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                                                                                                                                 فرمان 
                                                                                                                             وزارت همبستگی اجتماعی زاکسن 

 ۱۹-و کووید 2در برابر کروناویروس سندرم حاد تنفسی  برای محافظت
 

 (SächsCoronaSchVO –)فرمان محافظت از کرونا در زاکسن 

 2020نوامبر  27مورخ 

عبارت  2، بخش 1بخش  28aو نیز با ماده  2و  1عبارت  1بخش  28در پیوند با ماده  1عبارت  ۳2بر اساس ماده 
بخش  28( که از میان آنها ماده BGBl. I S. 1045) 2000ژوئیه  20از قانون محافظت از عفونت مورخ  ۳و بخش  1
 28(  تغییر یافت، ماده BGBl. I S. 2397) 2020نوامبر  18قانون مورخ  16شماره  1آخرین بار با ماده  1عبارت  1

بخش  28a( تجدید شد و ماده BGBl. I S. 587) 2020مارس  27مورخ  قانون 6شماره  1با ماده  2عبارت  1بخش 
(  ادغام شد، BGBl. I S. 2397) 2020نوامبر  18قانون مورخ  17شماره  1با ماده  ۳و بخش  1عبارت  2، بخش 1

ها بر اساس فرمان دولت ایالتی زاکسن و وزارت همبستگی اجتماعی زاکسن برای تنظیم مسئولیت 7و نیز در پیوند با ماده 
 2019ژانویه  9های واکسیناسیون و سایر اقدامات پیشگیری مورخ قانون محافظت از عفونت و برای تقبل هزینه

(SächsGVBl. S. 83 که با فرمان مورخ ، )2020مارس  1۳ (SächsGVBl. S. 82 تغییر یافت، وزارت  )
 دهد:همبستگی اجتماعی ایالت زاکزن به شرح زیر فرمان می

  ۱ماده   

 ولاص 

اجتماعی با دیگران را، غیر از با اعضاء خانواده -های فیزیکیگیر کرونا، همه باید تماسبه دلیل بیماری همه (1)
خود، فقط به موارد مطلقا ضروری محدود کنند. همیشه و هر جا ممکن باشد، یک فاصله حداقل با افراد دیگر به میزان 

های یز از عفونت باید مراعات شوند. این اصول، برای همه حوزهمتر باید رعایت شود و اقدامات دیگر برای پره 1،5
 های کار، معتبرند.زندگی، از جمله محل

های عمومی های انجام شده در مکانشود که در تماس، اکیدا توصیه می۳افزون بر مقررات موجود در ماده  (2)
کاهش دهید. از جمله آنها همچنین مقررات  یک ماسک محافظ دهان و بینی بپوشید تا خطر عفونت را برای خود و دیگران

های دست و صورت است. والدین و سرپرستان باید توجه کنند که کودکان آنها یا افراد تحت بهداشتی و پرهیز از تماس
های سالمت، سرپرستی، تا جایی که ممکن است، این مقررات را رعایت کنند. افراد دارای معلولیت و افراد دارای محدودیت

نظر کنند. در تماس با افراد دارای مشکل توانند از پوشیدن ماسک محافظ دهان و بینی صرفبرایشان مقدور نباشد، می اگر
توان به صورت موقت از پوشیدن ماسک محافظ دهان و دهند، میخوانی انجام میشنوایی که برای ارتباط با دیگران لب

ها با افراد به صورت مرتب باید انجام شود. برای بهبود ردیابی تماسنظر کرد. در فضاهای بسته، تهویه هوا بینی صرف
 شود.مبتال، استفاده از اپلیکیشن هشدار کرونای ایالت اکیدا توصیه می

 شوند پرهیز شود.شود از سفرها و دیدارهایی که با هدف گردشگری انجام میتوصیه می (3)

2ماده   

 گذاریمحدودیت تماس، قانون فاصله 

ی عمومی و در خانه خود، همراه با اعضاء خانواده خود شخص، همراه با شریک زندگی، هاحضور در مکان (1)
با اشخاصی که دارای حق مراقبت و سرپرستی هستند، و با اعضاء یک خانواده دیگر حداکثر تا پنج نفر مجاز است. برای 

 آیند.به شمار نمیسال تمام  1۴، کودکان خانواده تا سن 1محاسبه تعداد افراد مجاز بر اساس عبارت 

(1a از تاریخ )در دایره 1های عمومی و در خانه خود، برخالف بخش ، حضور در مکان2020دسامبر  2۳ ،
، کودکان خانواده 1خانواده و دوستان نزدیک تا حداکثر ده نفر مجاز است. برای محاسبه تعداد افراد مجاز بر اساس عبارت 

 آیند.سال تمام به شمار نمی 1۴تا سن 

متر باید 1،5حداقل فاصله به میزان  5های ارائه شده، بر اساس ماده در مراکز آموزش و در طول برنامه  (2)
 رعایت شود.
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های دینی و نیز برای های دینی به منظور انجام مراسمها در کلیسا و جماعتآییدرباره گردهم 1بخش   (3)
   متر باید رعایت شود. 1،5خاکسپاری، معتبر نیست. حداقل فاصله 

های مدارس و در ، در مراکز مراقبت روزانه کودکان، در ساختمان1متر و نیز بخش  1،5حداقل فاصله   (4)
از کتاب هشتم از  ۳2های مربوط به ماده های آموزشی و نیز در هنگام برنامههای مدارس، در هنگام برنامهمحوطه

 2012سپتامبر  11سخه منتشر شده مورخ ( نSGB VIII) -حمایت از کودکان و جوانان  -کتاب قانون اجتماعی 
(BGBl. I S. 2022 که آخرین بار با ماده ، )2020اکتبر  9قانون مورخ  5بخش  ۳ (BGBl. I S. 2075  )

توانند با مقررات عمومی وزارت های محافظتی جایگزین میتغییر یافته است، معتبر نیست. حداقل فاصله یا برنامه
روزی، در پیوند با مقابله تنظیم فعالیت مراکز مراقبت روزانه کودکان، مدارس شبانه همبستگی اجتماعی ایالت برای

به صورت متناسب برای مراکز آموزش  1تعیین شوند. عبارت  2گیری کروناویروس سندرم حاد تنفسی با همه
 کنند معتبر است.ای یا آکادمیک ارائه میای و تکمیلی که خدمات آموزشی شغلی، مدرسهحرفه

