
 در دسترس عموم مردم
اجرای اقدامات قانونی برای محافظت در برابر سرایت و اعمال 

 گیری کروناممنوعیت رویدادها در دوره همه

 
 ایالت ساکسونیاعالمیه از سوی وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در 

   Az .: 15-5422/5  2020 مارس 31
 
 

 1بند  28§ ( مطابق با SMSاحکام صادره از سوی وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی )
 ( به شرح ذیل استIfSGقانون محافظت در برابر سرایت )

 

 
 در دسترس عموم مردم

 
 

کنند و تجمعات، فارغ از غیرعمومی و همچنین اجتماعات دیگری که افراد در آن با هم مالقات میرویدادهای عمومی و  .1
 شوند.تعداد شرکت کنندگان در آن ممنوع است. مراکز حمام گرفتن بسته می

 
 یک استثناء در رابطه با این قانون عبارت است از:

 
a) ایالت آزاد ساکسونی، دادگاه قانون اساسی ساکسونی،  هایرویدادهای مربوط به دولت ایالتی ساکسونی، وزارتخانه

های عمومی ایالت آزاد ساکسونی، مقامات ایالت آزاد ساکسونی، سایر مقامات دولتی ها و دادستانیدادگاه
وظایف  -ها یا مؤسساتی که در دسترس عموم مردم است خصوص مقامات دولت فدرال( و سایر سازمان)به

 ی دهند.قانونی خود را انجام م
b) های رویدادهایی که برای حفظ امنیت و نظم عمومی، ارائه خدمات عمومی، تأمین خواروبار مردم یا مراقبت

 بهداشتی از افراد است.

c) نفر  15ترین حلقه خانوادگی، که تعداد آنها از سپاری از نزدیککنندگان در برگزاری مراسم فوت و خاکشرکت
 تجاوز نکند،

 
صالح وجود دارد تا اقدامات خود را با توجه به قانون محافظت در برابر سرایت انجام دهد و ذی این امکان برای مرجع
 تأثیر باشد.این شرایط برایش بی

 شود تا رویدادهای خصوصی را به تعویق انداخته یا لغو کنید.بنا به دالیل مربوط به محافظت در برابر سرایت، توصیه می

 ها از شمول این فرمان عمومی مستثنی است.فروشیهبرداری و مراجعه به خردبهره

 
تریاهای دانشگاه بسته است. در مورد مسیرهای تامین کاالهای روزمره استثناءها در تریاها و کافهها، کافهمعموالً مغازه .2

 2ای باشد که بازدیدکنندگان حداقل فاصله های فروش به گونهکه فاصله مناسب بین غرفهشود )مادامینظر گرفته می
وکارهای مرتبط با فروشی مواد غذایی، کسبتوانند فعال باشند: خردهغل میها داشته باشند این مشامتری را از غرفه

کننده تولیدات مزارع، های عرضههای نگهداری از کودک و مشاغل باغبانی، مغازهمشاغل تولیدی و بازاریابی محل
ها، اروخانه، بازارهای عرضه مواد مورد نیاز حیوانات خانگی، دینوشیدن هایفروشگاهخدمات حمل و تحویل، 

انداز و همچنین های پسها، بانکسنجی و فروش عینک، فروش سمعک، بانکهای لوازم پزشکی، بیناییفروشگاه
ها، های تعمیر اتومبیل و دوچرخه، خشکشوییهای بنزین، کارگاه، دفاتر پست، پمپ(ATM) های خودپردازدستگاه

های متحرک فروش در گیری پستی، بازدید از غرفهناد رأیهای فروش روزنامه و تحویل اسها، محلخانهرختشوی
ای و محصوالت مربوط به نگهداری کودک و محصوالت های بازار غذا، محصوالت تولیدی گلخانهفضای باز یا سالن

 ها.فروشمرتبط با حیوانات خانگی( و عمده
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 ها برای این مناطق به حالت تعلیق در آمده است.طور کلی ممنوعیت فروش یکشنبهتا اطالع ثانوی، به

