموزانی که بهدانش1 .3.8.4

تعهد حضور در مدرسه برای مدت زمانی مشخص توسط مدیریت مدرسه 2ریس شوند. در خانه تد

آموزانی که در خانه مشغول به تحصیل هستند، با توجه به موارد دانش3شود. برای آنها تعلیق می
 شوند. یک فرد خارج از مدرسه در نظر گرفته می 3.4

 
های ها و دورهدر این مدارس، کالسدر دوره تحصیل در منزل، برای مدارس متوسطه و همچنین  .3.8.5

های مندی از حمایتهای پایین بر توسعه فکری متمرکز هستند، حق بهرهآموزشی که فراتر از پایه
آموزان وجود دارد به خصوص اگر خطری برای خارج از برنامه درسی مدارس برای دانش

ین حمایت موافقت کند یا اگر یک زیستی کودک وجود داشته باشد یا اداره محلی رفاه جوانان با ابه
آموز نتوانند این حمایت را های دانشهای متعدد یا شدید باشد و سرپرستآموز دارای ناتوانیدانش

 از او به عمل آورند.

 
به استثنای مدارسی که دارای تمرکز بر توسعه فکری هستند، باقی مراکز که سازمان سطح مدرسه  .3.8.6

قانون مدرسه در ساکسونی انحراف دارد، باید پایه و کالسی در ( از 2) 4§ آنها از الزامات 
 تعریف شده است. 3.8مدرسه ترتیب دهند که در بخش 

 
های مدارس مطابق با کالس 3.7.8تا  3.7.1مدیریت مدرسه ممکن است تصمیم بگیرد که موارد  .3.8.7

ها ه فکری یا کالس( مدارس با تمرکز بر توسع9تا  4های متوسطه و باالتر از سطح متوسط )پایه
 جایگزین شود. 3.8.4تا  3.8.1های مربوطه موارد و برنامه

 
توانند با توافق با مدیریت کلینیک تصمیم بگیرند های بیمارستانی، مدیریت مدارس میها و کلینیکدر دانشکده .3.9

دروس جداگانه که با در نظر گرفتن وضعیت بهداشتی دانش آموزان و اطمینان از محافظت در برابر سرایت، 
 به دانش آموزان آموزشگاه ارائه کنند.

 
دهنده در برای فرد آزمون Latinumو  Graecum ، Hebraicumامتحانات تکمیلی شفاهی برای کسب  .3.10

Technische Universität Dresden  وUniversität Leipzig .در این موسسات قابل انجام است 

 

های عمیق در مدارس بدنسازی با آموزش Abiturنات ورزشی های عملی امتحابرای تهیه و اجرای بخش1 .3.11
ورزشی و امتحانات نهایی در مدارس ورزشی سطح باال، مراکز ورزشی الزم به طور انحصاری برای 

های برگزاری امتحان مربوطه و برای پرسنل الزم برای انجام امتحانات باز شرکت کنندگان در آزمون، کمیته

مستقیم مدرسه، هماهنگی با وزارتخانه ایالتی کشور در ایالت ساکسونی در  به درخواست2خواهند شد. 
Olympiastützpunkt Chemnitz شود. انجام می 

 
 (LRSمقررات مربوط به تشخیص نیازهای ویژه و تشخیص اختالل خواندن و نوشتن ) .4

 

 15و  13§§ مطابق با  عنوان بخشی از فرایند تعیین نیازهای آموزشی استثنائیتشخیص نیازهای ویژه به1 .4.1
"( در مدارس استثنائی و همچنین Schulordnung Förderschulenنامه مدارس استثنایی )"از آیین

 مدارس ابتدایی كه شامل 
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همین مورد در مورد کودکانی که قرار 2شود. های قانونی انجام میهای استثنائی با رضایت سرپرستکمیته
 کند.ثبت نام کنند نیز صدق می 2020/2021است در سال تحصیلی 

 
 LRSدر مدارسی که از  LRSهای ارزیابی تکمیل تشخیصی که همچنان باز است به عنوان بخشی از روش .4.2

 شود.د، تضمین میکننپشتیبانی می

 
 نامه عملکرد مراکز مراقبت روزانه و مراقبت از کودکانآیین .5

 

 شود.حق مراقبت از کودک و مراقبت روزانه در چارچوب قرارداد مربوط به مراقبت از کودک انجام می .5.1
 

 توانند در ساعات مراقبت وارد تسهیالت شوند، مگر اینکهافراد خارج از مجموعه نمی .5.2

 

 اند،تعریف شده 3.4.2یا  3.4.1اشخاصی باشند که در قسمت ها آن .5.2.1
 

 دارند،آورند یا از آنجا برمیها کودکی را برای مراقبت به این مرکز میآن .5.2.2

 
ها در زمینه ارائه خدمات پزشکی کودکان و نوجوانان فعال هستند، خدمات دندانپزشکی کودکان آن .5.2.3

 ژه مهد کودک هستند، یاکنند یا یک مشاور ویو نوجوانان را ارائه می
 

 مدیریت مدرسه بنا به دالیل مهم دیگری اجازه دسترسی به آنها داده است. .5.2.4

 
موظفند در طول حضور خود در محل این مرکز، دهان و بینی  5.2.4تا  5.2.1اشخاص تعریف شده در بند  .5.3

 خود را بپوشانند.