ها، های دولتی و شهرداری و نیز شرکت در جلسات ادارات، دادگاههای ارگانآییهمبرای گرد 1بخش  (5)
کنند، و اقداماتی که خدمات مراقبت یا مراقبت های عمومی یا سایر مراکزی که وظایف عمومی را ایفا میدادستانی

های های آنها، مراسمها و ارگانی محلی و کانونهای شوراهاآییکنند، برای گردهماولیه سالمت جمعیت را ارائه می
های اشخاص دارای مشاغل قضایی حقوق دهندگان و جلسات ضروری کمیتههای رایگذاری احزاب و انجمننام

ها و حقوقی، و نیز برای مجامع شرکت-های دارای ماهیت حقوقی یا نیمهعمومی و خصوصی و نیز انجمن
دادها، معتبر نیست. شرکت در جلسات عمومی باید بر اساس مقررات معتبر انجام های قرارهای طرفآییهمگرد

 شود. 

۳ماده   

 پوشیدن ماسک دهان و بینی

 در موارد زیر، یک ماسک دهان و بینی باید پوشیده شود:  (1)

های منظم جابجایی ر هنگام استفاده از وسایل نقلیه عمومی برای جابجایی مسافر، از جمله تاکسی، اتوبوس یا سرویسد .1
 بین محل سکونت و مراکز آموزشی افراد دارای معلولیت، افراد نیازمند مراقبت یا بیماران برای درمان آنها،

 های متعلق به آنها،ها و نیز در پارکینگمغازههای کوچک و بزرگ و در قسمت ورودی و در داخل فروشگاه  .2

از قانون محافظت از عفونت و نیز از سوی کارکنن خدمات  1عبارت  ۳بخش  2۳در مراکز بهداشتی بر اساس ماده  .3
های درمان و نیز بیماران بستری در محل مراقبت سرپایی در هنگام انجام مراقبت؛ موارد استثناء عبارتند از مکان

 هایشان،ی دریافت غذا و نوشیدنی و در اتاقنشستن برا

 از قانون محافظت از عفونت، 2شماره  1بخش  ۳6در هنگام مراجعه به مراکز آموزشی بر اساس ماده  .4

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

 ترافیک منظم عمومی:در فضاهای قابل دسترس عموم با  .6

a) های غذاخوری تا رسیدن به محل های رفت و آمد و مشترک، محلدر مراکز خرید، مراکز گردشگری )محل
 نشستن( و ادارات عمومی،

b) ها،انداز و بیمههای پسها، صندوقدر بانک 

c) در هنگام تحویل ها، به منظور تحویل و های غذافروشی و کافهدر جلو و داخل مراکز تهیه غذا، از جمله دکه
 بر،های بیروندادن و گرفتن غذاها و نوشیدنی

d) هایی که بخشی و نوشیدنی های دینی، به استثناء دریافت غذاهاآییهای گردهمدر جلو و داخل کلیساها و مکان
 از مراسم هستند،

e) کنند و نیز ت میای یا آکادمیک فعالیای و تکمیلی که در زمینه آموزش شغلی، مدرسهدر مراکز آموزش حرفه
 موسیقی و رقص، اگر حداقل فاصله رعایت شود، های مدارسها، با استثناء کالسدر محوطه

 در جلوی قسمت ورودی مدارس و مراکز مراقبت روزانه کودکان، .7

های آموزشی؛ این قانون معتبر های مدارس، در محوطه مدارس و نیز در هنگام برنامهندر هنگام حضور در ساختما .8
 ست،نی

a)  متر رعایت شود،   1،5اگر حداقل فاصله 
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b) ،برای مقطع ابتدایی 

c)  های کودک،برای مهد 

d) آموزان مقطع متوسطه در کالس درس برای دانشI ،با استثناء مدارس عالی شبانه 

e)  در کالس درس در مدارس ویژه مقطع متوسطهI  و نیز برای معلمان و سایر افرادی که در تدریس مشارکت
 کنند،می

f) آموزان دارای معلولیت ذهنی با موضوع اصلی رشد روانی،در کالس درس مقطع ویژه دانش 

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

h) های موجود در ساختمان مدرسه،با استثناء غذاها و نوشیدنی 

ها و مراقبت روزانه از کودکان، مدارس تاگر مقررات عمومی وزارت همبستگی اجتماعی ایالت برای تنظیم شرک .9
 این موضوع را مشخص کرده باشد. 2گیری کروناویروس سندرم حاد تنفسی روزی، در پیوند با مقابله با همهشبانه

های ویژه ورزش و بازی )با استثناء کودکان روها، در مکانهای قطار، در پیادههای اتوبوس، ایستگاهدر ایستگاه .10
 2۴تا  6های فروش در فضای باز. این قانون از ساعت ال تمام(، در بازارهای هفتگی و در دکهدارای سن ده س

 معتبر است. موارد استثناء عبارتند از حرکت به جلو بدون اقامت با وسایل حرکت به جلو و فعالیت ورزشی؛

 نها داده است.با استثناء افرادی که حق سخنرانی برای آ 5بخش  2ها بر اساس ماده آییدر گردهم .11

، 11و  10، 6، ۴تا  1شماره  1، کودکان تا شش سال تمام، از این وظیفه معاف هستند. بخش 1بر اساس بخش  ) (2
شوند یا هیچگونه تماس با مشتریان وجود های محافظتی رعایت برای کارکنان معتبر نیست، البته اگر دیگر برنامه

ت متناسب معتبر است. برای باورپذیر کردن یک معافیت از به صور 5و  ۴عبارت  2بخش  1نداشته باشد. ماده 
، اجازه بازبینی یک گواهی معلولیت سخت یا تاییدیه پزشکی کافی است. در این حالت، به 1تعهد بر اساس بخش 

تواند رد شود. برای افرادی که برخالف ، نمی1دالیل قانونی محافظت از عفونت، استفاده و اقامت بر اساس بخش 
های پوشند بدون اینکه مشمول یک مورد استثناء بر اساس عبارت، ماسک دهان و بینی نمی1موجود در بخش  اجبار