که به عنوان ضمیمه در  -این مراکز با در نظر گرفتن الزامات بهداشتی، کنترل دسترسی و جلوگیری از تشکیل صف 
توانند به کار دهندگان خدمات و صنعتگرهایی که در دسترس عموم مردم نیستند، میباز هستند. ارائه -نظر گرفته شده 

 ادامه دهند. با توجه به افزایش نیازهای بهداشتی، کلیه مراکز درمانی همچنان باز خواهد بود. خود

 
, آخرین GewO, BGBl. I S. 202) 1999فوریه  22مشاغل مشمول مقررات تجارت، نسخه اعالم شده در  .3

توانند برای زیر نمی( انواع موارد BGBl. I p. 1746، 2019نوامبر  22از قانون مصوب  15اصالحیه در ماده 
 دسترسی عموم مردم باز باشند:

 
a) های فاقد رقص نیز های موسیقی؛ که شامل میکدهها، دیسکوها، کلوپهای مرتبط با رقص )مانند کلوپسرگرمی

توان شود، که در آنجا جمعیت زیادی از افراد در فضایی محدود حضور دارند و در شرایط معمول کاری، نمیمی
 رد(،آنها را رد ک

b) ها،میخانه 
c) های کاال و رویدادهای تجارینمایشگاه 
d) ها،بازارهای ویژه و نمایشگاه 
e) های مردمی،جشنواره 
f) ،امکانات بازی 
g) ،کازینوها 
h) های مشابه.های شرط بندی و شرکتکارگزاری 

 
موارد ضروری مجاز های خدمات اقامتی در آلمان تنها برای ها و شرکتعالوه بر آن، ارائه خدمات شبانه از سوی هتل

ها و مراکز است و صراحتاً برای ارائه خدمات توریستی مجاز نیست. در صورت لزوم، از سوی مقامات بهداشتی به هتل
اقامتی، الزامات اضافی داده خواهد شد تا خطر شیوع کرونا ویروس به حداقل برسد؛ برای نمونه با تعیین تعداد 

 های مربوطه.ستورالعملبازدیدکنندگان، اقدامات بهداشتی و د

 
. ص SächsGVBl) 2011ژوئیه  3ها در ساکسونی در اعالمیه مورخ ها با توجه به مفاد قانون رستورانرستوران .4

( باید بسته شوند. 198. ص SächsGVBl، 2018آوریل  26از قانون مصوب  27از آخرین اصالحیه در ماده  198
 6:00نند در صورت رعایت کامل شرایط ذکر شده در ضمیمه، از ساعت تواها میفروشیهای شخصی و اغذیهرستوران
 عصر فعالیت کنند. 6:00صبح تا 
 عصر نیز مجاز هستند تا 6صبح تا  6بر بین های بیرونرستوران

 شود.عصر یا تحویل مربوط به آن فعال باشند که البته خدمات تحویل شامل محدودیت زمانی نمی 8

 
 2017نوامبر  21ها در ساکسونی در نسخه اعالم شده در اماکن تفریحی با توجه به مفاد مندرج در مقررات ساختمان .5

(BGBl. I p. 3787نمی ).توانند برای دسترسی عموم مردم باز باشند 

 
 توانند باز یا در دسترس عموم مردم باشند:های ارائه زیر نمیمراکز یا محل .6

 
a) شامل تئاترهای موزیکال(های تئاتر سالن( 
b) ،سینماها 
c) های کنسرت،سالن 
d) ،اپراها 
e) ها،موزه 
f) ها،نمایشگاه 
g) های شهری،ارائه در مراکز فرهنگی منطقه و خانه 
h) ،ارائه آزاد به کودکان و کار جوانان 
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i) های عمومی،کتابخانه 
j) نماها،افالک 

