
 CoronaVO(1 -(دستور کرونا  CoV-SARS-2دستور دولت درباره اقدامات مقابلھ با عفونت و پیشگیری از شیوع ویروس 

 ۲۰۲۱مھ  ۱۳از 

 )۲۰۲۱ژوئن  ۷ خیمعتبر از تار ۀ(در نسخ

 

)، آخرین نوبت 1045صفحھ  BGBI. I( 2000جوالی  20) مورخ IfSGقانون مقابلھ با عفونت (\ 31تا  28و بخشھای  32بر اساس بخش 

 شود:)، دستور زیر صادر می۸۵۶، ۸۵۰صفحھ  BGBI .Iقانون ( ۶بھ وسیلھ ماده  ۲۰۲۱مھ  ۷اصالح 

 

 مقررات عمومی - 1قسمت 

 

 الزامات عمومی و : اھداف1بخش 

 اقدامات موقت برای جلوگیری از وقوع فوریت بھداشتی حاد

 1 بند

 اھداف

(کروناویروس) و محافظت از سالمت شھروندان است. برای دستیابی بھ این  SARS-CoV-2گیری ویروس ) ھدف این دستور، مقابلھ با ھمھ1(

ت ھدف، الزم است کھ احتمال ابتال بھ عفونت باید بھ روش موثر و ھدفمند کاھش یابد، مسیرھای انتقال عفونت ردیابی شود، و حفظ ظرفیت خدما

 درمانی تضمین گردد.

ھای فیزیکی بین مردم، و نبایدھا را برای محدود کردن آزادی افراد و کاھش چشمگیر تعداد تماسبایدھا » دستور«) برای پیگیری این ھدف، این 2(

 شناسی شھروندان و از سوی دیگر بھ اقدامات مستقل نھادھای مسئول بستگی دارد.کند. اجرای این مقررات از سویی بھ وظیفھمشخص می

 

 ۲بند 

 قانون فاصلھ عمومی

 متر فاصلھ بگیرید. 1.5پیشگیری از انتقال فیزیکی آلودگی در دسترس نباشد، بھتر است از دیگران حداقل  ) اگر وسایل مناسبی برای1(

کھ راعایت حداقل فاصلھ در موارد خاص، مثالً بر اساس اینمتری از دیگران الزامی است، مگر 1.5ھای عمومی، حفظ فاصلھ حداقل ) در مکان2(

یا تضمین محافظت کافی در برابر آلودگی با رعایت اقدامات  ،ام کار، ارائۀ خدمات، یا پیش بردن کسب و کار، بھ ویژه بھ منظور انجدالیل ویژه

 .باشندمیمجاز ھستند از این قاعده معاف  ،1بند  ۱۰طبق بخش  ،ھایی کھپیشگیرانھ، معقول نباشد. گردھمایی

 .۱، شمارۀ 1بند  ۲۴بند در مورد مراکز ذکرشده در  گذاریقانون فاصلھاین ) 3(

 

 3 بند

 ماسک تنفسیماسک پزشکی و 
                                                            

(اعالم  ۲۰۲۱ژوئن  ۳ خیمربوط بھ کرونا از تار یھااصالح دستورالعمل ۀنیدر زم یالتیاالجرا شدن دستور دولت اپس از الزم یررسمیو غ شدهکپارچھی ۀنسخ.  1
 ).http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnungھستند:  یدسترسقابلِ  ینشان نیاعالم کھ از ا نیقوان ۴مطابق بند  یاضطرار



الزامات استاندارد  دیماسک با نیشمرده شود، ا یالزام یماسک پزشک دنیدستورالعمل، پوش نیبھ موجب ا ایدستورالعمل  نیکھ مقررات ا یمادام) ۱(

DIN EN 14683:2019-10 دیبا یماسک تنفس نیباشد، ا یالزام یماسک تنفس دنیکھ پوش یرا برآورده کند. مادام سھیقابل مقا یاستاندارد ای 

قابل  یاستاندارد ای KN95 ،N95 ،KF94 ،KF99استاندارد  ای DIN EN 149:2001متناسب با استاندارد  FFP2استاندارد  اتالزام

 را برآورده کند. سھیمقا

 ) در موارد زیر پوشیدن ماسک پزشکی یا ماسک تنفسی الزامیست:۲(

ویژه قطار، اتوبوس برقی، تاکسی، ھواپیمای مسافربری، قایق، کشتی مسافری و خودروھای کابلی، ونقل عمومی، بھاستفاده از وسایل حمل. ھنگام 1

 ھای قطار و محوطھ فرودگاه،ھای مسافری و در ایستگاهدر سکوھای قطار و اتوبوس، در محوطھ انتظار اسکلھ کشتی

 بھ تناسب قابل اعمالند، ۳و  ۲ جمالت، ۱ ۀ، ماد۱۰خانوار سوار بر آن باشند؛ بند  کیاز  شیاز ب یکھ افراد یمادام ؛یموتور یۀنقل لیدر وسا .2

 اند،شده فیتعر ۳و  ۲، مواد ۱۱کھ مطابق بند  ییدادھایدر رو. ۳

 ،بھ منظور ارائۀ خدمات ملزم بھ نزدیکی بدنی ،۷ ۀ، شمار۱ ۀ، ماد۱۷شده در بند  فیتعر ینھادھاھا و شرکتدر . ۴

 پزشک، مطب دیگر متخصصان پزشکی انسان و کاروران غیرپزشکی و نیز مراکز ارائھ خدمات درمانی عمومی،. در مطب پزشک، مطب دندان۵

از  68تا  66مشمول بخشھای  ھا و در بازارھایفروشیھا و خردهفروشی. در داخل و خارج محوطھ انتظار و دسترسی مراکز خرید، عمده۶

 ھای اختصاصی این مراکز،) و نیز پارکینگGewOمقررات تجارت (

، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۷شده مطابق بند ھا و دیگر مراکز تفریحی تعریف، در شھر بازی۲، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۷شده مطابق بند در نھادھای تعریف .۷
۱۸، 

، ۱۳، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۷شده مطابق بند و نھادھای تفریحی تعریف ۱۰، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۷بند  شده مطابقپذیری تعریفدر نھادھای مھمان .۸
 رسانی بھ مھمانان، تحویل غذا و نوشیدنی یا ھمچنین، در مورد مھمانان، پیش از این کھ بر سر میز بنشینند،ھنگام خدمات

رسانی بھ مھمانان، تحویل غذا و نوشیدنی یا ، ھنگام خدمات۱۱، شمارۀ ۱ۀ ، ماد۱۷شده مطابق بند ھا و دیگر نھادھای تعریفدر اقامتگاه .۹
 شده برای آنان،ھمچنین، در مورد مھمانان، تا پیش از ورود بھ محل اقامت تعیین

ذکرشده در  ، با رعایت قید مربوط بھ استخرھا و سوناھای۱۷، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۷شده مطابق بند ھای شنای تعریفدر استخرھا و دریاچھ .۱۰

 )،۴۶۷(ژورنال عموم، صفحۀ  ۲۰۲۱مھ  ۲۱ھای مربوط بھ کرونا از تاریخ دستورالعمل

ھای رانندگی کھ ھای آموزشگاهارائھو سایر  عملینظری و ھای آزمونھنگام و خلبانی و سواری قایقرانندگی، نظری و عملی آموزش در . ۱۱

 گیرند.یا قانون راھنمایی و رانندگی نشأت مینامۀ رانندگی مستقیماً از مقررات ارائۀ گواھی

 از قانون جاده؛ cحرف  4شماره  2بند  3. در محوطھ عابران پیاده مشمول بخش ۱۲

 ھای فعالیت،. در محیط کار و مکان۱۳

 ای در حوزه تجارت و صنعت ارائھ شود، و. در صورتی کھ آموزش حرفھ۱۴

 اند،شده فیتعر ۲و  ۱ ۀ، ماد۱۴کھ مطابق بند  ییدادھایدر رو. ۱۵

 ۀمورد اعتماد، مراقبت بعد از ظھر منعطف، و مراقبت بعد از مدرس ییمدارس ابتدا یخدمات مراقبت نیو ھمچن یو خصوص ی. در مدارس عموم۱۶

)Hortگذاردینم ریاند تأثشده فی، تعر۱ ۀ، شمار۱ ۀ، ماد۲۴کھ مطابق بند  یمدارس یامر بر مقررات کرونا نی) درون مدرسھ؛ ا. 