شماره  1عبارت  1و نیز اقامت بر اساس بخش  1گزینه  1شماره  1عبارت  1باشند، استفاده بر اساس بخش  ۴تا  2
 ممنوع است. 10و  8تا  2

ز هستند گواهی پزشکی را که با آن معافیت از وظیفه مربوط به مدارس و مراکز مراقبت روزانه کودکان مجا (3)
شود، به صورت رونوشت آنالوگ یا دیجیتال یا با تایید اولی به صورت دیجیتال نگهداری کنند. رونوشت اثبات می 1بخش 

معتبر است،  یا گواهی باید از دسترسی افراد غیرمجاز محافظت شود و پس از سپری شدن محدوده زمانی که برای گواهی
 فورا پاک یا نابود شود. 2021حداکثر در پایان سال 

۴ماده   

 هاتعطیلی مراکز آموزشی و برنامه 

 های مجاز آنالین، فعالیت مراکز زیر ممنوع است:ء برنامهبه استثنا (1)

 کنند،ای یا آکادمیک ارائه میای و تکمیلی که خدمات آموزشی شغلی، مدرسهراکز آموزش حرفهم .1

 گرم، غیر از مراکز بازپروری،درمانی، مراکز آباز، استخرهای سربسته، استخرهای آباستخرهای روب .2

 های بخار، سوناهای بخار و سوناها،حمام  .3

 کنند، های تناسب اندام و مراکز مشابه، اگر خدمات درمانی که از نظر پزشکی ضروری هستند ارائه نمیسالن .4

 بندی و مراکز مشابه، ها، مراکز شرطهای بازی، قمارخانهسالن .5

های ورزشی محدود شده به ورزش انفرادی، دونفره یا با اعضای خانواده تاسیسات و مراکز ورزشی به استثناء مکان .6
بخش  5های مربوطه بر اساس ماده های اتحادیهخود شخص، بر اساس اصول تعریف بهداشتی و با رعایت توصیه

های همراه با آموزش در چارچوب آموزش تخصصی ورزشی. ممنوعیت و و ورزش مدارس، از جمله کالس ۳
 های ورزشی در این مراکز برای ورزشکارانیمحدودیت، شامل فعالیت

a)  کند و آنها بیشتر که قرارداد ورزشی دارند و در قبال یک دستمزد آنها را ملزم به ارائه خدمات ورزشی می
 ای دارای گواهینامه هستند،دهند یا ورزشکاران حرفهمخارج زندگی خود این کار را انجام میبرای تامین 
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b)   از اتحادیه المپیک آلمان  2( و تیم جوانان 1افرادی که عضو تیم ملی آلمان )تیم المپیک، تیم امید، تیم جوانان
ورزش جوانان در ایالت آزاد یا عضو تیم مربیان اتحادیه ورزش معلومان آلمان هستند یا عضو یک مرکز 
 های ورزشی هستند وزاکسن یا عضو مدارس ورزشی تخصصی در مدارس ورزشی اُبربایرن و سالن

c)  شود،های تحصیلی علوم ورزشی نمیرشته 

 های وحش،شناسی، باغشناسی و حیوانهای گیاههای اوقات فراغت و تفریح، باغپارک .7

فرمان مقررات  65ها بر اساس ماده رهای کریسمس، بازارهای خاص، گالریهای سنتی، بازارهای ساالنه، بازاجشن .8
 تجاری،

 های رقص،ها، برنامهدیسکوتک .9

 ها،نمایشگاه .10

 ها،جلسات و کنگره  .11

های های انفرادی، مدارس بزرگساالن، سینماها، تئاترها، سالنها، مراکز یادبود، مدارس موسیقی با استثناء کالسموزه .12
ها و مراکز عمومی کلوبها و موزیکها، کلوبهای برپایی کنسرت، تئاترموزیکی کنسرت، محلهااُپرا، سالن
 مربوطه،

ها، کتابخانه های دانشگاههای تخصصی و کتابخانهها و نیز با استثناء کتابخانهدهی رسانهها، با استثناء امانتکتابخانه .13
 ایالت و دانشگاه زاکسن و کتابخانه ملی آلمان،

 های تفریحی کودکان و جوانان،های حمایت از کودکان و جوانان بدون مراقبت آموزشی، مراکز و برنامههبرنام .14

 ها،سیرک  .15

 گری،گری، معرفی فاحشه، وسایل نقلیه فاحشههای فاحشهها، برنامهخانهفاحشه .16

 سفر با اتوبوس، .17

 های مدارس،سرویس .18

 یل ضروری شغلی، اجتماعی یا پزشکی،خدمات اسکان شبانه، با استثناء اسکان شبانه به دال .19

 کنند،هایی که خدمات تفریحی ارائه میمراسم  .20

ها و مراکز مشابه. استثناها عبارتند از تحویل دادن و تحویل گرفتن غذاها و های تهیه غذا و نیز بارها، کافهشرکت .21
 ها و مراکز آموزشی؛های شرکتبر و نیز فعالیت غذاخوریهای بیروننوشیدنی

 ها،های پزشکی ضروری و آرایشگاههای فعال در زمینه خدمات مربوط به بدن، با استثناء درمانکتشر .22

 کنند.همه مراکز و موسسات دیگر که خدمات اوقات فراغت ارائه می .23

 شود.، ورود و کار کردن صاحبان و کارکنان استنباط نمی1از ممنوعیت بخش  (2)

۵ماده   

 های دارای تعریف بهداشتی و گردآوری اطالعات تماسها و برنامهها، شرکتموسسه

اند، با رعایت مقررات بهداشتی بر اساس ممنوع نشده 1هایی که بر اساس ماده ها و برنامهها، شرکتموسسه (1)
 مجاز هستند. 6و نیز گردآوری اطالعات تماس بر اساس بخش  ۴تا  2های بخش

مترمربع، حضور بیش از یک  800هایی با مساحت فروش تا وچک و بزرگ و نیز مغازههای کر فروشگاهد (2)
هایی با مساحت های کوچک و بزرگ و نیز مغازهمشتری برای هر ده مترمربع فضای فروش مجاز نیست. در فروشگاه

رمربع فضای مترمربع حداکثر یک مشتری برای هر ده مت 800مترمربع، در فضایی به مساحت  800فروش بیش از 
تواند مترمربع فضای فروش می 20مترمربع حداکثر یک مشتری برای هر  800فروش مجاز است و در فضاهای بیش از 