 

های با تایید مدیریت مرکز، کنفرانس2افتد. سایر رویدادهای موجود در این مرکز به طور کلی اتفاق نمی1 .5.4
ها و جلسات کمیته درمورد امور اساسی مرکز با رعایت مقررات والدین، بحث و گفتگو با والدین، همایش

 تواند در محل مرکز برگزار شود. بهداشت عمومی و با مسافت کافی می

 

د به مراکز مراقبت، هر روز کتباً به این های حقوقی یا افراد مجاز توسط آنها موظفند قبل از وروسرپرست1 .5.5
 SARS-CoV-2شان عالئم حاکی از ابتال به مرکز اعالم کنند که فرزند آنها یا هیچ یکی از اعضای خانواده

 برای این منظور، 2را ندارند. 

در صورت عدم ارائه این 3" )تأیید سالمتی( استفاده شود. gGesundheitsbestätigunباید از فرم "

در صورت وقوع چنین چیزی، قرارداد 4شود. اظهارنامه، کودک در آن روز توسط مهد کودک پذیرفته نمی
 ماند.تأثیر باقی میمراقبت از کودکان بی

 
ت بهداشت عمومی و پیشگیری گیرد باید مطابق با مقرراها صورت میهایی که مراقبت از کودکان در آناتاق .5.6

 از عفونت باشند و روزانه تمیز شوند.

 

این موارد باید روزانه در سیاهه تماس منعکس شود که کدام کودک در کدام گروه مورد مراقبت قرار 1 .5.7
 گرفته، چه کسی مسئولیت مراقبت از کودک را بر عهده داشته و در محوطه مدرسه با چه افرادی 
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احتمال  ای طراحی شوند که بروز هرگونه زنجیرهگونهاین اسناد و مدارک باید به2در ارتباط بوده است. 
 اند، قابل شناسایی باشند.ای كه با مدرسه در تماس مستقیم بودهسرایت قابل ردیابی باشد و افراد آلوده

 

دارند باید فاصله کافی را از سایر اند یا او را از مدرسه برمیافرادی که فرزند خود را به مدرسه آورده1 .5.8

 شود. اعمال می 5.3موارد  2افراد حاضر در محل مرکز حفظ کنند. 

 

آموزان در مدارس ابتدایی و مدارس استثنائی و همچنین برای های بعد از مدرسه دانشبرای مراقبت1 .5.9
 شود: به قرار زیر اعمال می 5.8تا  5.1تر با تمرکز بر رشد فکری بخش وزان مقاطع پایینآمدانش

 
باید برای  3.7.3درباره تاییدیه سالمت، این اظهارنامه مطابق با مورد  5.5با توجه به مورد  .5.9.1

 مدرسه ارسال شود.
 

برای 2مرکز مهد کودک و مدرسه باید مراقبت از دانش آموزان را با یکدیگر هماهنگ کنند. 1 .5.9.2
های غذایی و ورود به مدرسه و مهد کودک، نظارت در زنگ تفریح و در زمان صرف وعده

 همچنین در حین انتقال از مدرسه به مهد کودک باید قوانین خاصی رعایت شود. 

 

آنها باید 2اگانه مورد مراقبت قرار گیرند )مدل گروه مراقبت ثابت(. های جدکودکان باید در گروه1 .5.9.3

های کالس درس باید ترکیب اعضای گروه3توسط پرسنل اختصاصی مورد مراقبت قرار گیرند. 
 های مهد کودک بعد از مدرسه، تا حد امکان مورد توجه قرار گیرد. هنگام تشکیل گروه

 

یک اتاق یا محدوده خاص محدود شود، که این جا برای اهداف یک گروه مهد کودک باید دائماً به 1 .5.9.4

های مراقبت اگر دلیل مهمی وجود داشته باشد، و اگر گروه 2گیرد. دیگری مورد استفاده قرار نمی
های از کودک که در آنجا مستقر هستند همیشه فاصله کافی را از هم داشته باشند و از سایر گروه

ای توان بخش جداگانهخل اتاق فاصله تضمین شده داشته باشند، میمراقبت از کودک حاضر در دا
از یک اتاق یا بخش مراقبت از کودک را به یک گروه مراقبت از کودک دیگر اختصاص داد. 