مراقبت بعد از مدرسھ  ،ییابتدا یتیحما یھااز خردساالن، کالس یمراقبت خصوص یدر نھادھا نیھا و ھمچندر مھد کودک .۱۷

)Hortرفاه کودکان و نوجوانان ( — یاجتماع نیکتاب ھشتم قوان ۱ ۀماد ۴۳کھ مطابق بند  یدبستانشی)، و مدارس پSGB VIII (

 ،بھ مجوز دارند ازین

 ،ھای تقویتیدر کالس .۱۸



 و ۱۲بند  فیمطابق تعر یپرسھمھ ایانتخابات  یانتخابات در زمان برگزار یبرگزار یھادر مکان. ۱۹

 اند.شده نییتردد عموم تع ایاند و بھ منظور عموم قبل ذکر نشده یھاکھ در شماره یابستھ یفضاھا گریدر د .۲۰

 :موارد زیر اجباری نیستدر ماسک تنفسی  پزشکی یا ) پوشیدن ماسک۳(

 . برای کودکان زیر شش سال،1

را ندارند؛ البتھ  ماسک پزشکی یا ماسک تنفسیپوشیدن . برای افرادی کھ بتوانند ثابت کنند کھ، بھ دالیل بھداشتی یا دیگر دالیل موجھ، توانایی 2

 اثبات دالیل پزشکی معموالً باید با ارائھ گواھی پزشکی صورت بگیرد،

وآمد متری با دیگران وجود داشتھ باشد؛ ھنگام رفت 1.5کھ امکان حفظ فاصلھ شرطییط کار و مراکز تولیدی یا ھنگام کار کردن، بھ. در مح3

 شود،این قانون اعمال نمی ۱۴ ۀشمار ۲ مادۀگروھی یا در موارد مشمول 

ھای دیگر چنین چیزی را ، اگر درمان، خدمت، مداوا یا فعالیت۲۰و  ۱۴، ۱۳، ۵، ۴ھای ، شماره1ھای مشمول بند ھا، مراکز و مکان. در مطب4

 ایجاب کند،

 . ھنگام غذا خوردن،5

 . اگر اقدام محافظتی دیگری با حداقل محافظت معادل انجام گرفتھ باشد،6

و  ۱۶ۀ شمار ۲ مادۀھای ورزشی در مراکز ورزشی مشمول در فعالیت و ھمچنین ۲۰و  ۱۲ھای شماره  ۲مادۀ مشمول  ھای ورزشیفعالیتدر  .7

 ھا،دبیرستان

دست نخورده  ۱۷۶مادامی کھ فرد بازدیدکننده نباشد؛ بند  ،۵مادۀ  ۱۱ بند، در رویدادھای مشمول ۲۰و  ۱۳ھای شماره ۲ مادۀ. در مراکز مشمول 8

 ماند.باقی می

کھ امکان حفظ درست شرطی، بھدر صورت حضور در فضای باز ۱۲و  ۷ ،۳ ھایشماره ۲مادۀ ھای مشمول مراکز و مکان ودر رویدادھا . 9

 متری از دیگران وجود داشتھ باشد، 1.5فاصلھ حداقل 

ھا و کھ در سن مدرسھ ھستند مراقبت شود، در مھد کودک یھا صرفاً از کودکانکھ در آن ی)، مادامHortدر مراکز مراقبت بعد از مدرسھ (. 10

کھ با کودکان در  یکارکنان، تنھا مادام گریکادر آموزش و د یبرا نیو ھمچن روندیمراکز م نیکھ بھ ا یکودکان یبرا یدبستانشیارس پمد

 د،تماس باشن

 

مراکز این قاعده در مورد  ؛ھامطابق قانون دانشگاه یھاو دانشگاه یعاد یھارستانیدب ،یقیموس یھادر ھنرستان یقیموس ای شینما یھنگام اجرا. ۱۱

 ،و رویدادھای فرھنگی نیز صادق است

 .لیدر چارچوب تحص یقیموس نیھنگام تمر. ۱۲

 

 : الزامات ویژه۲بخش 

 

 4 بند

 الزامات بھداشتی

دستور رعایت شود، باید بر اساس مواد این دستور یا بر مبنای این  3و  2) در مواردی کھ الزامات بھداشتی فراتر از الزامات عمومی بخشھای 1(

 افراد مسئول باید حداقل الزامات زیر را برآورده کنند:



 قابل رعایت باشد، 2کھ قانون فاصلھ طبق بخش طوریوآمد افراد و صفھا، بھ. محدودیت تعداد افراد بر مبنای ظرفیت فضایی و تنظیم رفت1

 ھای تھویھ،نگھداری منظم سامانھ. تھویھ منظم و کافی فضاھای داخلی مورد استفاده افراد، و نیز 2

 زنند،. تمیز کردن مرتب سطوح و اشیایی کھ افراد مرتباً بھ آنھا دست می3

 شود، پس از ھر نوبت استفاده،. تمیز یا ضدعفونی کردن اشیایی کھ معموالً وارد دھان می4

 . تمیز کردن مرتب سرویس بھداشتی و توالت،5

مادۀ یا  مصرف یا دیگر اقالم مشابھ بھداشتی ویژه خشک کردن دست-دستشویی و نیز حولھ کاغذی یکبار . فراھم کردن مقدار کافی از مایع6

 کنندۀ دست،ضدعفونی

 . تعویض دستمال توالت پس از ھر نوبت استفاده،7

،  رعایت الزامات ماسک تنفسی ماسک پزشکی یاھای دسترسی و فعالیت، الزامی کردن استفاده از رسانی بھنگام و شفاف درباره ممنوعیت. اطالع8

گذاری و شستشوی دست، تامین لوازم تمیز کردن دست، فراھم کردن امکان پرداخت غیرنقدی و اشاره بھ الزام شستشوی کامل دست در فاصلھ

 سرویس بھداشتی.

ویژه شرایط محلی یا شرایط خاص افراد، بھ توان نادیده گرفت، اگر و تا جایی کھ رعایت الزامات بھداشتی طبقرا می 1) الزام ذکرشده در بند 2(

 ماھیت پیشنھاد، ضروری یا معقول نباشد.

