Bearbeitungsstand: 17.04.2020 18:55 Uhr

دستورالعمل وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی برای محافظت در برابر SARS-
 CoV-2و کرونا ویروس COVID-19
(دستورالعمل حفاظت در برابر کرونا در ساکسون )SächsCoronaSchVO -
 17آوریل 2020
براساس بخش  32حکم  1در رابطه با بخش  28پاراگراف  1احكام  1و  2از قانون محافظت در برابر سرایت مصوب
 20ژوئیه  )BGBl. I S. 1045( 2000که از آن §  28پاراگراف  1حکم  1و  2توسط ماده قانونی  1شماره  6از قانون
مصوب  27مارس  ،)BGBl. I p.587( 2020و با §  7از دستورالعمل دولت ایالتی ساکسونی و وزارتخانه ایالتی همبستگی
اجتماعی برای تنظیم مسئولیتهای قانونی تحت قانون محافظت در برابر سرایت و بازپرداخت هزینههای واکسیناسیون و سایر
اقدامات پیشگیرانه از  9ژانویه  .Sächs- GVBl( 2019ص  ،)83که توسط دستورالعمل  13مارس  2020اداره میشود
( .SächsGVBlص  )82تغییر یافته است ،فرمان عمومی وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت
ساکسونی:

§1
عمومی
( )1به مناسبت همهگیری کرونا ،از همه افراد خواسته میشود تا تماسهای فیزیکی-اجتماعی خود را با افرادی غیر
از خانواده خود یا شریک زندگیشان به حداقل ممکن برسانند ،و در صورت امکان ،حداقل فاصله  1.5متر را با افرادی که
در خانه با آنها هستند در نظر بگیرند ،یا برای اجتناب از سرایت دست به اقدامات بیشتری بزنند (محدودیت تماس) .این اصل
در همه زمینههای زندگی به ویژه در محلهای کار اعمال میشود .به شدت توصیه میشود که در فضاهای عمومی ،مخصوصا ً
هنگام تماس با افراد پرخطر ،از پوشش دهان و بینی استفاده کنید تا خطر ابتال را برای خود و دیگران کاهش دهید .این موضوع
همچنین شامل بهداشت منظم دست و جلوگیری از تماس با صورت است .والدین و سرپرستهای قانونی باید مطمئن شوند که
فرزندان یا سرپرستهای آنها در صورت امکان انجام این توصیهها ،از این موارد پیروی میکنند.
( )2به ترتیب برای کاهش شیوع ویروس در یک منطقه گسترده ،از شهروندان خواسته میشود که از مسافرتهای
شخصی ،گشت و گذار و بازدیدها  -از جمله اقوامشان ،خودداری کنند .این مورد همچنین در مورد سفرهای روز ملی نیز صدق
میکند.

§2
محدودیت تماس
( )1گذراندن وقت در فضای عمومی فقط به تنهایی یا با همراهی شریک زندگی یا با بستگان خانهتان یا با شخص
دیگری که در خانه زندگی نمیکند و یا برای استفاده از حق حضانت و دسترسی  ،مجاز است.
( )2که در فضاهای عمومی حداقل فاصله  1.5متر باید با دیگران ،بجز افراد ذکر شده در بند  1حفظ شود.

§3
ممنوعیت تجمع مردم
( )1همه رویدادها ،گردهماییها و اجتماعات دیگر ممنوع است .این مورد همچنین در مورد برگزاری جلسات در
کلیساها ،مساجد ،کنیسهها و جلسات سایر انجمنهای مذهبی و دیگر جلسات و انجمنها صدق میکند.
( )2بجز
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مناسبتهای پارلمان ایالتی ،دولت ایالتی و نهادهای نماینده شهرداری و همچنین مقامات ،دادگاهها ،دادستانیهای عمومی
یا سایر ارگانهایی که وظایف عمومی و رویدادهایی را انجام میدهند که به مراقبت یا مراقبتهای بهداشتی از مردم
مربوط میشود ،همچنان خدمات میدهند،

.2

جلسات غیرقابل اجتناب برای انجام فعالیتهای حرفهای و همچنین گرفتن امتحانات و خدمات پشتیبانی کامالً ضروری است

.3

جلسات در نزدیکترین حلقه خانوادگی و برای کمتر از پنج نفر برای همراهی با مرگ و برای خدمات تا  15بازدید کننده
مجاز است .این امر همچنین در مورد مراسم تدفین ،تشیع جنازه و مراسم عروسی نیز صادق است،

.4

استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی در صورت پوشاندن دهان و بینی مجاز است؛ در غیر این صورت §  1پاراگراف
 1حکم  5اعمال میشود،

.5

حضور در مدارس دولتی و رایگان برای تهیه و انجام امتحانات و مراقبتهای اضطراری،

.6

مؤسسات آموزشی و مراکز آموزش فنی و حرفهای ،برای تهیه و اجرای امتحانات برای سال آموزش فعلی،

.7

مراجعه به مراکز مراقبت از کودکان برای مراقبتهای اضطراری.