جابجایی به اتاق دیگر برای مراقبت از کودک باید بعد از تمیز کردن و ضد عفونی کامل آنجا 3

های مراقبت اشت عمومی و محافظت در برابر سرایت، اتاقمطابق با مقررات بهد 4انجام شود. 
 باید روزانه مجهز، آماده و تمیز شوند. 

 
های مراقبت و فضای باز باید توسط کودکان و کارکنان های مراقبت و مناطق مشترک، محلمحل .5.9.5

های طور همزمان استفاده شود، مگر آنکه امکان جدا کردن گروهدلسوز برای یک گروه مراقبت به
 مختلف مراقبت در هنگام استفاده از آنها وجود داشته باشد.

 

برند، باید فاصله کافی از سایر آورند یا او را از مدرسه میافرادی که کودکی را به مدرسه می1 .5.9.6

مورد 3مناطق آوردن و برداشتن کودک باید مشخص شود. 2افراد را در محل مرکز داشته باشند. 
 شود. اعمال می 5.3

 
 شود.در مشاغل مرتبط با مراقبت از کودکان اعمال می 5.8تا  5.1. بر این اساس، موارد 5.12
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 اثربخشی و تکرار .6

 

 شود.منقضی می 2020ژوئیه  17شود و در اجرایی می 2020ژوئن  29این فرمان عمومی در  .6.1
 

از  SARS-CoV-2گیری مراکز مهد کودک و مدارس در رابطه با مبارزه با همهفرمان عمومی تنظیم کننده عملکرد  .6.2
، شماره پرونده 2020ژوئن  4سوی وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی مصوب 

 الزم االجرا است. 2020ژوئن  28شود که از ، به شرح زیر اصالح می15-5422/4
 
 

 ها:پیوست

 Formular zur Gesundheitsbestätigung )فرم تأیید سالمتی( 
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 های تجدید نظر حقوقیدستورالعمل
 

 تواند ظرف یک ماه پس از ابالغ آن در دادگاه اداری محلی مسئول درهرگونه اقامه دعوی علیه این دستورالعمل عمومی می
ساکسونی به صورت مکتوب، مندرج در صورتجلسه منشی دفتر دادگاه یا به صورت الکترونیکی به صورت مصوب برای 

 جایگزینی فرم کتبی ارسال شود. طرح دعوی صرفاً از طریق ایمیل امکان پذیر نیست.

 
مضای الکترونیکی واجد شرایط از اگر پرونده در قالب یک فرم الکترونیکی مجاز تشکیل شود، سند الکترونیکی باید با یک ا

( از 4الف )55§ طرف شخص مسئول ارائه شود یا توسط شخص مسئول امضاء شود و توسط یک ابزار انتقال امن مطابق با 
نامه چارچوب فنی از آیین 2های ثانویه برای انتقال سند الکترونیکی در نتیجه فصل مقررات دادگاه اداری ارسال شود. نیازمندی

 -های الکترونیکی قانونی نامه تراکنشهای الکترونیکی قانونی و درباره صندوق پستی ویژه مراجع الکترونیکی )آیینتراکنش
ERVV.حاصل شده است ) 

طور معمول ساکن یا مقیم است. دادگاه دادگاه محلی همانا دادگاه اداری در ایالت آزاد ساکسونی است، که در آن منطقه شاکی به
های ارای صالحیت محلی برای شاکیان بدون سکونت عادی یا محل اقامت در ایالت آزاد ساکسونی است. دادگاهاداری درسدن د

دیوان ؛ Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitzدیوان اداری چمنیتز, پذیرند باره مسئولیت میاداری محلی که دراین
 Rathenaustraßeدیوان اداری الیپزیگ, و  ؛Hans-Oster-Straße 4, 01099 Dresdenعدالت اداری درسدن, 

40 ,04179 Leipzig .است 

 

 ادعا باید شاکی، متهم و موضوع دعوی را تعیین کند
ها و مدارکی که دالیل آنها براساس آن بنا شده است، باید بیان شود و تصمیم و باید از یک برنامه کتبی تشکیل شده باشد. واقعیت       

قرار گرفته است در متن ضمیمه شود. دادخواست و کلیه موارد ارسالی باید همراه با کپی آنها برای  عمومی که مورد اعتراض
 های درگیر نیز ارسال شود.سایر طرف

 
خواهیم به این نکته اشاره کنیم که رسیدگی به اعتراضات در برابر احکام عمومی وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی می