 ۵ بند
 بھبودیافتھشده و و افراد واکسینھ ھای فوریتست

تست کرونا،  کیروز الزم باشد، انجام بھ ۱۹-دیکو یدستورالعمل، تست فور نیبھ موجب ا ایدستورالعمل  نیکھ بھ موجب مقررات ا یمادام) ۱(
 ۀکنندمیدستورالعمل تنظ ۷ ۀ، شمار۲بند  فیاست و مطابق تعر ی)، الزامIfSG، قانون مقابلھ با عفونت (۱ ۀ، جمل۹ ۀ، ماد۲۸bبند  فیمطابق تعر

 — ۱۹-دیکو ھیعل یمنیاز اقدامات ا تی(دستورالعمل معاف ۱۹-دیکو وعیش ۀرندیشگیپ یمنیاز انجام اقدامات ا ھاتیو معاف ھایریگآسان
SchAusnahmV  قاعده در مورد بند  نیاست. ا یمدرک تست الزام ۀ)، ارائ۱ ۀ، نسخ۲۰۲۱مھ  ۸فدرال  یۀنشر یبخش ادار — ۲۰۲۱مھ  ۸مقرر

 قیاست کھ از طر یشیمدرک تست مربوط بھ آزما ۀکنندبرآورده نیھمچن ۱ ۀالزامات جمل .کندیصدق نم SchAusnahmV از a، حرف ۶ ۀ، شمار۲
 ی) انجام شده باشد، مادامدیاس کینوکلئ دیتشد یھاروش گرید ای PCR ،PoC-PCR( دیاس کینوکلئ افتی یھاروش ۀلیو بھ وس یشگاھیآزما ِص یتشخ

در صورت اطالق بند برآورده شوند.  SchAusnahmVاز  ۷ ۀ، شمار۲الزامات بند  گریساعت نگذشتھ باشد و د ۲۴از  شتریب صیکھ از زمان تشخ
 ممکن است. تیصالح یدارا یآن بھ شخص ثالث ینظارت بر تست و گواھ ضی، تفوSchAusnahmVاز  a، حرف ۷ ۀ، شمار۲

، ۲بھ تمام افراد بدون عالئِم مطابق بند  شدهنھیدستورالعمل، افراد واکس نیا یمطابق مقررات صادرشده بر مبنا ایدستورالعمل  نیا فیمطابق تعر) ۲(
شده  فیتعر SchAusnahmVاز  ۳ ۀ، شمار۲کھ مطابق بند  —را  یونیناسیسند واکس توانندیکھ م شودیاطالق م SchAusnahmVاز  ۱ ۀشمار
 ارائھ دھند. —است 

، ۲بھ تمام افراد بدون عالئِم مطابق بند  افتھیدستورالعمل، افراد بھبود نیا یمطابق مقررات صادرشده بر مبنا ایدستورالعمل  نیا فیمطابق تعر) ۳(

را  —شده است  فیتعر SchAusnahmVاز  ۵ ۀ، شمار۲کھ مطابق بند  —مدرک بھبود  کیکھ  شودی، اطالق مSchAusnahmVاز  ۱ ۀشمار

 .باشندیدارا م

 ۶ بند

 مفاھیم بھداشتی

الزامات مقابلھ با عفونت را ) تا جایی کھ رعایت مفاھیم بھداشتی بر مبنای مفاد این دستور یا بر اساس این دستور ضروری باشد، افراد مسئول باید 1(

چگونھ باید اجرا  4ویژه، مفھوم بھداشتی باید مشخص کند کھ الزامات بھداشتی مشمول بخش طبق شرایط خاص ھر وضعیت، در نظر بگیرند. بھ

 شود.



ا ارائھ نمایند. دیگر الزامات ) بنا بھ درخواست نھاد ذیصالح، افراد مسئول باید مفھوم بھداشتی را معرفی و اطالعات مربوط بھ اجرای آن ر2(

 ماند.ھمچنان معتبر می IfSGھای بھداشتی طبق مربوط بھ تدوین برنامھ

 

 ۷ بند

 پردازش داده

راجعان، ویژه مضروری باشد، افراد حاضر، بھماده با اشاره بھ این ) تا جایی کھ پردازش داده بر اساس مفاد این دستور یا بر مبنای این دستور 1(

توانند نام و نام خانوادگی، نشانی، تاریخ و مدت حضور را ارائھ کنند و، در صورت وجود، شماره تلفن منحصراً با کنندگان، میکاربران یا شرکت

ھا از قبل موجود آوری خواھد شد. اگر این دادهمع، جIfSGاز  25و  16ھدف ارائھ اطالعات بھ اداره بھداشت یا اداره پلیس محلی، طبق بخشھای 

 کند.تغییر نمی IfSGاز  7تا  2جمالت  4بند  28aبخش   ھا ضرورتی نخواھد داشت. آوری دوباره دادهباشد، جمع

کنند، از ورود خودداری می 1جملھ  1ھا باید افرادی را کھ بھ صورت کلی یا جزیی از ارائھ اطالعات تماس طبق بند ) افراد مسئول پردازش داده2(

 بھ ساختمان یا از استفاده از آن یا از شرکت در رویداد محروم کنند.

کنند، ارائھ اطالعات دقیق الزامی ھا ارائھ میبھ مسئوالن پردازش داده 1جملھ  1) در مواردی کھ افراد حاضر اطالعات تماس خود را طبق بند 3(

 ست.

اشخاص مسئول پردازش  یھا براتا داده شودیسر تا سر انجام م یرمزنگار یھایفناور نیروزتربھ قیاز طر زیاطالعات ن ۀریو ذخ یآور) جمع۴(

ھا، از طریق انتقال امن، در ھا توسط افراد مسئول پردازش دادهاما بھ صورتی کھ اطمینان حاصل شود کھ وقتی این دادهھا قابل خواندن نباشد. داده

ای باشد کھ شده باید بھ گونھمسئول قرار داده شد، برای ادارۀ بھداشت قابل خواندن باشد. این قالب بھ صورت سر تا سر رمزگذاریاختیار ادارۀ بھداشت 

مال با این قید قابل اع ۲ھا از این طریق انجام شود، مادۀ ھا را بھ ادارۀ بھداشت برای مدت چھار ھفتھ ممکن سازد. مادامی کھ پردازش دادهانتقال داده

ھا صرفاً ضمانت کنند کھ حضور ھر فرد از باشد، افراد ملزم بھ پردازش داده ۱ھای ذکرشده در بند ای الزم بھ ورود انواع دادهاست کھ اگر در برنامھ

د مورد نظر بھ آوری اطالعات تماس افرابینی شده باشد، باید امکان جمعپیش ۱طریق برنامھ ثبت و ذخیره شود. اگر پردازش داده مطابق جملۀ 

 صورت آنالوگ، بھ عنوان روشی جایگزین، مھیا شود.

 

 ۸ بند

 دسترسی و ممنوعیت مشارکت

ھای مشخص بر اساس مفاد این دستور یا این دستور ممنوع است، این ھای خاص یا مشارکت در فعالیت) در مواردی کھ دسترسی بھ مکان1(

 :شودممنوعیت افراد زیر را شامل می

 ھستند، ونیزوالسیکرونا،مشمول الزام بھ ا روسیکھ، در ارتباط با و یافراد. 1

کرده باشد، تب، از دست دادن  دایبروز پ راً یکھ اخ یانفس، سرفھ یمخصوصاً تنگ دھند،یابتالء بھ کرونا را از خود نشان م جیکھ عالئم را یکسان. 2

 ،ییو چشا ییایحس بو

از قانون مقابلھ با عفونت نھ  ۹ ای ۸ ۀ، شمارc، حرف ۲ ۀجملمی، ن۴ ۀ، شمار۱ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۲۸bبند  ای ۲ ۀ، ماد۳کھ بر خالف بند  یکسان. 3

 ای ،یباشند و نھ ماسک تنفس دهیپوش یماسک پزشک

، ۱ ۀ، جمل۱ ۀماد ،۲۸b، بند ۸ ۀ، ماد۲۱بند  ،۲، مادۀ ۱۹بند  ،۷ ۀ، شمار۱ ۀ، ماد۱۷، بند ۹ ۀ، شمار۲ ۀ، جمل۲ ۀماد ۱۱کھ بر خالف بند  یکسان .۴

