
 مقررات
 مربوط به وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی

-Sächsische Corona)"یا  COVID-19و  SARS-CoV-2برای محافظت در برابر کروناویروس 

Schutz-Verordnung - SächsCoronaSchVO )" 2020ژوئیه  14از  

 ( از2( و )1) 28§ ( در ارتباط با 1) 32§ بر اساس 
 (BGBl( Bundesgesetzblatt) 2000ژوئیه  20"( از Infektionsschutzgesetzقانون محافظت در برابر سرایت )"

 ( حکم1) 28§ (، که 1045قسمت اول صفحه 
 7§ شده است و در رابطه با   ( اصالح587ص  BGBl I) 2020مارس  27از قانون مصوب  6شماره  1توسط ماده  2و  1

های وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی از مقررات دولت ایالتی ساکسونی و مسئولیت
های واکسیناسیون و سایر اقدامات پیشگیرانه از اصالح شده است و مطابق با قانون محافظت در برابر سرایت و بازپرداخت هزینه

ص  SächsGVBlاصالح شده است ) 2020مارس  13نامه از ( است، که با این آیینSächsGVBl p 83) 2019نویه ژا 9
 (، بدین ترتیب وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی موارد زیر را تصویب می کند:82

 

§1 

 اصول اولیه

های اجتماعی فیزیکی خود را با سایر افراد خارج از اعضای خانواده، گیری کرونا، هر فرد باید ارتباطدر دوره همه (1)
های دیگر یا با شریک زندگی یا افرادی که حق حضانت یا بازدیدشان را دارد را متوقف کند یا تماس خود را با اعضای خانواده

متر با سایرین باید حفظ شود و سایر  1.5دهد. در صورت امکان، رعایت حداقل فاصله  ها تا ده نفر را به حد الزم کاهشگروه
ها( نیز باید رعایت شود. این اصول اساسی مربوط به تمام فضاها، از اقدامات برای جلوگیری از سرایت )محدود کردن تماس

 های کاری است.جمله مکان

پرخطر، برای کاهش خطر سرایت برای خود و دیگران،  در حین حضور در فضاهای عمومی، به ویژه با افراد (2)
شود. رعایت بهداشت دست و جلوگیری از تماس دست با صورت نیز خطر را پوشاندن دهان و بینی با ماسک به شدت توصیه می

ها را ن توصیهشان نیز ایهای قانونی باید اطمینان حاصل کنند که فرزندان یا افراد تحت تکفلدهد. والدین و سرپرستکاهش می
توانند از های بهداشتی دارند، در صورت عدم توانایی در انجام این کار، میکنند. افراد معلول و آنهایی که محدودیترعایت می

توانید به صورت موقت در تماس با افراد کم شنوا که به خواندن حرکات لب وابسته پوشاندن دهان و بینی خود، خودداری کنند. می
 پوشانیدن دهان و بینی خودداری کنید. هستند، از

 

 §2 

 گذاری، پوشاندن دهان و بینیمحدود کردن تماس، قوانین فاصله

 تجمعات خصوصی در خانه، فاقد محدودیت از بابت تعداد افراد شرکت کننده بوده و مجاز است. (1)

یک زندگی یا شخصی که گردهمایی در فضاهای عمومی فقط به تنهایی یا همراه با یکی از اعضای خانواده، شر (2)
 دارای حق حضانت یا بازدید او هستید، مجاز است.