، مجموع مساحت فضای فروش هر 2و  1های حضور داشته باشد. برای مراکز فروش، برای محاسبه بر اساس عبارت
ها باید از تشکیل شده ورود افراد، مراکز فروش و فروشگاهفروشگاه باید در نظر گرفته شود. با یک مدیریت هماهنگ

 های غیرضروری در فضای داخلی پاساژهای فروش یا مراکز خرید جلوگیری کنند.صف

وزارت فدرال کار و امور اجتماعی، قوانین ایمنی کار  2استاندارد ایمنی کار کروناویروس سندرم حاد تنفسی  (3)
نیز استانداردهای معین شده از سوی شرکت بیمه حوادث و یا نهاد ناظر برای حوزه  و 2کروناویروس سندرم حاد تنفسی 
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های ریف و توصیههای مربوطه موسسه روبرت ُکخ درباره حفاظت از عفونت در ویرایش مربوطه آن یا تعمربوطه و توصیه
عمومی وزارت امور اجتماعی های تخصصی باید در نظر گرفته شوند. مقررات حفاظتی دیگر بر اساس مقررات اتحادیه

و همبستگی اجتماعی ایالت درباره تعیین ملزومات بهداشتی برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا و مقررات عمومی 
وزارت امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی ایالت برای تعیین چگونگی کار مراکز مراقبت روزانه از کودکان، مدارس و 

 باید رعایت شوند. 2گیری کروناویروس سندرم حاد تنفسی با مبارزه علیه همه روزی در پیوندمدارس شبانه

، مراکز مزبور باید تعریف بهداشتی خود را به صورت ۳و  2ها و مقررات مذکور در بخش بر اساس توصیه (4)
امات بهداشتی را شامل گذاری از افراد دیگر و نیز سایر اقدویژه باید مقررات فاصلهکتبی تنظیم و اجرا کنند. این امر، به

های معتبر شود. تعریف بهداشتی یک مسئول پاسخگویی را در محل برای رعایت و اجرای تعریف بهداشتی، محدودیت
توانند تعریف بهداشتی کند. مقامات مسئول میگذاری و نیز پوشیدن ماسک دهان و بینی معرفی میتماس و مقررات فاصله

 و رعایت آن را کنترل کنند.

ها مقرراتی های عمومی پناهندگان، مقامات اقامتگاهی افراد مقیم یا فعال در مراکز پذیرش اولیه یا اقامتگاهبرا (5)
 کنند.را متناسب با مرکز و موضوع، با هماهنگی مقامات مسئول مشخص می

 ها وها، برنامهدهنده و صاحبان موسسهها از سوی سازماناطالعات شخصی باید برای ردیابی عفونت (6)
ای ممنوع نیستند، پردازش شوند؛ استثناها عبارتند از افراد مشمول رازداری حرفه 1بخش  ۴هایی که بر اساس ماده شرکت

های فروش و ها و دکههای کوچک و بزرگ، مغازهاز مقررات فرایند کیفری، فضای فروشگاه 1بخش  5۳بر اساس ماده 
بر. برای این منظور اطالعات شخصی زیر باید های بیرونو نوشیدنینیز در هنگام تحویل دادن و تحویل گرفتن غذاها 

پردازش شوند: نام، شماره تلفن یا نشانی ایمیل و کد پستی مالقات کننده و نیز محدوده زمانی و محل مالقات. باید تضمین 
ه منظور ارائه به نهادهای کنند. اطالعات فقط باید بشود که افراد غیرمجاز به اطالعات گردآوری شده دسترسی پیدا نمی

رسمی مسئول گردآوری اطالعات پردازش شوند و چهار هفته پس از گردآوری باید پاک شوند. در صورت درخواست، 
ها ممنوع است. به اطالعات پردازش شده باید به این نهاد رسمی فرستاده شوند؛ پردازش با مقاصدی غیر از ردیابی تماس

 ها الزم نباشند، فورا باید پاک شوند یا نابود شوند.ی ردیابی تماسمحض اینکه اطالعات دیگر برا

 بینی شود، افزون بر آنپیش 6اگر یک گردآوری دیجیتال اطالعات تماس بر اساس ماده  (7)

 کنندگان ویک گردآوری آنالوگ اطالعات تماس مراجعه .1

 یک گردآوری آزادانه اطالعات .2

 سازند.را باید ممکن 

 ۵aماده 

 مدرسه و مراقبت روزانه کودکان

نفر جمعیت به مدت  100000مورد ابتالی جدید در هر  200در صورت عبور تعداد ابتالها به ویروس از  (1)
بیش از پنج روز در عرض هفت روز در ناحیه یا در شهر مستقل، باالترین نهاد رسمی بهداشت ناحیه با موافقت باالترین 

آموزان مدارس آموزش تکمیلی عمومی و مدارس آموزش حرفه ای، که در آنها دانشنهاد رسمی نظارت بر آموزش برای 
را به صورت اثبات  2و نیز کادر آموزش و کارکنان دیگر، بیش از یک مورد ابتال به کروناویروس سندرم حاد تنفسی 

 تواند موارد زیر را فرمان دهد:شده نشان دهند، می

a)  های جداگانه مقاطع تحصیلی مربوطه، محدود شدن آموزش همزمان در ها یا کالسبرای همه مدارس یا رشته
 آموزان برای هر کالس، یاها به حداکثر نصف تعداد دانشکالس

b) .تعطیلی موقت مدرسه 

 توانند وضع شوند.های نهایی، مقررات متفاوت میهای نهایی یا رشتهبرای کالس 

نفر جمعیت به مدت  100000مورد ابتالی جدید در هر  200تعداد ابتالها به ویروس از  در صورت عبور  (2)
بیش از پنج روز در عرض هفت روز در ناحیه یا در شهر مستقل، مراکز آموزش مراکز مراقبت روزانه کودکان، مدارس 

های کنند که در آنها کودکان در گروهدوره ابتدایی و مدارس دوره تکمیلی به صورت محدودتر نسبت به فعالیت عادی کار می
، از 1های مقطع متوسطه شوند. همچنین، در کالسهای مشخص شده حاضر میها یا قسمتثابت و افراد مرجع در مکان