، ۱ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۲۸b، بند  SchAusnahmVاز  ۱ ۀ، ماد۳از قانون مقابلھ با عفونت، در ارتباط با بند  b، حرف ۳ ۀجملمی، ن۴ ۀشمار

از قانون  ۸ ۀ، شمار۱ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد۲۸bبند  ای SchAusnahmVاز  ۱ ۀ، ماد۳با عفونت، در ارتباط با بند  قابلھاز قانون م ۵ ۀشمار



 ۵کھ مطابق بند  — یماریبھبود از ب ای ون،یناسی، مدرک تست، واکسSchAusnahmVاز  ۱ ۀ، ماد۳مقابلھ با عفونت، در ارتباط با بند 

 ارائھ ندھند. —شده است  فیتعر

ل خاص ضروری باشد و احتمال ، اگر رعایت آن در موارد خاص نامعقول باشد، یا اگر دسترسی یا مشارکت بھ دالی1) ممنوعیت مشمول بند 2(

 شود.انتقال آلودگی بھ اشخاص ثالث تا حد ممکن و از طریق اقدامات پیشگیرانھ بھ حداقل برسد، اعمال نمی

 

 ۹ بند

 ایبھداشت و ایمنی حرفھ

این دستور الزامی طبق مفاد این دستور یا  3و  2) تا جایی کھ رعایت الزامات بھداشتی و ایمنی عالوه بر الزامات کلی بخشھای 1(

 باشد، کارفرما باید حداقل یکی از الزامات زیر را برآورده کند:

 . احتمال انتقال آلودگی بھ کارکنان با توجھ بھ شرایط محیط کار بھ حداقل برسد،1

 یری کرونا، برخوردار شوند،گویژه در مورد تغییرات فرآیندھای کاری و الزامات ناشی از ھمھکارکنان باید از آموزش و اطالعات جامع، بھ .2

شده باید مرتباً گندزدایی کننده دست یا شستشوی دست در محل کار تضمین شود؛ اقالم مصرف. سالمت فردی کارکنان باید با استفاده از ضدعفونی3

 شود،

مل آنھا بھ دلیل شرایط فردی ممکن پذیر نباشد یا درمان کابرای آنھا بر اساس گواھی پزشکی امکان 19-کارکنانی کھ درمان عوارض کووید .۴

ھایی کھ مستلزم تماس گسترده با باالتر از دیگران باشد، نباید در فعالیت 19-نباشد، یا کارکنانی کھ احتمال ابتالی آنھا بھ عوارض شدید کووید

 کار گرفتھ شوند.پذیر نیست، بھ متری با دیگران امکان 1.5ھایی کھ در آنھا رعایت فاصلھ افراد است، یا در فعالیت

آوری، نگھداری و گیری درباره وظایف کاری کارکنان جمعاطالعات افراد را فقط برای تصمیم ۴شماره  1تواند بر اساس بند ) کارفرما می2(

رسانی ندارند. بھ محض از اطالعمصرف کند، اگر کارکنان تعلق خود بھ گروه ذکرشده در آنجا را بھ کارفرما اعالم کنند؛ کارکنان الزامی برای این 

 بین رفتن ضرورت نگھداری اطالعات و حداکثر یک ھفتھ پس از لغو شدن این دستور، کارفرما باید اطالعات را حذف کند.

 

 : تجمعات، رویدادھا و جلسات۳بخش 

 ۱۰بند 

 ھای خصوصی و رویدادھای خصوصیتجمعات، گردھمایی

 خصوصی فقط در شرایط زیر مجاز است ) تجمعات، جلسات خصوصی و رویدادھای1(

 . با حضور اعضای خانوار،1

 ۱۴تا سن ؛ کودکان خانوارھای مرتبط ، بھ شرطی کھ تعداد از پنج نفر تجاوز نکنددیگر ایدهخانواو یک نفر از خانوادۀ خود . با حضور اعضای 2

از  گریعضو د کیبا  تواندیداشتھ باشد م سالھ۱۴حداقل از پنج عضو  شیب ایپنج  یااگر خانواده؛ شوندجزو این افراد محسوب نمی سال تمام

 مالقات کند. گرید یاخانواده

 

)، از جملھ ۳و  ۲، مواد ۵(مطابق بند  افتھیبھبود ای شدهنھیافراد واکس .شوندمحسوب میمحسوب  دهخانوایک نیز  کنندینم یکھ با ھم زندگ ییھازوج

از خانوار محسوب  یو جزئ ندیآی، بھ شمار نم۲ ۀ، شمار۱ ۀسال تمام سن دارند، در صورت اطالق جمل ۱۴کودکان عضو خانوارشان کھ تا 

 .شوندینم



گیرد، یا حفظ رفاه اجتماعی صورت می ھای کاری، خدماتی یا تجاری، حفظ نظم و ایمنی عمومیشامل تجمعاتی کھ برای حفظ فعالیت 1) بند 2(

 شود.نمی

 ۱۱ بند

 رویدادھای دیگر

در نظر  ۶بند را رعایت کنند و مفاھیم بھداشتی را پیشاپیش بر اساس  4) افراد برگزارکننده رویدادھا باید الزامات بھداشتی مندرج در بخش 1(

وجود دارد. ھنگام برگزاری رویداد، الزامات  ۸بند انجام دھند. اینجا ممنوعیت دسترسی و مشارکت طبق  ۷بند ھا را طبق بگیرند و پردازش داده

 باید رعایت شود. ۹بند ای طبق ایمنی حرفھ

 ) برگزاری رویدادھا ممنوع است. استثنائات این امر بدین شرح است: ۲(

حقوقی، -ھا و جوامع دارای جایگاه حقوقی و نیمھخصوصی و عمومی، شرکتای ضروری نھادھای قانونی، بر اساس قانون جلسات کمیتھ .۱
 نباشند. ۵جلسات کاری و رویدادھای ھمکاران اجتماعی، مادامی کھ مشمول مادۀ 

 ۲، مواد ۵بق بند شده یا بھبودیافتھ (مطاو ھمچنین افراد واکسینھھا بیش از ده نفر حضور نداشتھ باشند؛ فرزندان زوج ھای مدنی کھ در آنازدواج .۲
 شوند، جزء شمارش محسوب نمی) ۳و 

 در سازی برای آزمون، بھ شرطی کھھای آمادهآموزش کاری مطابق قانون آموزش کار یا مقررات کارھای یَدی و ھمچنین آزمون و دوره .۳
 ،ھا وضع نشده باشدمقررات دیگری برای آندستورالعمل کرونا برای مدارس، 

 اند،تعریف شده ۳، مادۀ ۱۵میک کھ مطابق بند رویدادھای آکاد  .4

کرونا در ھای زودھنگام مطابق دستورالعمل کمک، ۸، از کتاب قوانین اجتماعی، جلد ۱۶خدمات و اقدامات مطابق بند رویدادھای مربوط بھ  .۵
نوجوانان کھ در قالب خدمات و اقدامات مطابق رفاه کودکان و   ھای مربوط بھھای زودھنگام، و ھمچنین حیطھه و کمکآموزش خانوادرابطھ با 
 گیرند، ) انجام میSGB VIII، کتاب ھشتم قوانین اجتماعی (۳a، مادۀ ۴۲a، بھ استثناء بند ۴۲eتا  ۴۱و  ۳۵aتا  ۲۷، ۱۴، ۱۳، ۱۱بندھای 

وکار یا رفاه اجتماعی خدمات یا امور کسب رویدادھایی کھ مطلقاً ضروری ھستند و بھ تأخیر انداختن آنھا ممکن نیست و با ھدف حفظ فعالیت، .۶
 شوند، برگزار می