 با اعضای یک خانواده دیگر یا .1

 حداکثر ده نفر دیگر مجاز است. .2



های خانوادگی )عروسی، جشن تولد، مراسم تشییع جنازه، سالگرد ازدواج، جشن روز اول مدرسه با خانواده و جشن (3)
نفر از افراد خارج از دایره خانواده،  100ها یا تاالرهایی که ورود اشخاص ثالث به آن میسر نیست تا حداکثر غیره( در رستوران

 شتی باید رعایت شود.دوستان و آشنایان مجاز است. قوانین بهدا

 نفر مجاز است. قوانین بهداشتی باید رعایت شود. 50جشن شرکت و انجمن با حداکثر  (4)

 ،16§ ، 14تا  11§§ ارائه دهندگان خدمات رفاه کودکان و نوجوانان مطابق با  (5)
سپتامبر  11شده در در نسخه منتشر  -رفاه کودکان و نوجوانان  -از هشتمین کتاب قانون اجتماعی  32§ و  29§ های بخش

2012 (BGBl I  که آخرین بار در ماده 2022ص ،)16a  اصالح شد ) 2020آوریل  28از قانون مصوب  6بندBGBl I 
کند. افراد مسئول براساس سازی مفاهیمی دارد که از رعایت مقررات بهداشت اطمینان حاصل می(، نیاز به ایجاد و پیاده960ص 

كنند تا از حفظ فاصله كافی رکز حد باالیی را برای تعداد افراد مجاز در مرکز تعیین میوسعت و فضای موجود در محل م
ها و ردیابی تماسی های تکراری ثابت و سازگاری با حفاظت از دادهاطمینان حاصل كنند. اگر این پیشنهادها را بتوان در گروه

آمده است، نیازی به رعایت حداقل فاصله در گروه نیست.  7تا  4( احکام 1) 7§ مبتنی بر داده، انجام داد که شرح آن در 
تواند مقررات محافظتی بیشتری را با فرمان عمومی مقرر كند. بدین وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی می

 شود.در مورد انزوای کودک و نوجوان اعمال می 4تا  1ترتیب، احکام 

شود. اقدامات جایگزین های روزانه، مدارس و رویدادهای مدرسه اعمال نمیراقبتمتر در مراکز م 1.5حداقل فاصله  (6)
توان با حکم عمومی از سوی وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی برای تنظیم عملکرد مراکز نگهداری را می

برای ارائه خدمات مراقبت در طول تعطیالت و به  1گیری کرونا ارائه داد. حکم از کودکان و مدارس در رابطه با مبارزه با همه
 شود.عنوان بخشی از کمک، اعمال می

 دهان و بینی باید پوشانده شود (7)

ونقل عمومی که به افراد ونقل عمومی، مربیان و افراد خدماتی در مراکز حملخصوصا در زمان استفاده از وسایل حمل .1
 کنند تا بین محل زندگی خود/خانواده و این مراکز تردد کنند، ودارای معلولیت یا افراد نیازمند مراقبت کمک می

 متری را نتوان حفظ کرد، و 1.5حداقل فاصله  های بین شهری، مگر اینکههنگام استفاده از اتوبوس .2

 ها.هنگام بازدید از مشاغل و مغازه .3

را اجرا  1توان حکم كه سایر اقدامات حفاظتی مورد استفاده قرار گیرد یا تماسی با مشتری وجود نداشته باشد، میدر صورتی
ونقل و توان استفاده از حملنمی 1، مطابق با حکم شود. در همین رابطهمتناسب با آن اعمال می 5تا  3( احاکم 2) 1§ نکرد. 

 خاطر اجرای قانون محافظت در برابر سرایت منع کرد.وکارها را بهبازدید از کسب

 مجاز است. 4§ های ورزشی در فضای باز با رعایت قوانین بهداشتی طبق (، برنامه2در انحراف از ) (8)

تماعات در اماکن عمومی ضمن رعایت قانون فاصله اجتماعی ، برگزاری اج5§ (، و با رعایت 2در انحراف از ) (9)
، شرایط سازگار با محافظت از داده وجود داشته و ردیابی 7تا  4( احکام 1) 7§ متر مجاز است. اگر با توجه به مفاد  1.5

رای مراکز و خدمات توان حداقل فاصله را بمخاطب با ذخیره داده صورت گیرد و نیز قوانین بهداشتی مناسبی اعمال شود، می
 و جوامع مذهبی را کاهش داد. 6( شماره 4) 4§ مطابق با 