k) های بسته،جانورشناسی در اتاقهای نمایشگاه 
l) ،ارائه در مراکز آموزش بزرگساالن 

m) پارچه توسط ارائه دهندگان دوره یکپارچه،های یکهای زبان و آموزشارائه دوره 
n) ،ارائه در مدارس موسیقی 
o) های ادبی،ارائه در خانه 
p) ،ارائه در موسسات آموزشی دولتی و خصوصی 
q) های بخار،سونا و حمام 
r) بدنسازی و استودیوهای ورزشی،های باشگاه 
s) های بازی،زمین 
t) های مالقات برای سالمندان،مکان 
u) های جهانگردی.مربی 

 
 موارد زیر ممنوع است: .7

 
a) ها و همچنین تجمعات مربوط به سایر مجامع مذهبیتجمعات در کلیساها، مساجد، کنیسه 
b) ها و دیگر مراکز ورزشی و تفریحی.مالقات در کلوپ 

 
مراکز ورزشی دولتی و خصوصی ممنوع است. این شرایط برای هر دوی مراکز ورزشی در فضای باز ورزش در همه  .8

های بازی های تیراندازی و غیره( و همچنین زمینهای فوتبال و تنیس، باشگاهو سر بسته باید رعایت شود )شامل سالن
ً ورزشکاران ارشد میسرپوشیده نیز می در موارد فردی، با اخذ تاییدیه کتبی از سوی توانند، به خصوص شود. استثنائا

وزارت کشور ایالت ساکسونی فعالیت خود را ادامه دهند. وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت 
 ای در این رابطه در جریان باشد.طور حرفهساکسونی باید به

 
در  2372ص  BGBl. I) 2016اکتبر  21روسپیان مصوب روسپیان با توجه به مفاد مندرج در قانون محافظت از  .9

توانند در دسترس عموم مردم باشند. ( نمیI S. 1626, 1661 20از قانون مصوب در  57آخرین اصالحیه ماده 
گری فحشاء مشمول قانون محافظت از روسپیان، باید متوقف شود. رویدادهای فحشاء مشمول قانون محافظت از واسطه

 باید برگزار شود.روسپیان نیز ن

 
 است. IfSGاز  8بند  16و در رابطه با بخش  3بند  28االجرا است که مطابق با بخش ها بالفاصله الزماین فرمان .10

 
به اجرا در خواهد آمد. عیناً مطالبق با، فرمان عمومی از سوی وزارتخانه ایالتی  2020مارس  24این فرمان عمومی در  .11

)فرمان  Az .: 15-5422/5, 2020مارس  20امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی مصوب 
 Veranت درباره اعمال ممنوعی -گیری کرونا اقدامات مرتبط با همه -اجرای قانون محافظت در برابر سرایت  -عمومی 

 رویدادها(، -
 

 منقضی خواهد شد. 2020آوریل  20این فرمان عمومی در نیمه شب  .12

 
 بین تخلفات از این فرمان عمومی باید تمایز قائل شد: .13

 
a)  2جمله  1از بند  28§ موارد تخطی از ممنوعیت رویدادها/تجمعات و تعطیلی مراکز حمام گرفتن مطابق با IfSG، 
b) 1جمله  1پاراگراف  28§ افظتی مطابق با تخطی از اقدامات مح IfSG و 
c)  از  1جمله  1پاراگراف  28§ تخطی عمدی از اقدامات محافظتی مطابق باIfSG  از  74§ در ارتباط باIfSG. 

 
صورت، تخلفات به عنوان یک ُجرم اداری دارای مجازات تخطی از موارد الف( و ج( مستحق مجازات است. در غیراین

 است.
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 های قانونیدستورالعمل

 

تواند ظرف یک ماه پس از ابالغ آن در دادگاه اداری محلی مسئول در هرگونه 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.