( )3که در موارد مجزا ،معافیتها را میتوان به درخواست اعطا کرد ،به خصوص برای مجامع مشمول قانون مجمع
ساكسون ،از ناحیه مسئول یا شهر مسئول مجاز دریافت كرد ،تا آنجا كه این امر از منظر محافظت در برابر سرایت قابل توجیه
است.

§4
ممنوعیتهای عملیاتی
( )1امکانات یا پیشنهادهای زیر ممکن است برای عموم آزاد نباشد:
.1

امکانات ورزشی ،ورزشهای باشگاهی ،استودیوی بدنسازی و ورزشی ،مراکز تندرستی ،حمام ،سونا و حمام بخار،
زمین بازی،

.2

تئاترها ،سالنهای موسیقی ،سینماها ،سالنهای کنسرت ،سالنهای بزرگ کنسرت ،اپراها ،ارائه در خانههای ادبی،
موزهها ،یادبودها ،مراکز فرهنگی منطقهای ،خانههای شهری ،نمایشگاهها ،سالنهای نمایشگاهی ،افالک نماها ،پارکهای
حیوانات ،باغهای گیاه شناسی و جانورشناسی،

.3

ارائه از موسسات آموزشی ،مراکز آموزشی بیشتر و پیشرفته ،مراکز آموزش بزرگساالن ،دورههای زبان و ادغام ارائه
دهندگان دوره ،مدارس موسیقی ،کتابخانهها،

.4

پیشنهادات باز برای کار کودک و نوجوانان ،خوابگاههای جوانان ،کمپهای مدرسه،

.5

نمایشگاهها ،بازارهای ویژه،

.6

جشنوارههای محلی ،نمایشگاهها ،سرگرمیهای رقص ،مدارس رقص ،دیسکوها ،کلوپها ،کلوپهای موسیقی ،بازیها،
کازینوها ،مراکز شرط بندی و شرکتهای مشابه ،مراکز فحشا ،رویدادهای روسپیگری ،واسطهگری فحشا ،رویدادهای
تفریحی ،پارکهای تفریحی و سرگرمی،

.7

محلهای مالقات سالمندان ،تورهای آموزشی ،تورهای شهری.
( )2بهویژه ،بازگشایی

.1

مدارس دولتی و رایگان برای آمادهسازی و اجرای امتحان و همچنین برای مراقبتهای اضطراری،

.2

کتابخانهها و بایگانیهای ویژه،

.3

مؤسسات آموزشی و مراکز آموزش فنی و حرفهای ،برای تهیه و اجرای امتحانات برای سال آموزش فعلی،
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دانشگاه ها و آکادمیهای فنی و حرفهای،

.5

موسسات آموزشی مقامات،

.6

مراقبت از کودک برای مراقبتهای اضطراری،

.7

مشاغل مرتبط با صنایع دستی و مراکز درمانی،

.8

موسسات مشاوره تخصصی در زمینههای روانی-اجتماعی،

در صورت رعایت مقررات بهداشتی مقرر در فرمان عمومی وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت
ساکسونی.
( )3در موارد استثنایی ،تمرین ورزش در اماکن ورزشی با تأیید کتبی وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی
اجتماعی مجاز است .استثنائات فقط در صورتی امکانپذیر است که
.1

یک قرارداد کاری برای ورزشکاران وجود دارد که آنها را ملزم به انجام یک فعالیت ورزشی در ازای هزینه میکند و
این بهطور عمده برای تأمین معیشت آنها است یا

.2

این ورزشکاران متعلق به تیم ملی ایالتی (تیم المپیک ،تیم نوجوانان ،تیم خردسال  )1کنفدراسیون ورزشی المپیک آلمان
یا تیم برتر انجمن ورزشی معلولین آلمان هستند

و مالک یا گرداننده تأسیسات ورزشی فوق ،برنامه کاری را کتبا ً تأیید میکند و تأیید میکند که ضمن رعایت الزامات بهداشتی
در تأسیسات ورزشی ،فعالیتهای ورزشی را میتوان انجام داد.

§5
کسب و کارهای تهیه غذا (کیترینگ)
انواع پذیرایی در موسسات ممنوع است .این موضوع همچنین در مورد سالنهای ناهارخوری و غذاخوریهای دانشگاه
صدق میکند .ارائه و تحویل وعدههای غذایی بیرونبر و رستورانهای مراکز کار و اغذیهفروشیهای کارکنان در صورت
رعایت مقررات بهداشتی ذکر شده در فرمان عمومی وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی معاف هستند.

§6
هتلها و مراکز اقامتی
بهرهبرداری از مشاغل هتل و مراکز اقامتی و ارائه هرگونه محل اقامت برای اهداف گردشگری خصوصی ممنوع
است .پیشنهادات اقامتی الزم برای نمونه برای مسافرین تجاری مجاز است .وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی
اجتماعی میتواند با یک فرمان عمومی ،مقررات بهداشتی را برای پیشنهادهای ضروری اقامت و اسکان را صادر کند.