 (، اجتماعات در اماکن عمومی ممنوع است.8( و )6(، )3(، )2گذشته از تجمعات ذکر شده در ) (10)



 §3 

های ورزشی، صنایع خدمات غذایی، ها، موسسات، زیرساختهای بازرگانی، ارائه دهندگان خدمات و سایر عملیاتعملیات

 ها یا وسایل حمل و نقل عمومی و همچنین برگزاری رویدادهاها، مشاغل و فروشگاهها، اقامتگاههتل

ورزشی، صنایع های ها، موسسات، زیرساختتهای بازرگانی، ارائه دهندگان خدمات و سایر عملیاافتتاح عملیات (1)
ها یا وسایل حمل و نقل عمومی و همچنین برگزاری رویدادها با توجه به ها، مشاغل و فروشگاهها، اقامتگاهخدمات غذایی، هتل

 .شود( ارائه نمی10) 2§ مجاز است. از این نظر، هیچ تجمع غیرقانونی مطابق با  4§ رعایت قوانین بهداشتی طبق 

 ( حذف شده، عبارتند از:1مواردی که از ) (2)

 دیسکوها، مراکز رقص، .1

 های بخار و سوناها،حمام .2

 وسایل نقلیه. ⇥وساطت و  ⇥رویدادها،  ⇥مراکز فحشا،  .3

برداران تسهیالت اقامتی مجاز به پذیرش افرادی نیستند که از یک منطقه یا شهری مستقل در ایالت آزاد بهره (3)
 100،000مورد ابتالی تجمعی جدید در هر  50اند که بیش از ای فدرال آمدهاند یا از منطقهمت داشتهساکسونی آمده یا آنجا اقا

ای را روز گذشته در آنجا اتفاق افتاده است. تا زمانیکه عفونت بومی شود و مقامات مسئول فقط اقدامات محدود منطقه 7نفر در 
شود. شوند یا ساکن آنجا هستند اعمال میافرادی که از این مناطق وارد می در دستورکار داشته باشند، ممنوعیت اسکان فقط برای

کند شواهدی از عفونت های بیولوژیک، تایید میشود که گزارش پزشکی دارند که پس از انجام آزمایشاین شامل حال افرادی نمی
سیدن انجام شود. مناطقی که مطابق با ساعت قبل از ر 48وجود ندارد. آزمایش باید حداکثر  SARS-CoV-2با کروناویروس 

، خطر ابتال به عفونت در آنجا افزایش یافته است، توسط وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی تعیین 2یا  1حکم 
 .www.coronavirus.sachsen.deشود سایت آن اعالم میهای متداول در وبشده و به روش

 

 §4 

های ها، موسسات، زیرساختهای بازرگانی، ارائه دهندگان خدمات و سایر عملیاتمشاهده مقررات بهداشتی در عملیات
ها یا وسایل حمل و نقل عمومی و همچنین برگزاری ها، مشاغل و فروشگاهها، اقامتگاهورزشی، صنایع خدمات غذایی، هتل

 رویدادها

”( SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards)“یعنی  SARS-CoV-2استانداردهای حفاظت از کار برای  (1)
گر آور هر بخش خاص مربوط به بیمههای الزامکه از سوی وزارتخانه ایالتی کار و امور اجتماعی صادر شده همراه با بیانیه

های فعلی یا برای محافظت در برابر سرایت در نسخههای قابل اجرای موسسه رابرت ُکخ حوادث یا نهاد ناظر و توصیه
ای توسط ارائه دهندگان خدمات در فعالیت های تجاری، ارائه دهندگان خدمات و سایر های حرفههای انجمنها و توصیهبرداشت
ها، وسایل حمل و وکارها و مغازهها، کسبها، اقامتگاههای ورزشی، صنایع خدمات غذایی، هتلها، موسسات، زیرساختعملیات

های بیشتر برای حفاظت باید مطابق با مقررات عمومی نقل عمومی یا برگزاری رویدادها باید رعایت شود. دستورالعمل
های بهداشتی با هدف جلوگیری از شیوع وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی برای اعمال محدودیت

 کروناویروس باشد.