  ،ھای زبان و ادغام در جامعھای، بھ ھمراه دورهھای حرفھھای بازار کار و دیگر آموزشاجرای اقدامات مربوط بھ سیاست .۷

بخشی بھ مچنین برگزاری دورۀ آگاھیرانی، و خلبانی و آزمون عملی و نظری و ھھای عملی و نظری رانندگی، کشتیبرگزاری آموزش .8
 ،  ایقانون ترافیک جاده ۴aھای توانش رانندگی مطابق بند ای و دورهقانون ترافیک جاده ۲b) مطابق بند ASFرانندگان (

یا بھبود مدرک تست، واکسیناسیون، کنندگان باید ھای اولیھ در صورت وجود پروتکل تست برای مربیان؛ شرکتھای کمکبرگزاری کالس .۹
 ارائھ دھند، و) ۵(مطابق تعریف بند 

 آموزھای تقویت گروھی با ظرفیت حداکثر پنج دانشکالس .۱۰

کنندگان، کارکنان و برای محاسبھ تعداد شرکت. کننده مجاز استشرکت ۱۰۰حد دیگری مشخص نشده باشد، حضور حداکثر  ۲مادامی کھ در جملۀ 

 شوند.میدیگر ھمکاران رویداد در نظر گرفتھ ن

 کننده مجازند:د شرکت ) این موارد بدون محدودیت تعدا۳(

آوری امضاءھای حمایتی الزم برای انتخابات پارلمان و و جمع ۱۳رویدادھای مربوط بھ کاندیداتوری و کارزارھای انتخاباتی مطابق بند  .۱
ھا، درخواست دھندگان، متقاضیان فردی و ھمچنین برای ثبت دادخواسترأیھای انتخابات محلی برای تعیین پیشنھادات انتخاباتی احزاب، انجمن

 عموم، رفراندوم، درخواست شھروندان، و شوراھای شھروندی،

شرکت بھ  تواندیبرگزارکننده م؛ ھای کشوریھای سنجش توانش منحصر بھ رشتھ در چارچوب فرآیندھای پذیرش و ھمچنین دیگر آزمونآزمون .۲
 منوط کند و )۵بند مدرک تست، واکسیناسیون، یا بھبود (مطابق تعریف  ۀبھ ارائ را یصورت حضور



 ای مادامی کھ بدون تماشاگر برگزار گردند. رویدادھای ورزشی برتر و حرفھ .۳

 .شوداعمال نمی، مجاز شمرده شده است ۱مادۀ  ۱۰شان، مطابق بند در مورد رویدادھایی کھ برگزاری ۲و  ۱ھای ) ماده۴(

 

در مورد رویدادھای مربوط بھ حفظ ایمنی عمومی و نظم عمومی، اجرای عدالت یا تامین رفاه یا امکانات عمومی، و نیز  ۲و  ۱) بندھای ۵(

ھا و دیگر نھادھای قوای مقننھ، قضاییھ و مجریھ، و نیز نھادھای مستقل، شامل جلسات بحث و بررسی و مذاکرات شفاھی رویدادھا و جلسات سازمان

 شود.ریزی اعمال نمیھای تصویب برنامھروالدر 

) رویدادھای مشمول این ماده باید دارای زمان و مکان محدود و با اھداف و نیت مشخص باشند و زیر نظر برگزارکننده، شخص، سازمان یا ۶(

 موسسھ، با مشارکت ھدفمند افراد برگزار شوند.

 

 ۱۲ بند 

 دھیانتخابات و رای

پرسی و دیگر جلسات کمیتھ انتخابات شھری اعمال درباره انتخابات و تعیین و تایید نتیجھ انتخابات در انتخابات شھرداری و ھمھ ۶تا  2) بندھای 1(

ھای گزینش، و نیز دیگر ھای انتخابات و ھیاتھای جلسھ کمیتھھای انتخابات و اتاقگیری مشمول این قانون، و نیز اتاقشود. ساختمان رایمی

ساختمان کھ در مدت برگزاری انتخابات و روندھای تعیین و تایید نتایج انتخابات و دیگر جلسات کمیتھ انتخابات شھری در دسترس عموم ھای اتاق

 ھستند.

ھای را تضمین کند. در مورد اعضای کمیتھ 8و  6، 3تا  1ھای شماره 1مادۀ  ،۴بند ) شھردار باید حداقل رعایت الزامات بھداشتی مشمول ب2(

افراد باید، پیش از ورود بھ محل  ، باید رعایت شود.۹بند ای، طبق ھای گزینش و کارکنان فرعی، الزامات بھداشت و ایمنی حرفھنتخابات و ھیاتا

 گیری، دست خود را ضدعفونی کنند.رأی

 شود:یگیری حضور دارند، اعمال م) مواد زیر درباره افرادی کھ بر مبنای اصل تبلیغات در ساختمان رای۳(

آوری کند، ھا را جمعتواند این دادهارائھ کنید، کمیتھ گزینش می 1جملھ  1مادۀ  ،۷بند شما موظف ھستید کھ مشخصات تماس خود را طبق  1

 1مادۀ ، ۷بند ھا را طبق بستھ بھ شھردار تحویل دھد؛ شھردار موظف است کھ داده-شده را در پاکت درآوریھای جمعمامور انتخابات باید داده

 پردازش کند؛ 1جملھ 

 15در ھر نوبت بھ مدت حداکثر  18و از  18تا  13و از ساعت  13صبح تا  8توانند از ، این افراد می2شماره ، ۳مادۀ  ،3در مورد بند  .2

متری  1.5دقیقھ مجاز است. رعایت فاصلھ حداقل  15گیری پستی بھ مدت حداکثر ھای رایگیری بمانند. ماندن در اتاقھای رایدقیقھ در اتاق

 ان آنھا ضروری است.بین اعضای کمیتھ گزینش و دستیار

 :گیری برای افراد زیر ممنوع است) دسترسی بھ ساختمان رای۴(

 ،خود دارند ونیزوالسیکرونا، الزام بھ ا روسیکھ، در ارتباط با و یکسان. 1

کرده باشد، تب، از دست دادن  دایبروز پ راً یکھ اخ یانفس، سرفھ یمخصوصاً تنگ دھند،یابتالء بھ کرونا را از خود نشان م جیکھ عالئم را یکسان. 2

 ،ییو چشا ییایحس بو

نپوشیده پزشکی یا ماسک تنفسی باشند، ماسک  ۳مادۀ  3بدون این کھ مشمول موارد استثنای بند  ،۱۹شمارۀ  ،۲مادۀ  3برخالف بند کسانی کھ، . 3

 باشند، یا



 ناقص ارائھ کنند.، اطالعات تماس خود را ارائھ نکنند یا بھ صورت 1شماره ، ۳مادۀ . برخالف 4

نامھ انتخابات شھری از آیین 37aگیری پستی مشمول بخش گیری بھ منطقھ انتخاباتی دیگر یا اتاق جلسھ ھیات رای) در صورت انتقال وسایل رای۵(

از توانند در یک خودرو جابجا شوند. این افراد باید برگھ رای در آن منطقھ انتخاباتی، چندین نفر از خانوارھای مختلف می 50بھ دلیل وجود کمتر از 

 ھمچنان معتبر است. 2شماره ، ۳، مادۀ ۳بند استفاده کنند. ، ۱، مادۀ ۳ماسک تنفسی مطابق بند 

معاف ھستند. ھمین قاعده درباره  قانون مقابلھ با عفونتھای مبتنی بر دھندگان برای شرکت در انتخابات یا رای دادن، از شمول محدودیترای) ۶(

 ات،قانون انتخابافرادی کھ، بر مبنای و ھمچنین  گیریھای گزینش و دستیاران فعال در روند انتخابات یا رایھای انتخابات و ھیاتاعضای کمیتھ

 شود.اعمال میانتخاباتی حضور داشتھ باشند ھای مایلند در ساختمان برگزاری انتخاب یا کمیتھ

 

 ۱۳ بند

 قانون اساسی 8تجمعات مشمول اصل 

قانون اساسی، مجاز  8، برگزاری جلسات مربوط بھ اجرای حق اساسی آزادی تجمعات، بر اساس اصل ۱۱و  ۱۰) بھ عنوان استثنای بخشھای 1(

 است.