کند. بینی نشده است. محدودیت زمانی برای اقدام، با تشکیل پرونده اعتراض تالقی پیدا نمیلت ساکسونی پیشاجتماعی در ایا
 شود.های اداری پس از تشکیل پرونده اخذ میبراساس قانون فدرال، هزینه فرایند دادرسی در دادگاه
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 توجیه

 

 

A. بخش عمومی 
 

دهد، (، مرجع ذیصالح اقدامات حفاظتی الزم را انجام میIfSGاز قانون محافظت در برابر سرایت ) 1( حکم 1) 28§ مطابق با 
ذکر شده است، اگر افراد بیمار، افراد مشکوک به بیماری، افراد  IfSGاز  31تا  29§§ های خصوص مواردی که در بخشبه

یک فرد متوفی بیمار بوده است یا مظنون به بیماری بوده، تا آنجا  ها نشان دهدمشکوک به ابتال یا دفع شناسایی شده باشد، یا یافته
 های واگیر اقدامات را باید انجام داد.که الزم است برای جلوگیری از شیوع بیماری

 
زا است، که در حال حاضر یک عامل بیماری SARS-CoV-2شود که چنین برداشت می IfSGاز  1شماره  2§ با توجه به 

کند. افراد مظنون به این بیماری قبالً در فراتر از آن در کل آلمان شایع است و همچنان سالمتی افراد را تهدید میدر ساکسونی و 
 اند.مناطق مختلف و شهرهای مستقل در ایالت آزاد ساکسونی شناسایی شده

 
B.  1قسمت ویژه برای: 

 :1.1برای 
 کندشود تنظیم میمی این فرمان عمومی شرایط و ضوابط عمومی را که تحت آن تنظیم

برداری قرار داد. بدین ترتیب رویکرد فرمان توان مراکز مراقبت از کودک و مدارس را دوباره مورد بهرهطور کلی میبه       
یابد، که با توجه به مهار این عفونت، کودکان و دانش آموزان برای بخش مدارس ادامه می 2020ژوئن  4عمومی مربوطه در 

ها و مهدهای کودک، های منظم را در موسسات و مدارس دریافت کنند. در مورد کودکستانبار دیگر آموزشوانند یکتمدارس می
دهد. بنابراین، محافظت در برابر عفونت همچنان حیاتی این فرمان عمومی عملکرد عادی را تحت الزامات بهداشتی انجام می

( در 4) 2§ ر الزم است. این فرمان عمومی از امکان ایجاد شده در است، پس مقررات خاصی برای در نظر گرفتن این ام
مقررات محفاظت در برابر کرونا در ساکسونی ایجاد شده است و هدف آن ایجاد قوانین جایگزین ایالتی برای مدارس و مراکز 

مفهوم بازگشایی مهد  -تدایی های روزانه و مدارس اببه ویژه در زمینه مراکز مراقبت -مهد کودک است. اساس این انحرافات 
... "( که  Konzeptهای ابتدایی مدارس استثنائی در ایالت آزاد ساکسونی است )"کودک برای کودکان، مدارس ابتدایی و پایه

های بیشتر توسط این کارگروه ایجاد شده است، که شرایط فعلی ای چند جانبه و همچنین مشاورهتوسط یک کارگروه فوق حرفه
 ین نرخ آلودگی را در ایالت آزاد ساکسونی در نظر گرفته است.نرخ پای

 
 :1.2برای 

به بعد است و مبتنی بر پیامدهای  2020مه  6نامه براساس توافق صورت گرفته بین نخست وزیر و صدراعظم فدرال از این آیین
 باید برداشت شود. ای تنظیم شده که باید از توسعه خاص برخی رویدادهای مرتبط با گسترش بیماریمنطقه

 
 :2برای 

 

 :2.9تا  2.1برای 
یا بدون عالئم چنین  SARS-CoV-2برای اطمینان از محافظت در برابر سرایت، الزم است فقط افراد بدون ابتالی اثبات شده 

 شود بهاین فرمان عمومی وارد مراکز اجتماعی شوند. که مربوط می 1.1زایی مطابق با شماره عامل بیماری
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های منظم در مراکز اجتماعی کلیه افرادی که مشغول به تدریس کردن، آموزش دادن، مراقبت کردن، نظارت یا سایر فعالیت
کنند را نیز شامل برند، و از دانش آموزان و فرزندان مراقبت میکه کودک را به مراقبت روزانه میهستند، والدین یا سایر افرادی

 شود.می

 
 ، این شرط وجود دارد1.1های احتمالی سرایت در مراکز اجتماعی ذکر شده در مورد برای قطع زنجیره

 
  در صورت بروز بیماری باSARS-CoV-2  یا در صورت تماس با شخص آلوده بهSARS-CoV-2 این چرخه از ،