شود. این امر به ( ایجاد و اجرا می1های ذکر شده در )ها و دستورالعملتی کتبی مبتنی بر توصیهیک برنامه بهداش (2)
 ویژه باید شامل قوانینی در مورد رعایت فاصله با دیگر افراد عالوه بر رعایت سایر اقدامات بهداشتی باشد.

http://www.coronavirus.sachsen.de/


 ی قرار دهد و بر رعایت آن نظارت کند.تواند برنامه بهداشتی را مورد بررسدفتر عمومی مسئول می (3)

 های زیر توسط دفتر عمومی مسئول تصویب شود:های بهداشتی باید قبل از اجرا در زیرساختبرنامه (4)

ها و سوناها، در صورت عدم دسترسی به محل اسکان، مراکز توانبخشی یا عضویت )به عنوان استخرهای عمومی، حمام .1
 های بدنسازی(،مثال سالن

 نفر(، 50های دسته جمعی با تعدادی بازدید کننده حداکثر مسابقات ورزشی با حضار )به استثنای اوقات فراغت و ورزش .2

 ها،های تفریحی و شهربازیپارک .3

 ها،های محلی و نمایشگاهجشنواره .4

 های تجاری،نمایشگاه .5

های اپرا، نسرت، مراکز برگزاری کنسرت، خانههای کمراکز کنفرانس و کنگره، تئاترها، تاالرهای موسیقی، سینماها، سالن .6
 ها.های موسیقی )بدون رقص( و سیرککلوپ

کنند، مقامات مرکز در مورد اشخاصی که در مراکز پذیرش یا اقامت جمعی پناهندگان اسکان داده شده یا کار می (5)
 نی را تنظیم کنند.اقامت باید با توجه به شرایط مرکز و با هماهنگی با مقامات مسئول اجتماعی، قوانی

 

 §5 

 رویدادهای مهم و رویدادهای ورزشی با مخاطب

ممنوع است. با انحراف از  2020اکتبر  31نفر تا  1،000رویدادهای بزرگ و رویدادهای ورزشی با مخاطب بیش از 
های ردیابی ها و ذخیره دادهو در صورت سازگاری با محافظت از داده 7تا  4( احکام 1) 7§ این، در صورت رعایت مفاد 

در جلساتی که  2و  1برگزار شود. احکام  2020سپتامبر  1اند از تومخاطب و رعایت مقررات بهداشتی، این رویدادها می
(، که آخرین SächsGVBl p 54شود )در آن وجود دارد، اعمال نمی 2012ژانویه  25شرایط قانون مجمع ساکسونی مصوب 

 (.SächsGVBl p 358اصالح شد ) 2019مه  11از قانون مصوب  7بار در ماده 
 

 §6 

 بهداشت و درمان قوانین بازدید از مراکز

 ( میسر است:2بازدید از مراکز زیر، تحت شرایط مندرج در بند ) (1)

 های سالمندان،مراکز بازنشستگی و خانه .1

 Sächsischen) 2012ژوئیه  12( از قانون مراقبت و کیفیت زندگی در ساکسونی از 1) 2§ موسسات مطابق با  .2
Betreuungs- und Wohnqualitätsgesetz )SächsGVBl(  که آخرین بار با این عمل از 397ص ، )ژوئن  6

های مسکونی با افراد معلول (، و جوامع مسکن مراقبتی سرپایی و گروه466ص  SächsGVBlاصالح شد ) 2019
این قانون در مورد آنها  2( از قانون مراقبت و کیفیت زندگی ساکسونی، در شرایطی که قسمت 3( و )2) 2§ مطابق با 
 شود،اعمال می