 
 ای که شاکی در آن مستقر یا ساکن است، به صورت محلی مسئولیت خواهد داشت:دادگاه اداری ساکسونی، در منطقه

 ،Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitzدادگاه اداری کمنیتس،  -
 ،Hans-Oster-Strasse 4, 01099 Dresdenدادگاه اداری درسدن، مرکز دادگاه ویژه،  -
 .Rathenaustrasse 40, 04179 Leipzigدادگاه اداری الیپزیگ،  -

 
، دارای صالحیت محلی برای Hans-Oster-Strasse 4, 01099 Dresdenدادگاه اداری درسدن، مرکز دادگاه ویژه، 

 رسیدگی به شاکیان فاقد جا یا فاقد محل اقامت در ایالت آزاد ساکسونی است.

 
متهم )ایالت آزاد ساکسونی( و موضوع دعوی را مشخص کند و باید حاوی یک درخواست خاص باشد. دادخواست باید شاکی، 

حقایق و مدارکی که بر اساس آنها بنا شده، حاکی از آن است که تصمیم مورد اختالف باید به صورت ضمیمه به اصل یا 
های درگیر نیز ارسال ه با کپی آنها برای سایر طرفرونوشت قانون اضافه شود. دادخواست و کلیه موارد ارسالی کتبی باید همرا

 شود.
 

 
 تبصره در مورد توسل به قانون

 
دادرسی اعتراضی در برابر اقدامات اداری صورت گرفته از سوی وزارتخانه ایالتی امور اجتماعی و همبستگی اجتماعی در  -

 کند.تشکیل پرونده اعتراض تالقی پیدا نمی ریزی نشده است. محدودیت زمانی برای اقدام، باایالت ساکسونی، برنامه
 حل قانونی به سادگی با ارسال یک ایمیل میسر نیست و منجر به تاثیرات حقوقی نخواهد شد.تشکیل پرونده برای یک راه -
اگر پرونده به صورت الکترونیکی تشکیل شود، سند الکترونیکی باید با یک امضای الکترونیکی واجد شرایط از طرف  -

( از 4الف )55شخص مسئول ارائه شود یا توسط شخص مسئول امضاء شود و توسط یک ابزار انتقال امن مطابق با بخش 
نامه از آیین 2ویه برای انتقال سند الکترونیکی در نتیجه فصل های ثان( ارسال شود. نیازمندیVwGOاحکام دادگاه اداری )

های نامه تراکنشهای الکترونیکی قانونی و درباره صندوق پستی ویژه مراجع الکترونیکی )آیینچارچوب فنی تراکنش
 ( حاصل شده است.ERVV -الکترونیکی قانونی 

 شود.اداری پس از تشکیل پرونده اخذ می هایبراساس قانون فدرال، هزینه فرایند دادرسی در دادگاه -
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 علت

 

ها در مراحل های واگیر در انسان، شناسایی عفونتگیری از ابتال به بیماریهدف از قانون محافظت در برابر سرایت همانا پیش
تواند دست به الح میص، مرجع ذیIfSGاز  1جمله  1پاراگراف  28اولیه و جلوگیری از شیوع بیشتر آنهاست. مطابق با بخش 

تواند مردم را وادار کند جایی را که در آن حضور دارند را ترک نکنند، یا تنها آن اقدامات حفاظتی بزند. خصوصاً، این امر می
یط های خاصی نشوند یا در مراکز عمومی حضور به هم نرسانند یا تنها در شرارا تحت شرایط خاصی ترک کنند، یا وارد محل

 خاصی وارد این مراکز شوند.
توان رویدادها یا دیگر تجمعات که تعداد زیادی از افراد در آن شرکت ، میIfSGاز  2جمله  1پاراگراف  28مطابق با بخش 

 زا بیانجامد، را محدود کرد.تواند به گسترش عامل بیماریکنند و میمی

 
ریز(، برای مثال از طریق سرفه، عطسه یا از طریق فردی که )قطرات  SARS-CoV-2با توجه به مسیر انتقال غالب در 