 شوند.افراد ذکر شده بالفاصله از این مرکز مطلع می

  به کودکانی که عالئم ابتالSARS-CoV-2 دهند، از گروه یا کالس جدا را در طی کالس یا در ساعات مدرسه نشان می
 شوند و به خانه برده شوند،

 .ممنوعیت ورود افراد بیمار 

 

 با توجه به ادعای آموزش و مراقبت در زمینه پیشگیری از سرایت،
 (.2.5ید منتظر بمانند قبل از بازگشت به مرکز کاهش یافته است )و با توجه به سطح پایین سرایت، مدت زمانی که کودکان دارای عالئم با

 
استفاده از اقدامات و قوانین محافظتی و بهداشت شخصی ذکر شده و همچنین سایر اقدامات مشخص برای پیشگیری از سرایت و 

ت ورودی به ویژه جلوگیری شود. نصب کردن اطالعات ذکر شده در قسم SARS-CoV-2بهداشت الزم است تا از سرایت با 
برای ارائه اطالعات مناسب در مورد اقدامات محافظتی و بهداشت شخصی و اقدامات کلی برای محافظت در برابر سرایت و 

  .حمایت از رعایت آنها ضروری است.
 

 :3برای 
 

 :3.3تا  3.1برای 
بجای حضور اجباری در مدرسه، تکالیف مدرسه توانند مجاز به ورود به مدرسه نیستند، می 2.1دانش آموزانی که به دلیل مورد 

های یادگیری توسط های آنالوگ یا دیجیتال منتقل شوند. ترتیب این فرصترا در محیط خانه انجام دهند. وظایف باید به شیوه
اییدیه شان بر مبنای یک ت( یا والدین3.3آموزانی که پس از تصمیم مدیر )شود. همین شرایط برای دانشمعلمان تضمین می

های ارائه شده در . از حضور اجباری در مدرسه معاف هستند صادق است و اینکه نباید در آموزش3.7.2پزشکی و بر اساس 
 کالس حضور یابند.

 
 :3.5تا  3.4برای 

نبی آن برداری از امکانات جابنا به دالیل محافظت در برابر سرایت، افرادی که نیازی به نگهداری از تجهیرات مدرسه و بهره
شوند. استثنائات در مورد افراد تحت ها از ورود به محوطه مدرسه منع میها و انجام مراقبتندارند در ساعات برگزاری کالس

شود، که استفاده از آنها برای حمایت از دانش آموزان حاضر در مدرسه یا امکان حضور در در نظر گرفته می 3.4پوشش مورد 
 وری است.آموان ضرمدرسه برای دانش

 
هم اکنون دفاتر بازرسی و دامپزشکی، حوزه کار اجتماعی مدرسه و همچنین خدمات پزشکی کودکان و نوجوانان و خدمات 

گیرد که آیا پوشاندن اند. مدیر مدرسه تصمیم میدندانپزشکی کودکان و نوجوانان به صراحت در اینجا برای شفاف سازی ذکر شده
 ز افراد، به عنوان بخشی از اقدامات و حقوق مالک ضروری است یا خیر.دهان و بینی توسط این گروه ا



 :3.6برای 

 مراجعه کنید(. 3.5.9)به بخش 
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 شود.شود که شامل رویدادهای پایان سال تحصیلی نیز میرویدادهای مجاز مدرسه در اینجا تنظیم می

 
 :3.7برای 

تصویب شده است  2020مه  8مبتنی بر برنامه عملیاتی است كه در  3.7.9تا  3.7.1های مفاد مندرج در این مورد و زیربخش
 Konzept zur Wiedereröffnung derای دارای چند عضو تهیه شده است، "و توسط یک گروه كاری حرفه

Kindertagesbetreuung, der Grundschulen und der Primarstufe der Förderschulen im 
Freistaat Sachsen." 

 
گذاری در مدارس مقطع ابتدایی امکان پذیر نیست یا فقط در حد دالل بر این اساس است که اجرای دقیق قوانین فاصلهاین است

گذاری لغو کردن نیازمندی فاصلههای مدارس ابتدایی مهم است. محدود میسر است. به همین دلیل اطمینان از ثابت بودن گروه
پایه و ها و خارج از مالحظات آموزشی است. ناشی از خصوصیات رشدی آن برای کودکان در مقطع دبستان، در درجه اول

توانند محتوای آموزشی و فنون های خود تکیه دارد. آنها نمیاساس یادگیری در بین کودکان دبستانی بر تعامل با معلم و همکالسی
 یادگیری جدید را از طریق خودآموز به دست آورند.