آموزان باید یک ماسک دهان و بینی بپوشند. باالترین ، دانشdحرف  8شماره  1بخش  ۳به باال، برخالف ماده  7کالس 
کند. پایان زمان فعالیت محدود و اجبار هایی را برای فعالیت محدود مدارس ارائه میت بر مدارس توصیهنهاد رسمی نظار

 شود.، از سوی نهاد رسمی مسئول محلی به صورت عمومی اعالم می1به پوشیدن ماسک دهان و بینی بر اساس عبارت 

توانند می 2و  1اقداماتی بر اساس بخش فراتر رود،  2و  1اگر تعداد ابتالها از تعداد مجاز بر اساس بخش  (3)
 الزم باشند. 2وضع شوند، اگر و تا زمانی که این اقدامات برای مبارزه با کروناویروس سندرم حاد تنفسی 
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شود. ، عددی است که در گزارش روزانه موسسه روبرت کُخ منتشر می2و  1تعداد ابتالها بر اساس بخش  (4)
 شود.، از سوی نهاد رسمی مسئول محلی به صورت عمومی اعالم میعبور تعداد ابتالها از میزان معین

نخورده های موجود نیز دستقرنطینه و سایر اقدامات محافظتی نهادهای رسمی مسئول محلی، با مقررات بخش (5)
 مانند.باقی می

۶ماده   

 نیروهای کار فصلی

 کند کهکسی که افرادی را استخدام می

ا در یک زمان معین در سال حداقل سه هفته به صورت موقت از خارج به به منظور یک اشتغال با فواصل معین ی  .1
 شوند )نیروهای کار فصلی(،ناحیه ایالت آزاد زاکسن وارد می

 کنند وهای عمومی سکونت میدر اقامتگاه .2

یک  کنند که در آنها همزمان بیش از ده نفر شاغل هستند، از جمله کارکنان موقت، کارکنانهایی کار میدر شرکت  .3
 کارگاه و سایر افراد،

کند یک باید تضمین کنند که آنها در هنگام آغاز اشتغال یک گواهی پزشکی به زبان انگلیسی یا آلمانی دارند که اعالم می
آشکار نکرده است. تست  2بیولوژیک هیچ دلیلی را برای وجود عفونت با کروناویروس سندرم حاد تنفسی -تست مولکولی
را نداشته باشند،  1عت پیش از سفر انجام شده باشد. افرادی که گواهی پزشکی مربوط به عبارت سا ۴8حداکثر باید 

کند، موظف است پذیرش نیروهای توانند مشغول به کار شوند. صاحب شرکتی که نیروهای کار فصلی را استخدام مینمی
گزارش دهد. تاخیر در گزارش کردن  روز پیش از آغاز کار، به مقامات رسمی 1۴کار فصلی را در هر مورد اصوال 

تنها هنگامی پذیرفتنی است که صاحب شرکت ثابت کند که به دالیل ضروری کاری یا سایر دالیل، امکان اطالع دادن 
زودتر ممکن نبود. گزارش مزبور باید شامل نام نیروهای کار فصلی، محل اقامت آنها، نوع و محدوده زمانی اشتغال، و 

صاحب شرکت باشد. الزام به گزارش کردن، همچنین زمانی که نیروهای کار فصلی در طول اقامت  نیز اطالعات تماس
 کنند معتبر است.در جمهوری فدرال آلمان شرکت محل کار یا کارفرمای خود را عوض می

7ماده   

 های اجتماعیمقررات مراجعه و ورود برای مراکز سالمت و سیستم

 مجاز است: 2نیازهای بخش مراجعه به مراکز زیر، فقط با پیش (1)

 های مراقبت،های سالمندان و خانهانهخ .1

 2012ژوئیه  12از قانون مراقبت و کیفیت نگهداری زاکسن مورخ  1بخش  2مراکز مذکور در ماده  .2
SächsGVBl. S. 397)) 2019ژوئن  6،  که آخرین بار با قانون مورخ (SächsGVBl. S. 466 تغییر  )

از قانون مراقبت  ۳و  2بخش  2های افراد معلول بر اساس ماده های مراقبت سرپایی و نیز آسایشگاهیافت، و اقامتگاه
 از قانون مراقبت و کیفیت نگهداری زاکسن شامل باشد، 2و کیفیت نگهداری زاکسن، اگر برای این مراکز بخش 

شود ها انجام مییشگیری و بازپروری، که در آنها یک مراقبت پزشکی شبیه بیمارستانها و نیز مراکز پبیمارستان .3
 2000ژوئیه  20از قانون محافظت از عفونت مورخ  ۳و  1شماره  1عبارت  ۳بخش  2۳)مراکز مذکور در ماده 
BGBl.I  S. 1045)) 2020ژوئن  19قانون مورخ  5،  که آخرین بار با ماده (BGBl.I  S. 1385 )  تغییر

 یافته است، و

 1بخش  19، ماده 1عبارت  ۳بخش  1۳مراکز بستری کودکان و جوانان ملزم به داشتن مجوز، بر اساس ماده   .4
و نیز ماده  2عبارت  1بخش  ۴2، و ماده ۴و  ۳شماره  2بخش  ۳5a، ماده ۳5، ماده 1عبارت  ۳۴، ماده 1عبارت 

۴2a  عی و نیز مراکز سکونت که در آنها خدمات کمکی یکپارچگی از کتاب هشتم از کتاب قانون اجتما 1عبارت
 شوند.به کودکان و جوانان ارائه می

موظف به فراهم کردن امکانات مراجعه هستند. در چارچوب یک برنامه بهداشتی  1مراکز مذکور در بخش  (2)
تعریف مستقل، باید  از قانون حفاظت از عفونت یا یک 5بخش  2۳یا ماده  2و  1شماره  1بخش  ۳6بر اساس ماده 

مقرراتی برای مراجعه و در صورت نیاز برای ترک و ورود به مراکز از سوی ساکنین ایجاد شوند که این مقررات به 
جداسازی کامل افراد مربوطه منجر نشوند )تعریف مراجعه متناسب با مراکز و ساکنین(. این قوانین به ویژه مقرراتی 

کنندگان، امکان ردیابی زنجیره احتمالی عفونت و تضمین آموزش عملی ی، تعداد مراجعهدرباره رعایت کردن موارد بهداشت
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به صورت متناسب معتبر است.  7و  6بخش  5شوند. ماده پیوسته در مشاغل حوزه سالمت و امور اجتماعی را شامل می
باید در یک رابطه متناسب میان  ها در منطقه تطبیق داده شوند ومقررات مراجعه و ورود باید با وضعیت موجود عفونت

 حفاظت از افراد تحت مراقبت و حقوق شخصی و آزادی آنها باشد.

