«ما در برابر کرونا»  -اقدامات فعلی مربوط به کرونا
در ایالت آزاد زاکسن
همشهریان عزیز مایلم از مشارکت شما در اقدامات مقابله ای با بیماری همه گیر تشکر نمایم .این امر را با هم تحمل
می کنیم.
نخست وزیر Michael Kretschmer

مقررات حفاظت از کرونا

دولت ایالت زاکسن مقررات حفاظت در برابر کرونای جدیدی تصویب کرده است .این ها از  17جوالی  2022اعمال می شود.
مقررات شامل اقدامات حفاظتی پایه بر مبنای الزامات قانون حفاظت در برابر بیماریهای عفونی است.

مهمترین قوانین اعمال شده را در اینجا خواهید یافت.

اقدامات مربوط به کرونا در نمای کلی
الزام به استفاده از ماسک مربوط به مراکز
در هنگام تردد با وسایل نقلیه عمومی در زاکسن استفاده از یک ماسک الزامی است .از  28ماه مه
 2022یک ماسک محافظ دهان و بینی پزشکی ،به عنوان مثال ماسک جراحی کفایت میکند.
ماسک  FFP2دیگر کامال ضروری نیست.
در بیمارستان ها و مطب های پزشکان ،فقط استفاده از ماسک پزشکی دهان و بینی اجباری است.
ماسک  ،FFP2برای ارتباط مستقیم با افراد آسیب پذیر توصیه می شود.
در دیگر مراکز سالمت و مراقبت اجتماعی (از جمله کمک به ادغام ،مراکز مراقبتی) ،استفاده از ماسک  FFP2ضروری است.
دولت ایالتی اکیدا استفاده از ماسک در محیطهای داخلی در دسترس عموم و رعایت فاصله حداقلی را توصیه میکند.

الزام به انجام تست مربوط به مراکز
الزام به انجام تست ویروس کرونا به خصوص برای کارفرمایان ،شاغالن و مراجعه کنندگان برای ورود به
مراکز زیر اعمال میشود:
 مراکز مراقبت و پرستاری ،مراکز پرستاری و مراقبت از افراد در آستانه مرگ ،کارگاههای ویژه افراد
معلول،
 مراکز مربوط به اسکان جمعی پناهجویان و پناهندگان
 مراکز اخراج از کشور ،مراکز اجرای احکام
الزامها به انجام تست برای افراد تا پایان  6سالگی اعمال نمیشوند.
کارفرمایان و شاغالن واکسینه شده یا بهبود یافته مراکز نام برده در باال باید حداقل دو بار در هفته تقویمی یک مدرک تست به روز ارائه
نمایند.
بازدید کنندگان و کارکنان واکسینه شده و بهبود یافته در بیمارستان ها ،مشمول تست اجباری نمی شوند .کارفرمایان و کارکنانی که
واکسینه نشده اند و جزو افراد بهبود یافته نمی باشند ،باید حداقل دو بار در هفته ،گواهی تست فعلی ارائه دهند.
بازدید کنندگانی که واکسینه نشده اند و جزو افراد بهبودیافته نمی باشند ،در بیمارستان ها باید گواهی تست فعلی ارائه دهند.

مدارس و آموزش

ندارد.
الزام انجام تست ،هنوز در مراکز مراقبت روزانه آموزشی درمانی کودکان و مراکز مشابه وجود دارد.


الزام استفاده از ماسک و الزام انجام تست ،دیگر در مراکز مراقبت روزانه کودکان و مدارس وجود