توانند الزامات بیشتری، مثالً برای رعایت اصول را رعایت کند. نھادھای ذیربط می 2گذاری مندرج در بخش ) رئیس جلسھ باید قانون فاصلھ2(

 ، تعیین کنند.4بھداشتی، طبق مفاد بخش 

 ممکن است ممنوع گردد.ویژه از طریق اجرای الزامات، ممکن نباشد، جلسات ھای دیگر، بھ) اگر مقابلھ با آلودگی بھ روش3(

 

 ۱۴ بند 

 رویدادھای جوامع مذھبی، عقیدتی و ایدئولوژیک و رویدادھای مربوط بھ سوگواری

شود، مجاز ، رویدادھایی کھ در کلیسا و جوامع مذھبی و عقیدتی با ھدف عبادت مذھبی برگزار می۱۱و   ۱۰بندھای ) بھ عنوان استثنا برای 1(

اعالم  ۶بند پیشاپیش اصول بھداشتی را طبق  ،را رعایت کنند 4 بندخواھد بود. برگزارکنندگان رویدادھای مذھبی باید الزامات بھداشتی مندرج در 

در مورد رویدادھای  ۳تا  1وجود دارد. جمالت  ۸بند اینجا ممنوعیت دسترسی و مشارکت طبق  انجام دھند. ، پردازش داده را۷، و مطابق بند نمایند

 شود.جوامع ایدئولوژیک اعمال می

سوزی و سوگواری مجاز است. برگزارکنندگان این رویدادھا باید الزامات ، برگزاری مراسم دفن، مرده۱۱و  ۱۰) بھ عنوان استثنا برای بخشھای 2(

 وجود دارد. ۸بند را رعایت کنند. اینجا ممنوعیت دسترسی و مشارکت طبق  4بھداشتی بخش 

 

 وکارھای خاص: ممنوعیت فعالیت و الزامات مقابلھ با عفونت در مراکز و کسب۴بخش 

 ۱۵بند 

 ھای مراکزممنوعیت فعالیت و محدودیت

 استثنای ارائھ خدمات آنالین بھ عموم مردم، ممنوع است:) فعالیت مراکز زیر، بھ1(

، ۱۶مادامی کھ مطابق بند  بندی کوچک،استثنای مراکز شرطبندی، بھھای شرطھای سرگرمی، کازینو و بنگاهھای تفریحی، شامل گذرگاهمکان .1

 برگزار شوند. ۴، جملۀ ۳مادۀ 



بھ استثناء و سینماھا،  ھا، بناھای یادبود، نمایشگاهھاھای نمایش، تاالرھای اپرا و کنسرت، موزهویژه سالنموسسات ھنری و فرھنگی، بھ .2

 است. ، مجاز۱، مادۀ ۱۶ھا، و بناھای یادبود مطابق بند ھا، نمایشگاهفعالیت موزه رو؛ ھای ماشینھا، و نمایشسینماھا، کنسرت

 یھارسانھ افتیمقرره بھ منظور در نیھا انحراف از ا، مجاز است؛ در مورد کتابخانھ۱ ۀ، ماد۱۶مطابق بند  تیھا؛ فعالو کتابخانھ ھایگانی. با۳

 مربوطھ مجاز است، یبھداشت یھاھا در چارچوب پروتکلرسانھ لیشده و تحودادهسفارش

ً یمتشکل از نھا یھانوجوانان؛ گروه یھنر یھاھنر و آموزشگاه ،یقیموس یھاآموزشگاه. ۴ ھستند، اما آموزش آواز  یقاعده مستثن نیھنرجو از ا ۵ تا

 .ستیھا مجاز ندر آن یباد یقیو آالت موس

وکارھای ضروری یا باستثنای کسکننده اقامتگاه شبانھ پولی، بھھای تامین سکونتگاه و دیگر مراکز تامینھای گردشگری، شرکتاتوبوس .۵

 ھای شبانھ رسمی یا در شرایط دشوار و خاص،اقامتگاه

 ھاشیو مراکز ھما ھا،شگاهینما ،یتجار یھاشگاهینما .۶

ھای گشتشامل  ھای محصور در فضای باز،شناسی و نیز دیگر مراکز تفریحی، شامل محوطھپارکھای تفریحی، باغھای جانورشناسی و گیاه .۷

، مجاز ۱، مادۀ ۱۶شناسی مطابق بند ھای جانورشناسی و گیاه؛ فعالیت باغموزه و خودروھای کابلی گردشگری ھایآھنراه قایقی تفریحی،

 است.

با ورزش، ورزش  یتوانبخش یبرا ،خدماتیمقاصد  یفوتبال، بھ استثناء استفاده برا یھانیزم ن،یو ھمچن یو خصوص یعموم یمراکز ورزش .۸

 ،یاسطح باال و حرفھ یھاورزش ،تحصیلی یھاتیمدرسھ، فعال

با  یتوانبخش یِ برا شود،یاستفاده م یمقاصِد خدمات یِ ھا براکھ از آن یمشابھ، بھ استثناء زمان یو نھادھا وگا،ی یھاتناسب اندام، باشگاه یھاباشگاه. ۹

  ،یاسطح باال و حرفھ یھاورزش، ورزش مدرسھ، انجام مطالعات، ورزش

شده، بھ با ورود کنترل اچھیشنا در در یھامحل ن،یاستخرھا و ھمچن گریو د یحیتفر یآب گرم، استخرھا یشنا، سربستھ، استخرھا یاستخرھا. ۱۰

 یھا، و ورزشھای تحصیلیفعالیتبا ورزش، ورزش مدرسھ،  یمثل توانبخش شود،یھا استفاده ماز آن یاھداف خدمات یکھ برا یاستثناء زمان

 ھای شنای مقدماتی،و ھمچنین کالس ،یارفھسطح باال و ح

 سوناھا و مراکز مشابھ، .۱۱

از قانون  2بند  25و دخانیات و مراکز پذیرایی مشمول بخش  قلیانھا، شامل بارھای مصرف ھا و رستورانویژه میخانھداری، بھصنعت ھتل .۱۲

بر و خدمات فروش بیرونبھ استثناء ، )GastG( از قانون تھیھ غذا 1بند  25استثنای مراکز تھیھ غذا و ارائھ خدمات مشمول ماده داری، بھھتل

و در  ۵ھای شبانھ مجاز مشمول شماره تھیھ غذا برای اقامتگاه ھا باید تعطیل گردند.ھای سرو در این مکان. محلبر و تحویل در محلبیرون

 .از این قاعده مستثنی است ھای غذاخوری مراکز درمانی و مراقبتیسالن

ھا و غذاھای منحصراً استثنای نوشیدنیھا و مراکز آموزشی مشمول قانون موسسات آموزش عالی، بھتریاھای دانشگاهھا و کافھفروشیاغذیھ .۱۳