§7
فروشگاهها و مشاغل
( )1بهرهبرداری از مراکز خرید و خردهفروشی در مقیاس بزرگ بهطور کلی ممنوع است .فقط بازگشایی مغازههای
زیر برای تامین نیازهای روزانه و ملزومات اساسی مجاز است :خواروبار فروشی ،ملزومات حیوانات خانگی ،بازارهای
نوشیدنی ،خدمات بار و تحویل ،داروخانهها ،فروشگاههای لوازم پزشکی ،بیناییسنجی ،متخصصان شنواییسنجی ،بانکهای
پسانداز و بانک ،دفاتر پست و همچنین خشکشوییها ،لباسشوییها و مغازههایی که روزنامه میفروشند و فروشگاههایی که
دارای دسترسی جداگانه برای مشتریان هستند و بیش از  800متر مربع فضای خردهفروشی ندارد .کاهش با بستن فضای
فروشگاهی یا اقدامات مشابه مجاز نیست.
( )2بازگشایی مغازه ممنوع است .یک استثناء در این قانون عبارت است از:
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مغازهها برای تامین نیازهای روزمره ،نظیر :خواروبار فروشی ،بازارهای نوشیدنی ،فروشگاههای تولیدات مزارع،
غرفههای فروش متحرک در فضای باز یا در سالنهای بازار مواد غذایی ،محصوالت باغی و محصوالت مربوط به مهد
کودک،

.2

مغازههای مورد نیاز برای نیازهای اساسی مراقبتی نظیر امور بانکی ،بانکهای پسانداز ،دستگاههای خودپرداز،
داروخانهها ،فروشگاههای لوازم پزشکی ،مراکز بیناییسنجی ،متخصصان شنواییسنجی ،فروش محصوالت مطبوعاتی،
شعبههای سفارش و پست ،کتابفروشیها ،خشکشویی ،لباسشویی ،فروشگاههای آنالین ،فروشگاههای محصوالت باغی
و ابزارآالت ،فروشگاههای صنایع دستی ،پمپهای بنزین ،نمایندگیهای فروش اتومبیل و دوچرخه ،تعمیرگاهها و
حراجیهای قطعات یدکی خودرو و دوچرخه ،فروشگاههای تولیدی و بازاریابی تجهیزات مهد کودک و محصوالت
باغبانی ،فروشگاههای ملزومات حیوانات خانگی،

.3

خردهفروشیها از همه نوع تا یک محدوده فروش  800متر مربعی ،تا زمانیکه در مراکز خرید و فروشگاههای خرده
فروشی در مقیاس بزرگ قرار نداشته باشند .کاهش فضای خرید به وسیله حائل یا وسایل مشابه مجاز نیست،

.4

فروشگاههای عمده فروشی.
( )3ایجاد تراکنشها مطابق با بندهای  1و  2فقط درصورتی مجاز است که

.1

حداقل فاصله  1.5متری مورد نیاز در فروشگاه و در محل انتظار در مقابل فروشگاه رعایت شود،

.2

کارکنان و مشتریان در حین حضور در فروشگاه پوششی روی دهان و بینی خود داشته باشند ،در غیر این صورت
مطابق §  1پاراگراف  1حکم  5اعمال میشود،

.3

حداکثر تعداد مشتری در فروشگاه یک مشتری به ازای هر  20متر مربع از فضای خردهفروشی است که باید مدیریت
مناسب مشتری را نیز به همراه داشته باشد،

.4

یک شخص که مسئول پیروی از قوانین است باید مشخص شود و در هنگام کنترل ،اطالعات را ارائه دهد،

.5

به عالوه مقررات بهداشتی که در فرمان عمومی وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی وضع شده است،
باید رعایت شود.

§8
شرکتهای خدماتی
( )1شرکتهای خدماتی که در ارتباط مستقیم با مشتری هستند باید فعالیت خود را متوقف کنند ،بهجز درمانهای بهداشتی
مورد نیاز.
( )2در شرکتهای خدماتی با مراجعه کننده عمومی و در محدوده انتظار ،باید حداقل فاصله  1.5متری رعایت شود.
بیش از ده نفر نباید در محدوده انتظار باشند.