ها ارائه های پزشکی قابل مقایسه با بیمارستانها و همچنین مراکز پیشگیری و توانبخشی که در آنها مراقبتمارستانبی .3
 2000ژوئیه  20از قانون محافظت در برابر سرایت از  3و  1شماره  1( حکم 3) 23§ شود )مراکز مطابق با می

[BGBl I  که آخرین بار توسط ماده 1045ص ،]اصالح شد ] 2020مه  19در  این قانون 2BGBl I  1018ص،) 



حکم  34§ ، 1( حکم 1) 19§ ، 1( حکم 3) 13§ مراکز بستری برای رفاه کودکان و نوجوانان که نیاز به تأیید مطابق با  .4
( از هشتمین کتاب قانون اجتماعی و همچنین 1الف ) 42§ و  2( حکم 1) 42§ ، 4و  3( شماره 2الف )35§ ، 35§ ، 1

 شود.انان ارائه میهایی که در آن خدمات ادغام به کودکان و نوجوخانه

( موظفند مقرراتی در مورد بازدیدها و در صورت لزوم ورود و خروج از مراکز را به عنوان 1مراکز مطابق با ) (2)
( از قانون محافظت در برابر سرایت تهیه کنند. 5) 23§ یا  23یا  2و  1( شماره 1) 36§ بخشی از برنامه بهداشتی مطابق با 

امل مقررات مربوط به اقدامات بهداشتی که باید رعایت شود، تعداد بازدید کنندگان، مدت زمان حضور و به ویژه، آیین نامه باید ش
 شود.به همین ترتیب اعمال می 7تا  4( احکام 1) 7§ های احتمالی سرایت را شامل شود. قابلیت ردیابی زنجیره

 گان خدمات مطابق باهای آموزشی برای افراد معلول و پیشنهادات سایر ارائه دهندکارگاه (3)
 8با ماده  2019دسامبر  14(، که آخرین بار در BGBl I p 3234) 2016دسامبر  23از کتاب نهم قانون اجتماعی از  60§ 

های ذکر شده در ها و دستورالعمل(، باید دارای برنامه ایمنی و بهداشت کار باشد و توصیهBGBl I p 2789قانون اصالح شد )
کنند، برنامه ایمنی و بهداشت کار در مراکز زندگی می 2( شماره 1بگیرد. در مورد کارکنانی که مطابق با ) ( را در نظر1) 4§ 

شود. برای این منظور، مقرراتی در رابطه با بازگشت به با مدیریت مربوطه تأسیسات مسکونی کارکنان کارگاه هماهنگ می
باید به طور مشابه برای سایر خدمات روزانه  3تا  1شود. احکام یمؤسسه، به ویژه در مورد جابجایی و جریان کار، وضع م

 ( جایگزین شود.2) 4§ ای با مفاهیم بهداشتی مندرج در معلوالن اعمال شود، و مطابق با آن، مفهوم بهداشت و ایمنی حرفه

برداری ل بهره( برگزار شوند. این مورد شام1های قضایی ممکن است در هر یک از مراکز ذکر شده در )دادرسی (4)
 شود.از حق مشاوره حقوقی از سوی افراد متعهد و سایر طرفین دادرسی می

های حضوری توسط کارمندان اداره بهزیستی اجتماعی و رفاه جوانان، سرپرستان، وکال، سردفتران اسناد تماس (5)
های شخصی از فرد و انجام مراقبت رسمی، ثبت کنندگان دادگاه و سرپرستان قانونی نیز مجاز است، همچنین در صورت نیاز به

آن، حضور سرپرستان قانونی و افراد دارای حق بازدید و دسترسی الزم است. عالوه بر این، بازدید برای اهداف مراقبت شبانه 
 مجاز است. بازدید باید از قبل با مدیریت تأسیسات هماهنگ شده باشد؛ مدیریت تأسیسات ممکن است شرایطی را برای پذیرش در

 نظر بگیرد. در مواردی که سوءظن وجود دارد، همیشه باید مطابق با دستورالعمل مؤسسه رابرت ُکخ دسترسی محدود شود.