تواند در یک محیط خصوصی و دهد. پخش میبیماری خفیف دارد یا حتی فاقد عالئم است، انتقال از فردی به فرد دیگر روی می
اپور( یا رویدادهای کارناوال ها )در سنگهای بیشتر در همایشای و همچنین در رویدادها و تجمعات افراد اتفاق بیفتد. شیوعحرفه

 تواند در رویدادها یا تجمعات افراد اتفاق بیفتد.می SARS-CoV-2)در آلمان( اتفاق افتاده است. تعداد زیادی از موارد انتقال 

 
هایی برای محافظت ضروری است، با توجه به دانش پزشکی فعلی، خصوصاً گروه 9تا  1های های مندرج در شمارهمحدودیت

خاطر پویایی شیوع صورت گرفته در چند هفته و روزهای پذیر هستند. بهآسیب SARS-CoV-2از مردم در برابر سرایت 
نهان و افزایش خطر سرایت در گیری در مورد وجود خطر پهای پزشکی و اپیدمیولوژیک را در هنگام تصمیمگذشته، باید یافته

تواند گیرد، چرا که حداقل می، محافظت از مردم را در نظر می9و  1های ذکر شده در شماره تجمعات در نظر گرفت. محدودیت
های بیشتر ضروری است چراکه گسترش بیماری در تعداد زیادی از افراد را به تأخیر بیندازد. تأخیر حاصله در بروز سرایت

ها های ضروری موجود برای درمان بیماران و سایر بیماریگیری از ایجاد بار اضافی بر نظام سالمت و حفظ ظرفیتشموجب پی
 شود.می

 
توان توسط اپراتورها یا ای را فرض کرد که، هیچگونه اقدام محافظتی را نمیبا توجه به دانش فعلی ما، باید چنین قائده

تنها مؤثر باشد اند، انجام داد که نهذکر شده 9تا  1های تجاری یا در مراکزی که در شماره هایبرگزارکنندگان رویدادها، شرکت
بلکه مداخله شدید کمتری را به همراه داشته باشد. این موضوع به شدت توسط عوامل پرخطر نظیر تعداد زیادی از مردم، مدت 

شود، که در تمامی آن نیز کنندگان پشتیبانی میابی شرکتها و قابلیت ردیزمان حضور، تعداد و شدت عوامل مرتبط با تماس
 شود.تضمین نمی

 

 
 :1در خصوص بند 

 
طور کلی فرض ، اکنون بهSARS-CoV-2های فعلی، به خصوص گسترش سریع و در حال افزایش بر اساس تحوالت و یافته

شوند که به همان اندازه دامات محافظتی همراه نمیکننده مورد انتظار، با اقشرکت 1000بر این است که رویدادها و تجمعات با 
مؤثر باشد، بلکه مداخله شدید کمتری را به همراه دارند که عدم برگزاری رویداد یا تجمع در رویدادهای ضروری در دولت ایالتی 

های عمومی ایالت آزاد تانیها و دفاتر دادسهای ایالت آزاد ساکسونی، دادگاه قانون اساسی ساکسونی، دادگاهساکسونی، وزارتخانه
نشانی( و دیگر مقامات دولتی از این ممنوعیت مستثنی هستند ساکسونی، مقامات ایالت آزاد ساکسونی )شامل پلیس و خدمات آتش

دهند نیز چنین شرایطی ها یا نهادهای دیگری که وظایف حقوق عمومی را انجام میخصوص مقامات فدرال( و همچنین سازمان)به
 های وضع شده معاف هستند. از این گذشته، این رویدادها از ممنوعیتدارند
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های بهداشتی از افراد رویدادهایی که برای حفظ امنیت و نظم عمومی، ارائه خدمات عمومی، تأمین خواروبار مردم یا مراقبت