کتاب نهم کتاب قانون  60دهندگان مذکور در ماده های سایر خدماتهای ویژه افراد معلول و برنامهکارگاه  (3)
 2019دسامبر  1۴قانون مورخ  8( ، که آخرین بار با ماده BGBl. I S. 3234) 2016دسامبر  2۳اجتماعی مورخ 

(BGBl. I S. 2789 عوض شده است، باید یک تعریف ایمنی کار و بهداشتی داشته باشند که با ماده  )متناسب  ۴بخش  5
کنند تعریف ایمنی کار و بهداشت باید با مدیریت زندگی می 2ردیف  1است. درباره شاغلینی که در مراکز مذکور در بخش 

ویژه برای ارکنان کارگاه هماهنگ شود. در این کار، مقررات مربوط به بازگشت به مرکز، بهمربوطه محل سکونت ک
های روزانه برای افراد بر اساس تناسب برای سایر برنامه ۳تا  1کار باید مشخص شوند. عبارات  دهیجابجایی و سازمان

 شود.ارائه می ۴بخش  5بهداشت بر اساس ماده تعریف  معلول معتبرند، که در آن به جای تعریف ایمنی کار و بهداشت،

برگزار شوند. این امر حق حضور افراد کمکی  1توانند در همه مراکز بر اساس بخش های قضایی میرسیدگی (4)
 شود.فرایند قضایی، سرپرستان فرایند قضایی و نیز سایر همراهان رسیدگی قضایی را شامل می

اره امور اجتماعی و جوانان، سرپرستان قانونی، وکالی حقوقی، همچنین تماس در محل از سوی کارکنان اد (5)
سردفترها، سرپرستان فرایند قضایی و نیز سرپرستان حقوقی و نیز از سوی افراد مسئول سرپرستی، تا جایی که موضوعات 

ر آن، مربوط به مراقبت شخصی باید رسیدگی شوند، و والدین دارای حق مالقات و حق دسترسی، مجاز است. در کنا
تواند برای ورود مالقات با اهداف کمک روانی مجاز است. مالقات باید قبال با مدیریت مرکز هماهنگ شود؛ او می

انگیز، بر اساس دستورات موسسه رابرت ُکخ، اساسا جلوی ورود به هایی را در نظر بگیرد. در موارد شبههشرطپیش
 شود.مرکز گرفته می

 ز استهمچنین ورود این افراد مجا  (6)

 کارکنان نهادهای رسمی نظارت،  .1

 کارکنان سرپرستان اقامتگاه،  .2

 درمان قانونی و خصوصی، کارکنان خدمات پزشکی بیمه  .3

آموزان و نیز کادر آموزش در چارچوب آموزش تکمیلی و پیشرفته در مشاغل حوزه سالمت و امور اجتماعی دانش  .4
 و نیز یا آموزش تعیین صالحیت ورود به مدارس عالی تخصصی

 های پزشکی و درمانی.برای مراقبت  .5

تواند با مقررات عمومی، الزامات و مقررات بهداشتی بیشتری را تنظیم وزارت همبستگی اجتماعی ایالت می (7)
توانند از سوی مقامات مسئول محلی به صورت موردی مجاز اعالم شوند، اگر این موارد از نظر کند. موارد استثناء می

 ز عفونت ضروری یا قابل دفاع باشند.قوانین محافظت ا

۸ماده   

 اقدامات نهادهای رسمی مسئول محلی

توانند بسته به وضعیت موجود عفونت در منطقه، اقدامات شدیدتری را وضع نهادهای رسمی مسئول محلی می (1)
امات وضع شوند. ادامه برقراری اقدکنند. اقدامات به صورت عمومی اعالم میها جلوگیری میکنند که از وقوع عفونت

 شده باید از سوی نهادهای رسمی مسئول محلی بررسی شود. 

هادهای رسمی مسئول محلی باید نسبت به پوشیدن اجباری ماسک دهان و بینی در فضاهای عمومی در ن (2)
 یابند، دستور دهند.هایی که در آنها افراد یا در فضای تنگ و یا به صورت غیرموقت حضور میمحل

نفر جمعیت به مدت  100000مورد ابتالی جدید در هر  200ابتالها به ویروس از  در صورت عبور تعداد  (3)
بیش از پنج روز در عرض هفت روز در ناحیه یا در شهر مستقل، نهادهای رسمی مسئول محلی باید اقداماتی را برای 

 ویژه عبارتند از:گیر وضع کنند. آنها بهجلوگیری از گسترش بیماری همه

های عمومی های الکلی یا مصرف الکل در مکانمحدود به یک زمان معین درباره تحویل نوشیدنی ممنوعیت جامع و  .1
 یا در بعضی مراکز قابل دسترس عمومی،

 های آنالین،تعطیلی مراکز آموزش بزرگساالن با استثناء برنامه .2
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، اگر این امر از نظر اصول 1بخش  9ها بر اساس مقررات ماده آییکنندگان در گردهمادامه محدودیت تعداد شرکت  .3
 محافظت از عفونت پیشنهاد شود.