 
که والدین باید هر روز به صورت کتبی اعالم کنند که فرزندشان هیچ عالمتی از ابتال به  بخش دیگر این مفهوم این است

SARS-CoV-2  دانش آموزان از  3.4ندارد. اگر چنین عالئمی وجود داشته باشد یا این توضیحات در دسترس نباشد، مطابق با
را باید تحت نظارت قرار داد تا اینکه توسط یکی از دانش آموزان بدون همراه  2.6شوند. با توجه به حضور در مدرسه منع می

اش از مدرسه برده شود. با توجه به سطح پایین سرایت، مقررات از این پس روی کودکی خاص متمرکز های قانونیسرپرست
 شود.می

 
کند، سه ارائه میقوانینی را برای جلوگیری از اختالط گروه های کالسی در زندگی روزمره در مدر 3.7.6تا  3.7.4موارد 

کند. هدف از این روش همانا این است که های مختلف کالسی را تنظیم مییعنی جلوگیری از تماس بین دانش آموزان در گروه
های سرایت را در فرد آلوده ردیابی کرد. بنابراین الزم است مدارس یک دفترچه سیاهه تماس روزانه را در دفترچه بتوان زنجیره

ند، نه تنها ترکیب گروه کالس بلکه ارتباط معلمان و سایر کارکنان با کالس مربوطه را باید مستندسازی شود کالسی نگه دار
 SARS-CoV-2( این همچنین توجیهی برای بسته نشدن کل مدرسه در مورد ابتالی احتمالی به 7. 3.7)رجوع کنید به مورد 

 است.
 

تا مقررات مربوط به آوردن و بردن دانش آموزان مدارس وجود داشته باشد و بنا به دالیل محافظت در برابر سرایت، الزم است 
از ورود افراد خارج از مدرسه به محوطه و ساختمان مدرسه یا حیاط آن جلوگیری شود و ورود آنها را تنها به محل مشخص 

بیرونی در مدرسه کمک کند. تعهد  ای در ورودی مدرسه محدود کند. این قوانین همچنین باید به جلوگیری از تجمع افرادشده
مراجعه  3.7.8پوشاندن دهان و بینی برای افراد خارج از مدرسه نیز باید خطر ابتال به عفونت را به حداقل برساند )به قسمت 

 کنید(.

 
یا  SächsSchulGاز  15§ مدارسی که بخاطر مستقل بودن ساختار مدارس خصوصی، به عنوان مدارس آزمایشی مطابق با 

( 2) 5§ یا  SächsSchulG( از 2) 4§ به عنوان مدارس خاص هستند، و مطابق با  SächsSchulGاز  63d§ مطابق با 
. باشند و برای ارائه دروس، سن و 3.6. و 3.5مختلف دهند، باید همچنان مشمول بندهای تشکیل کالس می SOFSاز 

تحصیالت قبلی دانش آموزان را در نظر بگیرند. این دست مدارس همچنین باید با هدف تنظیم مقررات در مورد ایجاد مقررات 
زرگتر عمل کنند و تر مدارس با تمرکز بر رشد فکری نسبت به کودکان بهای پایینمختلف برای کودکان در مقطع ابتدایی یا پایه

 (.3.7.9این را هنگام حضور در کالس در نظر بگیرند )رجوع کنید به 



برای 
3.8: 
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 : 3.8برای 
برای این دانش آموزان، برخالف  در این بخش قوانینی برای دانش آموزان مدارس مقاطع متوسطه اول و دوم وجود دارد.

توان کامالً ثابت نگه داشت. بنابراین، برای های یادگیری را نمیس مقطع ابتدایی، گروههای روزانه برای کودکان و مدارمراقبت
ل، های تحصیل در منزل پایدار خواهد بود. با این حادوره اعتبار این فرمان عمومی، الگوی متناوب از دروس حضوری و دوره

 طور مرتب آموزش حضوری را برای همه دانش آموزان فراهم کنیم.هدف این است که به

 
های حضوری ترکیب شود. از آنجا که هم شرایط مکانی و هم فردی بنابراین، دوره های مطالعه در خانه باید بطور منظم با دوره

های تحصیل در خانه، دانش تواند انجام شود. در دورهیدر مدرسه کامال متفاوت است، طراحی ترتیبات فقط توسط همان مدرسه م
کند. با این حال، آموزان از حضور در کالس و مدرسه معاف هستند. این امر در مورد سایر رویدادهای مدرسه نیز صدق می

خانه انجام دهند از توانند در ها موظفند بدون تماس شخصی با مدرسه، خدمات مدرسه را در خانه ارائه دهند. کارهایی که میآن
شود. مدیریت مدرسه و دفتر ایالتی مدارس و آموزش و پرورش وظیفه ها منتقل میهای آنالوگ یا دیجیتال به آنطریق کانال