 شود،نیز اعمال می 2جملھ  2، مادۀ ۲۴بند  ھا باید تعطیل باشند ؛ھای سرو غذا در رستورانمکانبر و فروش با سرویس تحویل؛بیرون

؛ فعالیت مطابق بند ھای نجات حیواناتاستثنای خانھو مراکز مشابھ مراقبت از حیوانات، بھحیوانات ھای ، آرایشگاهحیواناتھای زیبایی سالن .۱۴

 ، مجاز است.۴، جملۀ ۳، مادۀ ۱۶

مگر این کھ استفاده از این  ی،نظر از ساختار سازمانی یا پذیرش بھ عنوان مدرسھ ھنرمدارس رقص، مدارس بالھ و موسسات مشابھ، صرف .۱۵

 صورت گیرد. توسط نھایتاً پنج نفر از دو خانوارھا بدون تماس و مکان

 ھا و دیسکوھا وباشگاه .۱۶

از قانون حمایت  3بند  2گری مشمول بخش ھای مرتبط با صنعت روسپیھا و مراکز مشابھ و نیز دیگر مکانخانھگری، فاحشھمراکز روسپی .۱۷

 ھا.روسپیاز 



) بھ منظور صرف غذا و نوشیدنی در محل تعطیل GastGفروشی (اغذیھقانون  ۱، مادۀ ۲۵ھا مطابق بند سالن غذاخوری شرکتفعالیت ) 2(

ھای مناسب در محوطھ شرکت صورت بگیرد، کھ مصرف آنھا در اتاقشرطیعرضھ غذا و نوشیدنی کھ بیرون بردن آنھا مجاز است، بھ باشد.می

شود. در این موارد، اعمال نمی 1فروشی شرکت با دالیل موجھ مجاز نباشد، جملھ ی ندارد. در مواردی کھ مصرف غذا در بیرون از اغذیھاشکال

ده متر مربع بھ  متری بین ھمھ مراجعان و فراھم بودن مساحت حداقل 1.5متصدیان باید اصول بھداشتی را رعایت کنند و پیوستھ از وجود فاصلھ 

 ر مراجع در اتاق مھمان اطمینان حاصل نمایند.ازاء ھ

 

ھای دیجیتال و دیگر شود؛ قالبھا و موسسات آموزش عالی بر اساس قانون موسسات آموزش عالی تعلیق می) مطالعات حضوری در دانشگاه3(

رئیس و مدیریت آکادمی مجاز خواھد بود، ، رویدادھای حضوری با مجوز 1ھای آموزش از راه دور مجاز است. بھ عنوان استثنا برای جملھ قالب

ھای آموزش از ھای ارتباطی یا دیگر قالبرسانی الکترونیکی و فناوریکھ برگزاری اینھا اکیداً ضروری باشد و امکان استفاده از اطالعشرطیبھ

قرار است بھ زودی کھ شود برگزار میو دانشجویانی  رویدادھایی کھ برای دانشجویان ترم اول، مخصوصاً دور بھ جای آنھا ممکن نباشد

شرکت بھ  توانندیم یآکادم تیریمد ایدانشگاه  سیرئ. ھای مربوط بھ رشتۀ خود شرکت کننددر آزمونبھ زودی التحصیل شوند یا قرار است فارغ

بھ تناسب اعمال  ۳و  ۲، مادۀ، جمالت ۱۴بند  منوط کنند. ،۵مدرک تست، واکسیناسیون، یا بھبود، مطابق تعریف بند  ۀرا بھ ارائ یصورت حضور

 شوند.می

 ۱۶بند 

 دھندۀ خدماتھای صنایع دستی و ارائھفروشی، بازارھا و شرکتھای خردهھا، فروشگاهفروشگاه

مین خدمات فروشی، و بازارھا، بھ استثناء خدمات دریافت سفارش و خدمات تحویل بستھ، از جملھ ھھای خردهھا، فروشگاهفعالیت فروشگاه )１(

متر مربع  ۴۰ھای آنالین، تنھا با دریافت وقت قبلی با زمانی مشخص مجاز است، بھ طوری کھ تنھا یک مشتری بھ ازاء ھر برای فروشگاه

ای محدود و دقیق برای ھر گیرد باید بازۀ زمانیدر ھر رزروی کھ از قبل صورت می ؛از مساحت قسمت فروش حضور داشتھ باشد

 نیز قابل اطالق است. )Click and Meet(مقررات ۷ھا، مطابق بند د و تعھد بھ منظور پردازش دادهمشتری تعیین شو

 مستثنا ھستند: ۱این موارد از مادۀ  )２(

 ھایفروشینیریو ش ھایینانوا ھا،یقصاب م،یمستق ۀاز جملھ عرض ،یدنیو نوش ییمواد غذا یھافروشگاه .１

 ،GewOاز  ۶۷ھای ھفتگی مشمول بند فروشگاه .２

 مراکز توزیع غذا، .３
ھای کفش ارتوپدی، ھای وسایل پزشکی، تکنیسینھای اقالم بھداشتی، فروشگاهھای غذای سالم، فروشگاهھا، فروشگاهداروخانھ .４

 ھای تخصصی کودک،سازھا، فروشگاهمتخصصان سمعک، عینک
 پمپ بنزین، .５
 یۀنقل لیوسا انیاز مشتر یبانیو پشت یفروشتیبلو مراکز  اندازپسپست و خدمات ارسال بستھ، بانک و صندوق  دفتر .６

 یعموم

 شوییمراکز لباس .７

 مراکز فروش روزنامھ و مجلھھا و فروشیکتاب .８

 واناتیح یو محصوالت ضرور ییمواد غذا یھافروشگاه .９

 ھافروشیعمده .１０

 زنیفایرائ یھاو فروشگاه یسازساختمان ،یمربوط بھ باغدار یھانھال، و فروشگاه یھاپرورشگاه ھا،یفروشگل ھا،یباغدار .１１

)Raiffeisen.( 

 شرح محدود شود: نیبد دیکھ ھمزمان حضور دارند با یانیفروش، تعداد مشتر یبستھ، بستھ بھ وسعت فضا ی، در فضاھا۱ ۀدر رابطھ با جمل



 ،. در فضاھای فروشی کھ کوچکتر از ده متر مربع است، حداکثر یک مشتری۱

، حداکثر یک مشتری بھ ازاء ھر ده متر مربع فضای ییمواد غذا یھایفروشخردهو در  متر مربع وسعت دارند ۸۰۰. در فضاھای فروشی کھ تا ۲

 فروش،

متر مربع وسعت دارد،  ۸۰۰متر مربع وسعت دارد، در سطحی کھ  ۸۰۰فروشی مواد غذایی کھ بیش از در فضاھای فروش خارج از خرده .۳
متر مربع وسعت دارند، حداکثر یک  ۸۰۰ھایی کھ بیش از ع مساحت محل فروش و در محیطحداکثر یک مشتری بھ ازاء ھر ده متر مرب

 متر مربع مساحت محل فروش. ۲۰مشتری بھ ازاء ھر 

 کننده است.در مورد مراکز فروش مساحت فروش کل تعیین

مجاز نیست، بھ شرطی مجاز بھ  ۲شان طبق مادۀ فروشھایی کھ بندیشوند، دستھھا مختلفی از اقالم برای فروش ارائھ میبندی) وقتی کھ دستھ۳(
درصد اقالم فروشی را در بر بگیرد. پس این مراکز مجازند تمام اقالمی را کھ بھ صورت معمول برای  ۶۰فروش ھستند کھ اقالم مجاز حداقل 