§9
محدودیتهای بازدید
( )1بازدید ممنوع است
.1

برای افراد سالمند حاضر در "خانههای سالمندان ،به استثنای ،به عنوان مثال ،بازدید از بستگان نزدیک برای کمک به
بستگان نزدیک در مورد مرگ ،از جمله مراقبتهای شبانه،

.2

موسسات و اجتماعات مربوط به افراد مرخص شده از بیمارستان و گروههایی که به معلوالن کمک میکنند که مطابق با
§  2از قانون مراقبت و مسکن ساکسونی مصوب  12ژوئیه  .SächsGVBl( 2012ص  ،)397که در  6ژوئن
 2019برای آخرین بار ضمیمهای به آن افزوده شد ( .SächsGVBlص  )466و تغییر کرد ،مستند شد،
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بیمارستانها و همچنین مراکز پیشگیری و توانبخشی که در آنها مراقبتهای پزشکی قابل مقایسه با بیمارستانها ارائه
میشود (امکانات مطابق با بند  )3(23حکم  1شماره  1و  3از قانون محافظت در برابر سرایت مصوب  20ژوئیه
 .BGBl( 2000ل ص  ،)1045اخیراً طبق ماده  1تا  3از قانون مصوب  27مارس ( 2020روزنامه رسمی فدرال l
ص  )587تغییر یافته است)،

.4

امکانات بستری برای بهزیستی کودک و نوجوان نیاز به تأیید مطابق بندهای  )3( 13احکام  )1( 19 ،1احکام 34 ،1
احکام 35 ، 35 ،1الف ( )2شمارههای  3و  )1( 42 ،4احکام  2و 42الف ( )1از هشتمین کتاب قانون اجتماعی  -رفاه
کودکان و نوجوانان  -در نسخه اطالعیه  11سپتامبر ( 2012روزنامه رسمی فدرال  lص  ،)2022که آخرین بار در
ماده  36قانون  12دسامبر  2019اصالح شد (روزنامه رسمی فدرال  lص  )2652و همچنین مکانهای اقامتی که در
آن به کودکان و نوجوانان کمکهای ادغام ارائه میشود.

( )2استثناها به بند  1شماره  3مالقات نزدیکان نزدیک به مراکز مراقبتهای تسکینی و کودک و همچنین آسایشگاهها
و بستگان نزدیک برای کمک به مرگ است .بعالوه ،ویزیت برای اهداف معنوی مجاز است.
( )3استثناها از بند  1شماره  4بازدیدهای الزم توسط كاركنان اداره بهزیستی جوانان از جمله ( ASDخدمات عمومی
اجتماعی) ،سرپرست قانونی و مالقات افراد دارای حضانت قانونی یا قاضیان و سایر طرفهای درگیر در دادرسی در صورت
حكم دادگاه ،استماع شخصی و در صورت فوریتهای پزشکی است .این افراد باید بازدید خود را از قبل با مدیریت چنین
مراکزی هماهنگ کنند .در صورت مشاهده موارد مشکوک ،بهطور کلی مطابق با الزامات ( RKIموسسه رابرت کخ) دسترسی
محدود میشود.
( )4مطابق با بند  ،1اعداد  1تا  ،4به ویژه باید رفتار خود را برای اطمینان از بهداشت ذکر کند .ورود به امکانات
فوق برای اهداف درمانی یا پزشکی ،اقدامات ساختاری در و داخل ساختمان که نمیتوان آن را به تعویق انداخت یا برای
تعمیرات در تاسیسات زیرساختی ،چنین بازدیدی به معنی نقض این آیین نامه نیست.
( )5وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی میتواند با فرمان عمومی ،استثنائات منع بازدید را مطابق
بند  1مجاز كند و مقررات بهداشت را صادر نماید .استثناها را میتوان حتی در موارد خاص ،توسط مقامات اداری مسئول و
شهرهای مستقل با توافق با وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی انجام داد ،تا آنجا که طبق قانون محافظت در
برابر سرایت قابل توجیه است.
( )6این مراکز مطابق با بند  ،1اعداد  1تا  ،4به ویژه باید رفتار خود را برای اطمینان از بهداشت ذکر کنند.
( )7ورود به امکانات فوق برای اهداف درمانی یا پزشکی و برای انجام کمکهای سرپایی و همچنین برای اقدامات
ساختمانی در و داخل ساختمان که نمیتوان آن را به تعویق انداخت و تعمیرات تأسیسات زیرساختی ،بازدید به معنای نقض این
آییننامه محسوب نمیشود.

§ 10
اقدامات سختگیرانه
برای مناطقی که خطر سرایت در آنها بیشتر است و شیوع در بیش از یک منطقه یا یک شهر مستقل گسترش مییابد،
وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی میتواند اقدامات سختگیرانه را با استفاده از یک فرمان عمومی تعیین
کند.