تواند اقدامات دیگری را بر اساس قانون محافظت از عفونت با در نظر گرفتن مرحله نهاد رسمی مسئول محلی می
های دینی، از قانون محافظت از عفونت وضع کنند. کلیساها و جماعت 2و  1بخش  28aمربوطه بر ساس ماده 

کنند. در این کار آور تنظیم میهای دینی با مسئولیت خود و به صورت الزامهای خود را با هدف انجام مراسمییآگردهم
 ها باید وضع شوند.آییمقرراتی درباره مدت و آواز گروهی گردهم

نفر جمعیت به مدت  100000مورد ابتالی جدید در هر  200در صورت عبور تعداد ابتالها به ویروس از   (4)
ش از پنج روز در عرض هفت روز در ناحیه یا در شهر مستقل، موارد زیر باید از سوی نهادهای رسمی مسئول محلی بی

 دستور داده شوند:

های عمومی های الکلی یا مصرف الکل در مکانممنوعیت جامع و محدود به یک زمان معین درباره تحویل نوشیدنی .1
 یا در بعضی مراکز قابل دسترس عمومی،

نفر(؛ در  200کنندگان )درباره حداکثر تعداد شرکت 1بخش  9ها بر اساس مقررات ماده آییهای گردهممحدودیت .2
 موارد خاص استثناهایی مجاز هستند، اگر این امر از نظر قوانین حفاظت در برابر عفونت قابل دفاع باشد،

 وجه ممنوع است. دالیل موجه عبارتند از:های خروج با محدودیت زمانی. ترک محل سکونت بدون دلیل ممحدودیت .3

a) ،پرهیز از خطری نسبت به بدن، زندگی و اموال 

b) های شغلی،انجام فعالیت 

c)  رفتن به مدرسه و مراکز مراقبت روزانه کودکان، مراکز کمک به یکپارچگی افراد معلول، مراکز آموزش
 های دینی،های انجام مراسممکان ای و آکادمیک و نیز کلیساها و سایرتکمیلی و پیشرفته شغلی، مدرسه

d) ها و نیز دریافت سایر خدمات در ناحیه یا شهر های تامین اقالم نیازهای روزانه و خرید از فروشگاهکانال
 مستقِل محل سکونت و ناحیه محدود یا شهر مستقل،

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

f) دمات نجات یا نیروهای امداد حوادث به نقطه مربوطه یا محل ماموریت، جابجایی نیروهای آتش نشانی، خ 

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

h) ها، اگر ها، افراد نیازمند کمک، بیماران یا افراد دارای محدودیتخانهر یا شریک زندگی و نیز همدیدار با همس
 در یک مرکز نگهداری نباشند، و به جا آوردن حقوق مراقبت و دسترسی در حوزه خصوصی مربوطه،

i) ها، ی رسمی، دادگاههای نمایندگی محلی و نیز شرکت در جلسات نهادهاهای دولتی و ارگانآییشرکت در گردهم
های عمومی یا سایر مراکزی که وظایف عمومی دارند، از جمله شرکت در جلسات عمومی رسیدگی دادستانی

شان مراقبت یا ها و اقدامات آنها که هدفها و ارگانها و حضور در جلسات شوراهای محلی و نیز کمیتهدادگاه
جلسات عمومی باید بر اساس مقررات معتبر انجام  مراقبت پیشگیرانه سالمت از جمعیت است.  شرکت در

 شود؛

j) ها و شرکت در جلسات مشترک افراد حقوقی حوزه حقوق عمومی و خصوصی و نیز جلسات مشترک انجمن
ها و جلسات افراد طرف قرارداد، جلسات شوراهای دانشگاه،  شرکت حقوقی، مجامع-های حقوقی و نیمهاتحادیه
 دهندگان،های رایاب و انجمنگذاری احزهای ناممراسم

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

l)  1، 1بخش  2ها و مراجعات بر اساس ماده آییگردهمa  5و، 

m) ،همراهی افراد نیازمند کمک و افراد نابالغ 

n) نفر فراتر  25کنندگان از حداکثر تعداد مراسم ازدواج در محدوده افراد نزدیک خانواده که در آن تعداد شرکت
 نرود،

o) کنندگان همراهی افراد در حال مرگ و نیز خاکسپاری در محدوده افراد نزدیک خانواده، که در آن تعداد شرکت
 نفر فراتر نرود،  25از حداکثر تعداد 
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p)  کیلومتری محل سکونت و نیز بازدید از باغ کوچک یا زمین  15ورزش و حرکت در فضای باز در شعاع
 ، 1aو  1بخش  2دودیت تماس بر اساس ماده ای با رعایت محخود شخص یا ملک اجاره

q) های ضروری برای مراقبت از حیوانات.رسیدگی 

های دینی با هدف انجام مراسم دینی، تعریف بهداشتِی وضعیت ویژه عفونت آییها در کلیساها و گردهمآییبرای گردهم
ها قابل دستیابی آییآوازهای گروهی گردهمکنندگان، مدت و تعداد باید تطبیق داده شود. این هدف با کاهش تعداد شرکت

 است.

شود. ، عددی است که در گزارش روزانه موسسه روبرت ُکخ منتشر می۴و  ۳تعداد ابتالها بر اساس بخش   (5)
، از سوی نهاد رسمی مسئول محلی به صورت عمومی ۴و بخش  1عبارت  ۳رسیدن به تعداد مقرر ابتالها مذکور در بخش 

فراتر رود، اقدامات مذکور در بخش  ۴یا بخش  1عبارت  ۳تعداد ابتالها از عدد مقرر بر اساس بخش  شود. اگراعالم می
 الزم باشند. 2مانند، اگر و تا زمانی که این اقدامات برای مبارزه با کروناویروس سندرم حاد تنفسی معتبر می ۴و  ۳

ود )نقطه داغ( اقدامات محدود مربوطه ها در یک محدوده مکانی محددر صورت افزایش اساسی تعداد عفونت (6)
 باید اتخاذ شوند.

۹ماده   

 هاآییگردهم 

  2012ژانویه  25های زاکسن مورخ آییهمهایی به مفهوم قانون گردآییدر فضای باز گردهم (1)
(SächsGVBl. S. 54 که آخرین بار با ماده )2019می  11قانون مورخ  7 ( تغییر یافتSächsGVBl. S. 358 ) 

 نفر مجاز هستند، البته اگر  1000کننده فقط در یک جای ثابت و با حداکثر تعداد شرکت

بخش  ۳آیی، برگزارکنندگان و نیز مهمانداران یک ماسک دهان و بینی بپوشند. ماده کنندگان در گردهمهمه شرکت  .1
 به صورت متناسب معتبر است. 2

 متری باید رعایت شود. 1،5اصله آیی یک حداقل فکنندگان در گردهممیان همه شرکت .2

آیی، از راه کننده گردهمنامکننده قابل تایید هستند، اگر از سوی ثبتنفر شرکت 1000هایی با بیش از آییگردهم (2)
 هستند، خطر عفونت بتواند به یک میزان قابل دفاع کاهش یابد. 1اقدامات فنی و سازمانی که افزون بر بخش 

 ماند.نخورده باقی میآیی زاکسن همچنان دستمافزون بر آن، قانون گرده (3)

۱0ماده   

 پارلمان ایالت زاکسن

پارلمان زاکسن، به دلیل حق استقالل سازمانی بر اساس قانون اساسی و نیز اختیار رئیس پارلمان ایالتی بر اساس مقررات 
شود. قانون اساسی ایالت آزاد زاکسن، از مقررات این فرمان مستثنا می ۳بخش  ۴7داخلی و در پیوند با پلیس بر اساس ماده 

افزون بر آن، نهادهای رسمی مسئول محلی باید به موقعیت حقوقی پارلمان ایالتی بر اساس قانون اساسی و اعضاء آن در 
 چارچوب اقدامات مربوط به قانون حفاظت از عفونت توجه کنند.