 های یادگیری را بر عهده دارند.طراحی دقیق این فرصت
 

های ناشی از تا در جلوگیری از عفونت با هم در خدمت حفظ سالمتی هستند و درنظر گرفته شده است 3.8.4تا  3.8.2اقدامات 
تصمیمات انسانی تا حد زیادی کمک کند. آنها مطابق روال قبلی امتحان و آزمایش شده برای افتتاح مدارس به دانش آموزان در 

رآیندهای تدریس اند که حتی در فمقاطع پایانی و تقریباً پایانی ادامه خواهند یافت. این موارد همچنین برای این در نظر گرفته شده
ای که امکان حفظ حداقل فاصله از منظر آموزشی یا سازمانی وجود ندارد، با پوشاندن دهان و بینی، باید در برابر سرایت ویژه

 بیماری از خود محافظت کرد.

 
های فکری، رشتوجیه کرد. با توجه به موقعیت خاص دانش آموزان در کانون پرو 3.8.6را باید با توجه به مورد  3.7.9مورد 

 توان فراتر از سطوح پایین رعایت کرد، موردو اینکه رعایت فاصله و قوانین بهداشتی را نمی
کند روی تمرکز بر توسعه فکری کار کرده یا طبق مقررات مربوط به سطح راهنمایی و متوسطه به مدارس توصیه می 3.8.7

 عمل کنند. 3.7مطابق با استاندارد مورد 

 
 :3.9برای 

های ترین اندازهصوبه عمومی فعلی به روز شده است. با توجه به کوچکها، مفاد مهای کلینیک و بیمارستانورد دانشکدهدرم
های مناسب که شرایط گیریهای محافظت در برابر سرایت را حفظ کرد. تصمیمتوان رویههای کامالً فردی، میگروه تا راه حل

تواند پس از بررسی دقیق پرونده فرد و با توافق با مدیریت کلینیک توسط در نظر بگیرد میپذیر را نیز ویژه دانش آموزان آسیب
 مدیر دانشکده بیمارستانی در محل انجام شود.

 
 :3.10برای 

و  Graecum ، Hebraicumکند. امتحانات تکمیلی برای کسب طور کلی پیروی میاین قانون از منطق مجاز بودن آزمایش به
Latinums ی دانشجویان دانشگاه فنی درسدن و دانشگاه الیپزیگ، که مکملی بر براAbitur ها برگزار است، در این دانشگاه

 ها انجام داد.توان برای این گروه محدود از افراد در دانشگاهشود. اقدامات مربوط به محافظت در برابر سرایت را میمی

 
 :3.11برای 

در  Abiturاز جمله کاندیداهای  -پذیر شدن امتحانات آنهاست محدود از افراد و برای امکاناین مقررات برای یک گروه بسیار 
 اند.های ورزشی پایه باال شرکت کردهاند و در امتحانات دبیرستانهای عمیق ورزشی را گذراندهشمدارس بدنسازی است که آموز



 :4برای 
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اجرای مراحل تعیین نیازهای ویژه آموزشی در مدارس ابتدایی و استثنائی )همچنین در صورت تغییر در تمرکز پشتیبانی( 
ن های باز برای تشخیص در ایLRSتنظیم شده است نیز مجاز است، همانطور که تکمیل  4.2تا  4.1های همانطور که در قسمت

ای سامان گونهآید. این وظیفه مدارس شرکت کننده است که این امر را بهها شرط الزم برای پشتیبانی کافی به حساب میحوزه
تواند از جمله دهند که با در نظر گرفتن عملیات در حال انجام مدرسه، محافظت در برابر سرایت در نظر گرفته شود. این امر می

 های زمانی مبهم و مناسب انجام شود.پنجره موارد دیگر با استفاده از

 
 :5برای 

به عملکرد عادی تحت الزامات بهداشتی تغییر یافته  2020مه  18با این فرمان عمومی، انتقال از فعالیت منظم محدود که از 
هایی کلیدی از توصیههای روزانه از کودکان امکان پذیر است. این یک نتیجه ها، مهدهای کودک و مراقبتاست، برای کودکستان

 ارائه شده است. 2020ژوئن  17است که توسط گروه کاری تک منظوره از 

 
های مختلف، سطح آلودگی کم در حال حاضر و مستنداتی است که هنوز باید در اختیار همه افراد این تغییر با توجه به نگرانی

قانونی مراقبت را داشته باشد و از آن استفاده کند و همچنین از حاضر قرار گیرد، ضروری و الزم است تا بتواند از یک سو حق 
سوی دیگر از محافظت در برابر عفونت به خوبی برخوردار شوند. برخالف حوزه مدرسه ابتدایی با ساختار ثابت کالسی، حفظ 