§ 11
کمک به اجرای قانون ،جرائم اداری
( )1مقامات مسئول به موجب بخش  1پاراگراف  1حكم  1از دستورالعمل دولت ایالتی ساكسونی و وزارتخانه ایالتی
امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی برای تنظیم مسئولیتهای قانون با توجه به قانون محافظت در برابر سرایت و برای
بازپرداخت هزینههای واكسیناسیون و سایر اقدامات پیشگیرانه،
.1

این آیین نامه را رعایت کنید؛

-6.2

وظایف و اختیارات انجام شده توسط باالترین مقام بهداشتی ایالت مطابق با بخش  )1( 1حکم  3از دستورالعمل دولت
ایالتی ساکسونی و وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی برای تنظیم مسئولیتها تحت قانون محافظت
در برابر سرایت و بازپرداخت هزینههای واکسیناسیون و سایر اقدامات پیشگیرانه در موارد فوری و

.3

اقدامات انجام شده توسط باالترین مقام بهداشتی ایالت ،مطابق با بخش  1پاراگراف  2از دستورالعمل دولت ایالتی
ساكسونی و وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی برای تنظیم مسئولیتهای قانونی تحت قانون محافظت
در برابر سرایت و بازپرداخت هزینههای واكسیناسیون و سایر اقدامات پیشگیرانه

مشخصهها اصل تناسب باید رعایت شود .میتوانید از مقامات پلیس محلی برای کمک به اجرای احکام درخواست کنید.
( )2هر کسی که به موجب بخش 1( 73الف) شماره  24از  IfSGخالف قانون عمل کند
.1

تعمداً برخالف §  2پاراگراف  1حداقل فاصله را حفظ نمیکند و یا §  2پاراگراف  2را نقض میکند،
یا با سهلانگار یا تعمداً چنین کند،

.2

سازماندهی یا شرکت در یک رویداد ،گردهمایی یا جلسه برخالف §  3پاراگراف ،1

.3

امکانات ،تورها یا تورهای شهری را بر خالف §  4اراگراف  1انجام میدهد،

.4

برخالف §  4پاراگراف  1از یکی از مراکز فوق بازدید کند،

.5

مغایر با §  5کسبوکارهای تهیه غذا را اداره کند،

.6

هتلها یا مراکز اقامتی را اداره میکند یا برخالف بخش  ،6اقامتگاه را فراهم می کند،

.7

فروشگاههای خرده فروشی را بر خالف §  7پاراگراف  1و  2اداره میکند،

.8

بر خالف بخش  8پاراگراف  ،2به عنوان شخص مسئول یک شرکت خدماتی ،به بیش از ده نفر اجازه بدهد تا در محلهای
انتظار حضور داشته باشند

.9

وارد یک موسسه میشود که خالف بخش  )1( 9باشد.

§ 12
(شروع به کار ،منقضی شدن)
( )1این آییننامه از  20آوریل  2020به موقع اجرا گذاشته میشود و در تاریخ  3مه  2020منقضی میشود.
( )2با الزماالجراء شدن این آییننامه ،فرمان عمومی وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در تاریخ
 31مارس ( Az. 15-5422 / 5 ،2020اجرای قانون محافظت در برابر سرایت  -اقدامات مربوط به همهگیری کرونا -
ممنوعیت رویدادها).
درسدن 17 ،آوریل 2020