تواند با یک فرمان عمومی، مقررات بهداشتی بیشتری را وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی می (6)
مات مسئول محلی در موارد خاص فردی مجاز باشد، تا آنجا که این کار به باره ممکن است توسط مقاصادر کند. استثنائات دراین

 ای نزند.اقدامات برای محافظت در برابر سرایت صدمه
 

 §7 

 مناطقی که خطر سرایت در آنجا باالست

تری برای مهار سرایت انجام دهند. اگر ای، مقامات مسئول باید اقدامات سختگیرانهبسته به پارامترهای سرایت منطقه (1)
نفر حداکثر ظرف هفت روز رخ دهد، اولین اقدامات از این دست باید انجام شود. این امر  100،000مورد جدید به ازای هر  35

رای ردیابی موارد جدید توسط سازمان دهندگان و اپراتورهای مشاغل، اماکن های شخصی بآوری دادهبه ویژه شامل جمع
آوری و ها، اماکن اقامتی و همچنین اجتماعات در اماکن عمومی است. برای این منظور جمعوکارهای غذایی، هتلورزشی، کسب

آوری شده و در برابر ها جمعاست. این دادهذخیره نام، شماره تلفن یا آدرس ایمیل بازدید کنندگان و مدت زمان حضور آنها مجاز 
تواند در اختیار مقامات مسئول ( می1( شماره 1) 8)§ شوند و تا یک ماه پس از پایان بازدید دسترسی افراد ثالث محافظت می

 قرار گیرد. این اطالعات باید در صورت درخواست به مقامات ارائه شود؛ پردازش برای اهداف دیگر مجاز نیست.  



تر باید به سرعت مطابق با اقدامات محلی اعالم ها باید بالفاصله پس از پایان دوره نگهداری حذف یا نابود شوند. اقدامات دقیقداده
نفر ظرف هفت روز، باید اقدامات بیشتری برای مهار  100،000مورد جدید ابتال به ازای هر  50شود. در صورت وجود 

شود. به های تماس میلوگیری از شیوع بیشتر آن در سطح کشور انجام شود؛ این اقدامات شامل محدودیتشیوع بیماری و ج
ای کاهش یافت، که آن آستانه موجب اجرای این اقدامات برای هفت روز شده محض اینکه تعداد موارد ابتالی جدید به زیر آستانه

 د نگهداری بررسی شود.است، اقدامات صورت گرفته باید با توجه به ادامه رون

در صورت بروز یک افزایش محدود در مکانی خاص و افزایش تعداد ابتالها )کانون گرم(، اقدامات محدود متناظر با  (2)
ماند. در صورت افزایش تعداد موارد آلودگی در یک محل آن کافی است. اجرای قانون محافظت در برابر سرایت بدون تغییر می

 ای ساکسونی مطلع شود.و ایمنی شغلی در اداره کل منطقه کار، باید اداره بهداشت

یابد، وزارتخانه برای مناطقی که خطر عفونت در آنها بیشتر است، که بیش از یک شهرستان یا شهر گسترش می (3)

 تواند تشدید اقدامات را با یک فرمان عمومی تعیین کند.ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی می
 

 §8 

 کمک به اجرای قانون، تخلفات نظارتی

نامه تنظیم مقررات ایالت ساکسونی و وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و از آیین 1( حکم 1) 1§ مقامات مسئول طبق  (1)
های ها براساس قانون محافظت در برابر سرایت و بازپرداخت هزینههمبستگی اجتماعی در ساکسونی برای تنظیم مسئولیت

 و سایر اقدامات پیشگیری کننده است واکسیناسیون

 مفاد این آیین نامه، .1

از مقررات دولت ایالتی ساکسونی و  3( حکم 1) 1§ وظایف و اختیارات توسط مقام عالی بهداشت ایالتی به موجب  .2
قانون های مربوط به شود تا مسئولیتوزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی اعمال می

 های واکسیناسیون و سایر اقدامات پیشگیرانه در موارد فوری ومحافظت در برابر سرایت و بازپرداخت هزینه