 

 ۱۱ماده 

 ها از فرمانکمک به اجرا، تخطی

از فرمان دولت ایالتی زاکسن و وزارت همبستگی اجتماعی زاکسن برای  1عبارت  1بخش  1بر اساس ماده  (1)
های واکسیناسیون و سایر اقدامات پیشگیری، ها بر اساس قانون محافظت از عفونت و برای تقبل هزینهتنظیم مسئولیت

 مقامات مسئول باید

 فاد این فرمان،م .1

ختیارات تعیین شده در موارد اضطراری از سوی باالترین مقام مسئول بهداشت ایالت بر اساس ماده ها و امسئولیت .2
ها بر از فرمان دولت ایالتی زاکسن و وزارت همبستگی اجتماعی زاکسن برای تنظیم مسئولیت ۳عبارت  1بخش  1

 دامات پیشگیری وهای واکسیناسیون و سایر اقاساس قانون محافظت از عفونت و برای تقبل هزینه
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از فرمان دولت ایالتی  2بخش  1اقدامات مشخص شده از سوی باالترین مقام مسئول بهداشت ایالت بر اساس ماده  .3
ها بر اساس قانون محافظت از عفونت و برای زاکسن و وزارت همبستگی اجتماعی زاکسن برای تنظیم مسئولیت

 یریهای واکسیناسیون و سایر اقدامات پیشگتقبل هزینه

توانند از مقامات پلیس محلی کمک کار آنها می را اجرا کنند. در این کار اصل تناسب باید رعایت شود. برای انجام این
 2008ژوئیه  6های اجرای مقررات ایمنی کار بر اساس فرمان مسئولیت ایمنی کار در زاکسن مورخ بخواهند. مسئولیت

SächsGVBl. S. 416)) ،2019اکتبر  8رمان مورخ که آخرین بار با ف (SächsGVBl. S. 706 تغییر یافته  )
 مانند.نخورده باقی میاست، دست

گیرد که از قانون محافظت از عفونت، هنگامی تخلف صورت می 2۴شماره  1aبخش  7۳بنا به تعریف ماده  (2)
 کسی

 آگاهانه .1

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

 یابد،از پنج نفر حضور 

b)  متری را رعایت نکند، 1،5گذاری حداقل فاصله 2عبارت  2بخش  2برخالف ماده 

c)  اندازی کند، اجرا کند، مراجعه کند ایی را باز کند، راههها یا مراسمها، شرکتموسسه 1بخش  ۴برخالف ماده
 2یا بخش  22یا  21، 19، 1۳، 6، ۴، 2های شماره 1یا استفاده کند و هیچ مورد استثنایی بر اساس بخش 

 وجود نداشته باشد،

d)  آیی برگزار کند که یک گردهم 2شماره  1عبارت  ۴و بخش  ۳شماره  1عبارت  ۳بخش  8برخالف ماده
 ها را رعایت نکند،دیتمحدو

e)   1000آیی را برگزار کند که در یک محل ثابت نباشد یا با بیش از یک گردهم 1بخش  9برخالف ماده 
 وجود نداشته باشد. 2بخش  9کننده باشد و تایید بر اساس ماده شرکت

 احتیاطی یا آگاهانهاز روی بی .2

a)  ماسک دهان  1شماره  1بخش  9یا ماده  2بخش  8، ماده 10یا  7، 6، ۴تا  1شماره  1بخش  ۳برخالف ماده
یا  10، شماره eیا  dحرف  6، شماره ۳شماره  1بخش  ۳و بینی نپوشد و هیچ مورد استثنا بر اساس ماده 

 وجود نداشته باشد، 1شماره  1بخش  9یا ماده  2بخش 

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

c)  اندازی هایی را بدون تعریف بهداشتی باز کند، راهها و برنامه، مراکز، شرکت1عبارت  ۴بخش  5برخالف ماده
 کند یا اجرا کند یا تعریف بهداشتی را رعایت نکند،

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

e)  گذاری یا اجبار به پوشیدن ماسک های تماس، مقررات فاصله، محدودیت۳عبارت  ۴بخش  5برخالف ماده
 دهان و بینی را اجرا نکند،

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

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

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

i)  های الکلی سرو کند یا نوشیدنی 1شماره  1عبارت  ۴و بخش  1شماره  1عبارت  ۳بخش  8ماده برخالف
 مصرف کند،

j)  اندازی کند،یک مرکز آموزش بزرگساالن را راه 2شماره  1عبارت  ۳بخش  8برخالف ماده 

k)  محل سکونت خود را بدون دالیل موجه ترک کند. ۳شماره  1عبارت  ۴بخش  8برخالف ماده 



 - 11 -       
 17:۳0ساعت  27/11/2020 :اریخ ویرایشت

  ۱2ماده  

 اجرا، ابطال

شود. همزمان، فرمان محافظت از کرونا در زاکسن مورخ قابل اجرا می 2020دسامبر  1این فرمان در تاریخ  (1)
قابل اجرا  2020دسامبر  2در تاریخ  2بخش  5aشود. ماده ( باطل میSächsGVBl. S. 574) 2020نوامبر  10
 شود.می

 شود.از اعتبار ساقط می 2020دسامبر  28این فرمان، با سپری شدن تاریخ   (2)

 

 درسدن،

 

یالتا یاجتماع یوزارت همبستگ  

ینگکوپ پترا  

 