برای جامعه و همبستگی اجتماعی مان
Petra Köpping

-7علت
الف .بخش عمومی
در  11مارس  ،2020سازمان بهداشت جهانی شیوع  SARS-CoV-2کرونا ویروس جدید و بیماری ناشی از آن COVID-
 19را به عنوان همهگیری طبقهبندی کرد .شیوع این ویروس نوعی فشار بسیار پویا و جدی بر نظام سالمت است .اگر اقدامات
صورت گرفته تاکنون بیش از این توسعه نیابد و تلفیق نشود ،هنوز هم میتوان افزایش شدید تعداد موارد را انتظار داشت.
همچنین مهم است که تعداد بیمارانی که به شدت نیاز به مراقبتهای ویژه دارند ،تا حد ممکن کم نگه داشته شود تا از این طریق
نظام سالمت بیش از حد تحت فشار نباشد.
انستیتوی رابرت کخ در حال حاضر خطر کلی برای سالمت مردم آلمان را بسیار باال ارزیابی میکند .بهویژه ،افراد مسن و
مبتالیان به بیماریهای اساسی زمینهای در معرض بیماری شدید هستند و بدون اقدامات درمانی ممکن است در اثر بیماری
فوت کنند .از آنجا که در حال حاضر نه واکسیناسیون و نه درمان خاص در دسترس نیست ،باید همه اقدامات برای تأخیر در
گسترش بیشتر ویروس انجام شود .تنها راه اطمینان از عملکرد نظام سالمت ،کند کردن سریع سرایت است.
هدف قانون محافظت در برابر سرایت همانا جلوگیری از بیماریهای واگیر در انسان ،شناسایی عفونتها در مراحل اولیه و
جلوگیری از شیوع بیشتر آنها است .مطابق بخش  28پاراگراف  1از  ،IfSGمرجع ذیصالح میتواند اقدامات حفاظتی را انجام
داده و رویدادها و اجتماعات تعداد زیادی از مردم را محدود یا ممنوع کند .با توجه به مسیر غالب انتقال SARS-CoV-2
(قطرات ریز) ،برای نمونه از طریق سرفه ،عطسه یا تا حدی از طریق افرادی که خفیف مبتال شدهاند یا حتی عالمتی از بیماری
ندارند ،ممکن است انتقال از فرد به فرد دیگر رخ دهد .بنابراین الزم است که روابط اجتماعی فیزیکی بین افراد به حداقل
برسد.
با دستورالعمل حفاظت در برابر کرونا مصوب  31مارس  ،2020ممنوعیتهای تماس ،ممنوعیت بازدید و محدودیتهای
خروج وضع شد .با توجه به کاهش سرعت آلودگی در ساکسونی ،اکنون محدودیتهای اولیه برداشته میشود .با این حال،
ممنوعیتهای تماس و بازدید همچنان در کار است.
با فرمان عمومی از سوی وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی ،برای اجرای قانون
محافظت در برابر سرایت مصوب  31مارس  ،2020پرونده شماره ( 5/5422-15اقدامات برای همهگیری کرونا  -ممنوعیت
رویدادها) ممنوعیتهای عملی گستردهای اعالم شد ،مغازههای خردهفروشی و تهیه غذا ،هتلها و اماکن اقامتی بسته شدهاند .در
اصل ،این اقدامات طبق قانون محافظت در برابر سرایت هنوز الزم است ،اما با توجه به پیشرفت اپیدمیولوژیک فعلی ،به تدریج
شرایط آرام میشوند.
از منظر فناوری کنترل ،دستورالعمل محافظت در برابر کرونا در ساکسونی که تا  19آوریل  2020معتبر است ،تجدید نظر
خواهد شد .در همین حال ،محتوای مندرج در فرمان عمومی وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت
ساکسونی برای اجرای قانون محافظت در برابر سرایت مصوب  31مارس  ،2020پرونده شماره ( 5/5422-15اقدامات
برای همهگیری کرونا  -ممنوعیت رویدادها) مورد بازنگری قرار گرفته و به صورت یکپارچه در مقررات محفاظت در برابر
کرونا ساکسونی یکپارچه شده است.
مهمترین ویژگیهای جدید عبارت هستند از:
 .1لغو محدودیتهای خروج،
 .2گسترش فهرست فروشگاههای مورد نیاز برای تامین نیازهای اولیه ،به عنوان مثال با تجارت کتاب و فروشگاههای
ابزارآالت ،نمایندگیهای فروش اتومبیل و فروشگاههای دوچرخه،
 .3افتتاح اولیه مغازههای خرده فروشی با مساحت فروش حداکثر  800متر مربع،
 -4شفافسازی مقررات بهداشتی برای انجام توسط کسب و کارها که باید از طریق فرمان عمومی وزارتخانه ایالتی امور
اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی اعالم شود.

-8ب  -قسمت ویژه
به § ( 1اصل)
بخش  1این اصل را تبیین میکند که به مناسبت همهگیر شدن کرونا ،تماسهای فیزیکی و اجتماعی با افراد دیگر در خارج از
خانه به حداقل ممکن برسد .حداقل فاصله  1.5متری بین دو نفر مشخص شده است .نیازمندی فاصله بیشتر شده و توصیههایی
برای استفاده از پوشش دهان و بینی در فضاهای عمومی ،به ویژه در هنگام تماس با گروههای پرخطر وجود دارد .از شهروندان
خواسته میشود که به طور کلی از مسافرتهای شخصی ،گشت و گذار و بازدیدها  -از جمله از اقوام ،اجتناب کنند.
به § ( 2محدودیت تماس)
محدودیت تماس معیار اصلی است که طبق قانون محافظت در برابر سرایت مورد نیاز است .در پاراگراف  2مشخص شده
است.
پاراگراف  1تشکیل گروه در فضای عمومی را برای افرادی که به همان خانواده تعلق دارند محدود میکند .فقط افرادی که به
تنهایی زندگی میکنند مجاز به ماندن در فضای عمومی به همراه شخص دیگری هستند که با او در خانه زندگی نمیکنند.
همچنین جلساتی برای استفاده از حقوق حضانت و دسترسی به آنها برگزار میشود.
با توجه به § ( 3ممنوعیت تجمع مردم)
بر اساس تحوالت و دانش فعلی ،بهطور کلی فرض بر این است که رویدادها و اجتماعات مشمول قانون مجامع و تجمعات بوده
و با توجه به قانون محافظت در برابر سرایت نمیتوان چنین رویدادهایی را برگزار کرد زیرا اقدامات حفاظتی که به همان
اندازه مؤثر باشند ،اما مداخله کمتری نیز داشته باشند را در این رویدادها ،اجتماعات یا گردهمایی نمی توان به همراه داشت.
جلسات زیر از ممنوعیت معاف هستند:
 .1مناسبتهای پارلمان ایالتی ،دولت ایالتی و نهادهای نماینده شهرداری و همچنین مقامات ،دادگاهها ،دادستانیهای عمومی یا
سایر ارگانهایی که وظایف عمومی و رویدادهایی را انجام میدهند که به مراقبت یا مراقبتهای بهداشتی از مردم مربوط
میشود ،همچنان خدمات میدهند،
 .2جلسات اجتناب ناپذیر که برای انجام فعالیتهای حرفهای و همچنین برگزاری امتحانات و خدمات پشتیبانی کامالً ضروری
است.
 .3جلسات در نزدیکترین حلقه خانوادگی و بیش از پنج نفر برای همراهی با فوت و برای خدمات تا  15بازدید کننده،
 -4استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در صورت داشتن پوشش دهان و بینی،
 .5حضور در مدارس دولتی و رایگان برای تهیه و انجام امتحانات و مراقبتهای اضطراری،
 .6مؤسسات آموزشی و مراکز آموزش فنی و حرفهای ،برای تهیه و اجرای امتحانات برای سال آموزش فعلی،
 .7بازدید از مراکز مراقبت از کودک برای مراقبتهای اضطراری.
که در موارد مجزا ،معافیتها را میتوان به درخواست اعطا کرد ،به خصوص برای مجامع مشمول قانون مجمع ساكسون ،از
ناحیه مسئول یا شهر مسئول مجاز دریافت كرد ،تا آنجا كه این امر از منظر محافظت در برابر سرایت قابل توجیه است.
بخش ( 4ممنوعیتهای عملیاتی)
به دلیل خطر باالی سرایت ،برخی از مراکز یا ارائهها برای عموم بسته شده است .این موارد زیر به ویژه امکانات ورزشی و
مؤسسات فرهنگی و همچنین پیشنهادهای آموزشی ،پیشنهادهایی برای کار کودک و نوجوان ،نمایشگاههای تجاری ،بازارهای
ویژه ،تفریحی ،مراکز مالقات سالمندان ،تورهای آموزشی و تورهای شهری مربوط است.
این امکانات و پیشنهادات معموال بهخاطر نزدیکی افراد حاضر در مشاغل عادی با یکدیگر و میانگین مدت زمان حضور آنها،
بهطور مرتب در معرض خطر سرایت قرار دارند .بنابراین ادامه بسته نگه داشتن مراکز و پیشنهادات فوق ضروری و مناسب
است.
امکانات زیر نیز از این امر مستثنا است:

-9 مدارس دولتی و رایگان برای آمادهسازی و اجرای امتحان و همچنین برای مراقبتهای اضطراری، کتابخانهها و بایگانیهای ویژه،مؤسسات آموزشی و مراکز آموزش فنی و حرفهای ،برای تهیه و اجرای امتحانات برای سال آموزش فعلی،
 دانشگاهها و مراکز آموزش فنی و حرفهای،موسسات آموزشی مقامات،
مراقبت از کودک برای مراقبتهای اضطراری،
مشاغل مرتبط با صنایع دستی و مراکز درمانی،
موسسات مشاوره تخصصی در زمینههای روانی-اجتماعی،
شرط الزم برای پذیرش شرکت همانا رعایت مقررات بهداشتی مقرر در فرمان عمومی وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و
همبستگی اجتماعی است.
به § ( 5موسسات پذیرایی)
با توجه به کند شدن زنجیرههای سرایت در هفتههای اخیر ،این بیماری همهگیر هنوز برطرف نشده است .رعایت محدودیتهای
الزم برای برقراری ارتباط در رستورانها خیلی دشوار است .همچنین با افزایش مصرف الکل ،این خطر افزایش مییابد که
ممکن است میهمانان محدودیتها را رعایت نکنند .بنابراین همچنان رعایت این اقدامات برای محدود کردن موثر ظهور
زنجیرههای جدید سرایت الزم است.
به § ( 6هتلها و مراکز اقامتی)
تا آنجا که ممکن است برای جلوگیری از انتشار ویروس ،از شهروندان خواسته میشود که بطور کلی از سفرها و بازدیدهای
خصوصی خصوصا ً از اقوامشان خودداری کنند .این نه تنها در مورد سفرهای روز ملی ساکسونی و روز ملی صادق است،
بلکه در سراسر کشور نیز صدق میکند .برای بهره از مشوقهای مناسب ،الزم است صنعت هتل و مراکز اقامتی بسته شوند.
برای استراحتهای یک شبه مانند مسافران تجاری ،استثناهائی وجود دارد.
به § ( 7فروشگاهها و مشاغل)
بهطور کلی ،مغازهها بسته هستند.
تجارت خردهفروشی برای نیازهای روزانه ،به ویژه تجارت مواد غذایی و برخی از مغازههای ضروری برای مراقبتهای
اساسی مانند داروخانهها نیز از این امر مستثنی هستند.
با این وجود ،با توجه به موفقیت در کاهش سرعت سرایت ،لیست مشاغل ضروری برای مراقبتهای اساسی در حال گسترش
است .در آینده ،بهطور خاص امکان بازگشایی فروشگاههای ابزارآالت ،فروشگاههای صنایع دستی ،نمایندگیهای فروش اتومبیل
و فروشگاههای دوچرخه و همچنین فروشگاههای محصوالت مطبوعاتی امکان پذیر خواهد بود .از این گذشته ،مغازههایی با
مساحت فروش بیش از  800متر مربع باید بتوانند در آینده دوباره باز شوند.
عملکرد مراکز خرید و خرده فروشی در مقیاس بزرگ هنوز اساسا ً ممنوع است .فقط بازگشایی مغازههای مجاز است که به
صراحت ذکر شدهاند و برای رفع نیازهای روزانه ،خدمات اصلی آنها مجاز است.
برای کلیه استثنائات مجاز ،رعایت مقررات بهداشتی تعیین شده توسط وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی
در ساکسونی الزامی است.
به § ( 8شرکتهای خدماتی)
پاراگراف  1شرکتهای خدماتی که ارتباط مستقیم با مشتری دارند ،مانند آرایشگاهها ،ممنوع است .همچنین در ادامه بررسی
ضرورت اقدامات فوق ،قرار است در صورت لزوم با رعایت مقررات بهداشتی ،بازگشایی شركتهای خدماتی نیز فراهم شود.
تا اطالع ثانوی ،قطع زنجیرههای سرایت در اولویت است.