 در نظر گرفته شده است.آید. این واقعیت با رویه فعلی گروه های ثابت در مهد کودک یک اصل جهانی آموزشی به حساب نمی

 

 طبق دانش علمی فعلی، کودکان کمترین مشارکت در روند سرایت را دارند. برای اینکه آنها از وضعیت فعلی رنج نبرند،
باید مورد مراقبت قرار گیرند. از آنجا که حفظ حداقل فاصله بین کودکان و متخصص  COVID-19كودكان سالم از نظر        

 ای وجود دارد که باید در جهت پیشگیری از سرایت رعایت شود.کودک قابل اجرا نیست، مقررات گستردهآموزشی در یک مهد 

 
 :5.1برای 

های مورد توافق پیمانکاری را در برخالف عملکرد تنظیم شده محدود، عملکرد عادی در شرایط بهداشتی در اصل نباید محدودیت
ها، مهدهای کودک و توان مطابق با مفهوم اساسی زیربنایی، کودکستانست که میمورد دامنه مراقبت محدود کند. این بدان معنا

 مراکز نگهداری روزانه از کودک را تغییر شکل داد.

 
 :5.3و  5.2برای 

در اینجا ممنوعیت دسترسی، استثناء مربوطه و اقدامات حفاظتی الزم با هدف جلوگیری از معرفی موارد ابتال تا حد امکان تنظیم 
 ود.شمی

 
 :5.4برای 

های والدین با والدین و همچنین یک سری از اقدامات با رعایت مقررات بهداشت ها و بحثدر اینجا حكم بر این است كه كنفرانس
شود و عمومی در این مراکز قابل انجام است. برای این منظور، قوانین قابل مقایسه با قوانین مربوطه در بخش مدرسه ایجاد می

 پذیر است.تحت حمایت از معیار تعیین شده در محل، چنین چیزی امکاندر عین حال 



 و همبستگی اجتماعی

 16از  16صفحه 

 

 

 

 

 تحقق یک همکاری آموزشی بهتر بین والدین و مؤسسه.

 
 :5.5برای 

نامه در با توجه به سطح پایین آلودگی، این آییندهد. این مورد اقدام روزانه برای ارسال "تاییدیه سالمتی" را هر روز ادامه می
حل مناسب (، یک راه3.7.3کودکی خاص متمرکز شده است، بنابراین، به قیاس با مقررات مربوط به مقطع ابتدایی مدارس )

 پذیر است.های مربوطه امکانبرای خانواده

 
توانند در صورت عدم ارائه اظهارنامه بر این، مربیان میتواند مورد مراقبت قرار گیرد. عالوه بدون این اعالمیه، کودک نمی

 مراجعه کنید(. 2.6از مراقبت، خودداری کنند )همچنین به  COVID-19توسط والدین، یا در صورت بروز عالئم 

 
 :5.7برای 

در این مرکز حضور حتی در عملیات عادی، برای پیگیری زنجیره احتمالی سرایت، نیاز به مستندسازی روزانه افرادی است که 
 اند.داشته

 
 :5.8برای 

 مقررات قبلی در مورد منطقه تحویل و برداشتن باید به دلیل سطح پایین سرایت، سختگیرانه اجرا نشود.

 

 :5.9برای 

در این فرمان عمومی، مراکز نگهداری روزانه از کودک معموالً همان مقررات مربوط به سطح ابتدایی مدارس را رعایت 

 این نگرانی به خصوص در کنند.می
های کالس ثابت. در بین سایرین، یکی از دالیل این امر این است که مدرسه به عالوه های مراقبت ثابت، مربوط به مدل گروهمدل گروه       

شود. با رویکرد استدالل آموزشی، از بسته شدن کل مرکز مرکز مهد کودک به عنوان یک موسسه بزرگ در نظر گرفته می
ها و توان در صورت بروز عفونت جلوگیری کرد. با اجرای اصل گروههای روزانه میتآموزشی یا مدرسه به عالوه مراقب

 های بسته، مراقبت از کودکان در ساعات خارج از اوج ممکن است غیرقابل اجرا باشد.کالس

 
( است که به . مراجعه کنید5.8تا  5.5)به  2020ژوئن  4مطابق با احکام فرمان عمومی قبل از  5.9.6تا  5.9.3مقررات در 

 شود.کلیه مراکز مهد کودک و مشاغل مراقبت از کودکان مربوط می

 
های مالقات واقعی در ای برای مکانهای گستردهمحدودیت COVID-19های مشترک و مناطق آزاد و مشترک با توجه به اتاق

 ها را نیز دنبال کند.ات تفکیک معقول گروهها باید الزامبر دارند. برای اطمینان از محافظت در برابر سرایت، استفاده از آن

 
 2020ژوئن  23درسدن، 
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