( از دستورالعمل دولت ایالتی ساكسونی و 2) 1§ اقدامات انجام شده توسط باالترین مقام بهداشتی ایالت، مطابق با  .3
های قانونی تحت قانون محافظت در برابر برای تنظیم مسئولیتوزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی 

 های واكسیناسیون و سایر اقدامات پیشگیرانه صورت گیردسرایت و بازپرداخت هزینه

سازی اصل تناسب باید رعایت شود. آنها ممکن است از مقامات پلیس محلی درخواست اجرای قانون کنند. مسئولیت برای پیاده
 2008ژوئیه  6ای ساکسونی از داشت و ایمنی شغلی طبق آیین نامه بهداشت و ایمنی حرفهاجرای مقررات به

(Arbeitsschutzzuständigkeitsverordnung )SächsGVBl(  که آخرین بار توسط این آیین نامه از 416ص ،)8 
 ماند.( بی تأثیر باقی می706ص  SächsGVBlاصالح شد ) 2019اکتبر 

 از قانون محافظت در برابر سرایت، هر کسی که 24( شماره 1a) 73§ ده شده در در جرم نظارتی شرح دا (2)

 به عمد .1

a)  ( در جلسه یا نشستی شرکت کند و افراد شرکت کننده از تعداد مجاز افراد بیشتر باشد،2) 2§ اگر بر خالف 

b)  های بسته ارائه ها یا در مکان(، اگر در یک جشن خانوادگی که توسط اشخاص ثالث در رستوران3) 2§ برخالف
 شده شرکت کند یا خودش ترتیب دهنده آن باشد، و تعداد افراد شرکت کننده از تعداد مجاز افراد بیشتر شود،



c)  کند، در صورتی که تعداد افراد از حد مجاز بیشتر شود،(، در جشن شرکت یا انجمن شرکت می4) 2§ بر خالف 

d)  کند،(، حداقل فاصله در جلسات و اجتماعات در اماکن عمومی را رعایت نمی9) 2§ برخالف 

 انگاری یا عمدیسهل .2

a)  کند،، دیسکوها یا رویدادهای رقص را سازماندهی یا از آن بازدید می1( شماره 2) 3§ برخالف 

b)  شود،کند یا وارد آن می، حمام بخار یا سونا را اداره می2ه ( شمار2) 3§ برخالف 

c)  گری یا مراکزی از این دست بازدید کرده یا ، از مراكز فحشا، و رویدادهای آن، واسطه3( شماره 2) 3§ برخالف

 کند،آن را اداره می

d)  ای که خطر ابتال باال است،، افراد ساکن در منطقه2و  1( احکام 3) 3§ برخالف 

e) ها و خدمات بدون داشتن یک برنامه بهداشتی یا عدم تطابق با برنامه (، اجرای رویداد4( و )2) 4§ الف برخ
 بهداشتی،

f)  در صورت برگزاری رویدادهای بزرگ یا مسابقات ورزشی با مخاطب و گذر از حداکثر تعداد قابل 5§ بر خالف ،
 ،2020سپتامبر  1ها، قبل از قبول بازدید کننده

g)  کند.(، برنامه مستقلی برای بازدید، ورود و خروج از مراکز تهیه نمی2) 6§ برخالف 
 

 §9 

 اثربخشی

نامه محافظت در برابر کرونا در از آیین 5§ االجرا است. در همین حال، الزم 2020ژوئیه  18نامه از این آیین (1)
 د.( فاقد اعتبار خواهد بو274ص  SächsGVBl) 2020ژوئن  25ساکسونی از 

منقضی  2020اوت  31نامه در پایان منقضی شود. از این گذشته، این آیین 2020اکتبر  31باید در پایان  5§  (2)
 شود.می

 2020ژوئیه  14درسدن، 

 
 
 
 
 

 وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی 
 Petra Köppingو همبستگی اجتماعی 