كان صدور مجوز اقدامات اضافی را خواهند داشت. برای صالح اماست. با توجه به قانون محافظت در برابر سرایت، مراجع ذی
( هستند و به صراحت در IfSGاز  3جمله  1بند  28)مقایسه شود با بخش  GG 8سازی، جلساتی که مشمول ماده قانونی شفاف
 اند.گیری مربوطه ذکر شدهاز تصمیم 1بخش 

 
 

 :2در خصوص بند 

 

کند و الزامات بهداشتی را برای کنترل دسترسی و جلوگیری از تشکیل ها را مشخص میاستثناءهای مربوط به مغازه 2بخش 
 دهد.صف را شرح می

 

 
 :3در خصوص بند 

 
های مرتبط با رقص های تجاری تحت تأثیر از ممنوعیت گشایش و دسترسی به عموم مردم )سرگرمی، در شرکت3مطابق با بند 

ها، بازارهای خاص، مراکز بازی، کازینوها و های تجاری، نمایشگاهنمایشگاه -های موسیقی ها، دیسکوها، کلوپوپنظیر کل -
های مشابه( به دلیل فاصله نزدیک افراد حاضر در این مراکز با یکدیگر و میانگین باالی های شرط بندی و شرکتکارگزاری

خطر سرایت باال است. بنابراین، اقدام الزم و متناسب همانا بستن مدت زمان حضور آنها در چنین شرایطی، معموال 
هایی که بدون رقاص است. به همین خاطر، میخانه 12وآمد افراد تا زمان مقرر در بند الذکر و ممنوعیت رفتوکارهای فوقکسب

دی از افراد در فضایی محدود و هستند نیز در این فهرست قرار دارند، چرا که در شرایط عادی در چنین مراکزی، جمعیت زیا
توان از هم دور کرد. بازارهای خاص که تحت پوشش کد تجارت هستند، گیرند و آنها را نمیفاصله کمی از یکدیگر قرار می

فروشند. این موارد صراحتاً کنندگان کاالهای خاص را میرویدادهای منظم و تکرارپذیری دارند که در آن، تعداد زیادی از عرضه
شود. با توجه به مفاد مصرح در قانون تجارت، یک نمایشگاه کاال یک رویداد فروشی )تخصصی( نمیهای خردهمل فروشگاهشا

شود و در آن تعداد زیادی از عرضه کنندگان کاالهایی از همه نوع را طور مرتب تکرار میمنظم و محدود است که به
طور مرتب تکرار ت، یک نمایشگاه کاال یک رویداد منظم و محدود است که بهفروشند. با توجه به مفاد مصرح در قانون تجارمی
ً در کنندگان اقدامات سرگرم کننده را اجرا کرده و کاالهایی را میشود و در آن تعداد زیادی از عرضهمی فروشند که عموما

 شوند.چنینی عرضه میرویدادهای این
 

 
 :4در خصوص بند 

 
شود. در صورتی که ها نیز اعمال میهای مشمول قانون رستورانهمچنین به رستوران 3بوط به شماره بر این اساس، استدالل مر

ها از این فروشیهای مختص کارمندان و اغذیهمتری بین میزهای سالن وجود داشته باشد، رستوران 1.5حداقل فاصله 
 کند.تاق ایستاده صرف غذا نیز صدق میها، مستثنی خواهند شد. همچنین این شرایط در مورد طراحی امحدودیت

 
 

 :5در خصوص بند 

 
توان نیز در اینجا قابل ذکر است. در مراکز تفریحی ذکر شده، که به آنها موسسات تجاری نیز می 3توجیحات مربوط به بند 

شوند، به دلیل نزدیک بودن های مختلفی با فعالیت تفریحی تجاری و امکانات تفریحی مشخص میاطالق کرد، چرا که به روش
 ز، خطر سرایت زیاد است.افراد حاضر و طول مدت حضور آنها در شرایط عادی کاری این مراک
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 :6در خصوص بند 

 
های کنسرت، نیز در اینجا قابل ذکر است. همچنین در تئاترها، تاالرهای موسیقی، سینماها، سالن 3توجیحات مربوط به بند 