 - 10خدمات مرتبط با معالجات الزم پزشکی از ممنوعیت خارج است.
پاراگراف  2محدودیت تماس در محل انتظار را مشخص می کند.
با توجه به § ( 9محدودیتهای بازدید)
با توجه به آخرین تحوالت و یافتهها و نیز با عنایت به کاهش تماسها و قطع مسیرهای احتمالی سرایت ،محدودیتهای بازدید
در این مرکز برای گروههای آسیب پذیر مانند بیماران ،سالمندان و افراد نیازمند مراقبت و همچنین افراد معلول و کودکان و
نوجوانان ،مناسب و ضروری است .در مراکز فوقالذکر ،غالبا ً از افرادی مراقبت میشود كه در صورت آلوده بودن به عامل
بیماریزای جدید ،در معرض خطر جدی سالمتی قرار دارند .از این گذشته ،خطر ابتال به بیماری و عدم موفقیت پرسنل پزشکی
و پرستاران کاهش مییابد ،بهگونهای که ارائه خدمات را میتوانند حفظ کنند.
عالوهبر استثنائات ذکر شده در بندهای  2و  ،3وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ساکسونی میتواند
استثنائات بیشتری را نیز در مورد محدودیتهای وضع شده در این فرمان عمومی به وجود آورد و قوانین بهداشتی را وضع
کند .این امر همچنین بر گزینه ایجاد اقدامات اضافی محافظتی ویژه برای گروههای آسیبپذیر ذکر شده در بخش  9با استفاده
از یک فرمان عمومی تأثیر نمیگذارد.
با توجه به § ( 10اقدامات سختگیرانه)
بخش  10در نظر گرفته شده است تا وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ساکسونی در صورت افزایش
خطر ابتال در مناطق خاص بتواند اقدامات سختگیرانه ملی را برای مناطق آسیب دیده در نظر بگیرد .این امر برای جلوگیری
از این است تا مقامات بهداشت محلی دستورات مختلفی را صادر كنند.
با توجه به § ( 11کمکهای اجرایی ،جرائم اداری)
براساس دستورالعمل قانون محافظت در برابر سرایت ،مسئوالن نظام سالمت عمومی ،اساسا ً وظیفه اجرای قانون محافظت در
برابر سرایت در سطح منطقه و مناطق شهری خود را بر عهده دارند .پاراگراف  1روشن میکند که این افراد همچنین مسئولیت
اجرای وظایف و اقدامات انجام شده توسط مرجع عالی بهداشتی ایالتی را بر عهده دارند؛ که در موارد اضطراری و نیز در
صورت تحت تاثیر قرار گرفتن چندین شهرستان و شهرهای مستقل آنها باید برای اجرای اقدامات از سوی مقام عالی بهداشتی
ایالتی نیز وارد عمل شوند.
در مورد احتمال درخواست از مقامات پلیس محلی برای کمک در اجرای اقدامات در موارد مناسب ،مرجع مربوطه ارجاع
شده است.
پاراگراف  2به شرح حقایق مورد نیاز در مورد جرایم اداری میپردازد ،مواردی که باید با مجازات همراه شوند.
در رابطه با § ( 12شروع به کار ،منقضی شدن)
این مقررات ،الزماالجرا شدن را تعیین کرده و مدت زمان اعتبار این مقررات را مشخص میکند که برای متناسب بودن باید
تا پایان روز  3مه  2020برقرار باشد .الزماالجراء شدن این مقررات ،فرمان عمومی وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و
همبستگی اجتماعی در تاریخ  31مارس  2020است( Az. 15-5422/5 ،اجرای قانون محافظت در برابر سرایت  -اقدامات
مربوط به همهگیری کرونا  -ممنوعیت رویدادها).