نماها، اجتماعی، افالکهای عمومی، ارائه در مراکز فرهنگی منطقه و مراکز های نمایشگاهی، کتابخانهها، سالنموزه
های موسسات آموزش های بسته، ارائه در مراکز آموزش بزرگساالن، مدارس موسیقی، ارائههای جانورشناسی در اتاقنمایشگاه

های مالقات های ورزشی و محلاندام و باشگاههای بخار، مراکز تناسبهای آبی(، سونا و حمامخصوصی، استخرها )شامل پارک
دلیل فاصله نزدیک افراد حاضر و مدت زمان حضور آنها، احتمال باالی سرایت وجود دارد. شرایط مشابهی برای  سالمندان به

ها و دیگر موسسات آموزشی در ایالت آزاد های دانشگاهتریاها و کافههای یکپارچه، کافهمراکز آموزش زبان و ارائه دوره
 ساکسونی وجود دارد.

 

 
 :7در خصوص بند 

 
الذکر، به دلیل فاصله نزدیک افراد حاضر و مدت زمان حضور آنها، احتمال باالی سرایت وجود دارد. های فوقدر نشست

 است. 10ها با توجه به زمان مقرر در بند بنابراین، اقدام الزم و متناسب همانا بستن جلسه
 
 

 :8در خصوص بند 

 
های ورزشی در همه مراکز ورزشی دولتی و خصوصی معموالً نیز در اینجا قابل ذکر است. فعالیت 3توجیحات مربوط به بند 

شود افتد. که موجب میمنجر به فاصله فیزیکی کم بین ورزشکاران شده و در برخی موارد نیز تماس جسمی بین آنها اتفاق می
توان در نظر گرفت، به خصوص در موارد استثناء را میخطر سرایت به طرز قابل توجهی باال برود. به منظور حفظ تناسب، 

توان به فعالیت ادامه داد. وزارتخانه ایالتی امور موارد فردی و با اخذ تاییدیه کتبی از سوی وزارت کشور ایالت ساکسونی می
 ای در این رابطه پای کار باشد.طور حرفهاجتماعی و همبستگی اجتماعی در ایالت ساکسونی باید به

 

 
 :9در خصوص بند 

 
های فیزیکی بین افراد حاضر، معموالً خطر در مراکز و رویدادهای فحشای مشمول قانون محافظت از روسپیان، با توجه به تماس

 سرایت باال است.
 

 
 :10در خصوص بند 

 
 بند در رابطه با 28§ گیری، این حکم مطابق است با به عنوان یک اقدام در مقابل همه

 ها و اقدام برای ابطال هیچ اثر تعلیقی نخواهند داشت.است که بالفاصله قابل اجرا است. اعتراض IfSGاز  8بند  16ماده قانونی 
 
 

 :11در خصوص بند 
 

آید. برای شفافیت صبح به اجرا درمی 00:00ساعت  2020به دلیل فوریت زیاد، این فرمان عمومی از نیمه شب اول آوریل 
که پیش از این معتبر بود، با این فرمان عمومی جدید جایگزین  2020مارس  20قانونی، پرواضح است که فرمان عمومی 

 گردد.می
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 :12در خصوص بند 

 
دستورات در ابتدا محدود است. پس از ارزیابی گیری، با توجه به ابهامات موجود در مورد گسترش بیش از پیش شرایط همه

 شود.مجدد خطر در آینده، دستورات تمدید یا مدت اجرای آن کوتاه می
 

 
 :13در خصوص بند 

 
های متفاوتی را با توجه به قوانین فدرال در پی دارد. توجه شما را به مجازات 9تا  1های نقض دستورات موجود در شماره

 نمایم.ها جلب میقداماتی مندرج در قانون مجازات کیفری و جریمهعواقب مربوط به چنین ا
 

 
 2020مارس  31درسدن، 

 
 

Dagmar Neukirch 
 دبیر دائم

 