از است کھ از طریق جداسازی فضا از اقالم اند عرضھ کنند. در تمام موارد دیگر، عرضۀ اقالم مجاز صرفاً بھ شرطی مجکردهفروش عرضھ می
ماند.  در تنظیم خدمات دریافت سفارش، نخورده باقی میدست ۱پذیر نیست. مادۀ ممنوعھ، اطمینان حاصل شود کھ فروش اقالم ممنوع امکان

 ای مشخص تنظیم کنند.دۀ بازۀ زمانیگردانندگان باید، بھ عنواِن بخشی از پروتکل بھداشتی، عرضۀ کاالھا را بھ نحوی بدون تماس و در محدو

 ھای فروشی نیستند کھ منجر بھ ھجوم تعداد زیادی از افراد شود.اندازی کمپین) مراکز فروش و بازارھا مجاز بھ راه۴(

ھا، مجازند آن آالت کشاورزی و دوچرخھ، و مراکز فروش قطعات یدکی مرتبط بھھا و مراکز خدماتی، شامل تعمیرگاه خودرو، ماشینفروشگاه )۵(

فعالیت مراکز صنعتی و خدماتی،  ۀبھ فعالیت ادامھ دھند، مگر این کھ مطابق دیگر مقررات یا بر مبنای این مقرره ممنوع شمرده شوند. در محوط

خدمات تلفن، فقط دھندگان فعالیت ارائھ ۀاستثنای وسایل جانبی ضروری، ممنوع است. در محوطفروش کاالھای نامرتبط با آن صنعت یا خدمت، بھ

ھای معیوب مجاز است؛ فروش کاالھا، از جملھ اقالم مربوط بھ اجرای قراردادھای خدماتی، ممنوع پذیرش و رفع عیب و تعمیر یا تعویض دستگاه

 .ماندیم یاقنخورده بدست ۲و  ۱. مجوز فروش کاالھا مطابق مواد کندیبھ تناسب صدق م ۲ ۀ، جمل۲ ۀ، ماد۳و  ۲ ۀدر صورت اطالق جمل است.

 

 ۱۷ بند 

 وکارھای خاصاعتبار الزامات مقابلھ کلی با عفونت در مراکز و کسب 

را رعایت کنند، پیشاپیش  4ھای زیر باید الزامات بھداشتی ذکرشده در بخش کننده موسسات، مراکز خدماتی و فعالیتبردار یا ادارهافراد بھره) ۱(

 انجام دھند: ۷بند ھا را طبق تدوین کنند و پردازش داده ۶بند برنامھ بھداشتی خود را طبق 

 ھای دانشجویی،ھا و اتحادیھھا، بایگانیھا و مراکز آموزش عالی مشمول قانون موسسات آموزش عالی، کتابخانھدانشگاه .1

 یھاھا و باغوحشباغ نیمراکز تئاتر و کنسرت و ھمچن رو،نیماش ینماھایس نما،یس ھا،شگاهیھا، نمااز جملھ موزه ،یو فرھنگ یمراکز ھنر. ۲

 ادبود،ی یو بناھا یشناساهیگ

 ھنر، ھنر نوجوانان، رقص، و بالھ، ،یقیموس یھاآموزشگاه. ۳

ھای مربوط بھ سرویس مجات و دیگر مدارس پرستاری، مدارس ویژه کادر درمان، مدارس فنی ویژه امور اجتماعی، مدارس ویژه فعالیت .۴

 سسات آموزشی و تحصیلی مربوط بھ پرستاری و کادر درمانی تحت نظر وزارت امور اجتماعی،مو

 ھای نظری و عملی،رانی و پرواز، شامل آزمونھای رانندگی، قایقآموزشگاه .۵

 باشد، ذکر شده ۱شمارۀ  ،1مادۀ  ،۲۴ بندکھ در ایندیگر موسسات آموزشی و خدمات آنھا، از جملھ برگزاری آزمون، مگر .۶

 

و  نگیرسیکاشت ناخن، ماساژ، تتو، و پ ،ییبایز یھاسالن ھا،شگاهیبا بدن دارد، مانند آرا کینزد یکھ تماس دھندیارائھ م یکھ خدمات یمشاغل. ۷

 ردماسک پزشکی یا ماسک تنفسی  یموقت ایکھ امکان داشتن دائم  یو مراقبت از پا؛ مادام ،یگفتار درمان ،یو کار درمان یوتراپیزیف نیھمچن



 ۵کھ در چارچوب بند  ،مدرک تست، واکسیناسیون، یا بھبود ۀارائبرای استفاده از خدمات،   خدمات وجود نداشتھ باشد، ۀارائ ای تیھنگام فعال

 است. یالزام برای استفاده از خدمات شده است، فیتعر

 و یوگا و مراکز مشابھ،تناسب اندام  ھایسالن ،ھای بازیو زمینخصوصی مراکز ورزشی عمومی و  .۸

تعیین شده  ۱، مادۀ ۱۶مطابق بند  مگر این کھ ،۷بند استثنای الزامات ، بھGewOاز  68تا  66 بندھایھا و بازارھای مشمول فروشیخرده .۹

 باشند.

 1بند  25؛ در مورد مراکز و خدمات پذیرایی مشمول بخش GastGاز  25داری شامل مراکز و خدمات پذیرایی مشمول بخش صنعت ھتل .۱۰

 باید فقط برای مسافران خارجی انجام بگیرد، ۷بند ، پردازش داده طبق GastGاز  1جملھ 

 ھابرای جابجایی توریستھای توریستی اتوبوسھمچنین و کنند و دیگر نھادھایی کھ بھ ازاء دریافت وجھ محل اقامت ارائھ می ھااقامتگاه .۱۱

 ھا،شیو مراکز ھما ھا،شگاهینما ،یتجار یھاغرفھ .۱۲

 یبندو مراکز شرط نوھا،ی)، کازھانتمی(گ یاز جملھ مراکز باز ،یحیتفر ینھادھا .۱۳

 ،ھای سوالریومسالن .۱۴

 وانات،یمشابھ مربوط بھ مراقبت از ح ینھادھا گریو د وانات،یح شگاهی، آرا۷در بند  دشدهیبھ استثناء الزامات ق وانات،یح ونیپانس. ۱۵

 باشند،یم لیمشابھ آن تعط یسوناھا و نھاھا. ۱۶

با ورود  اچھیشنا در در یھامحل ن،یاستخرھا و ھمچن گریو د یحیتفر یآب گرم، استخرھا یشنا، سربستھ، استخرھا یاستخرھا. ۱۷

 ،شدهکنترل

 ،یگردشگر یھایبستھ ھستند، از جملھ گردش با کشت یھاطیکھ خارج از مح ییھاآن نیھمچن ،یحیمراکز تفر گریو د ھایشھر باز. ۱۸

 .یستیتور یھانیکابتلھ نیھا، و ھمچنقطار موزه

ممنوع است. در  ۸بند ، دسترسی و مشارکت طبق ۱ی مطابق مادۀ ھابرداری از این مراکز یا ارائھ این خدمات، پیشنھادھا و فعالیتھنگام بھره) ۲(

 و 1مواد در مرکز، پیشنھاد یا فعالیت برگزار شود،  ۱۱بند باید رعایت شود. اگر رویداد مجاز مشمول  ۸بند ای مشمول ضمن، الزامات ایمنی حرفھ

 ۲مادۀ  3بند ھا و مراکز ذکرشده در ونقل، محیطھمچنین درباره وسایل حمل ۸بند شود. ممنوعیت دسترسی و مشارکت مشمول نیز اعمال می ۲

 شود.اعمال می ۵و  1ھای شماره

 خدمات ھستند. ۀمجاز بھ ارائ ی، تنھا با رزرو وقت قبل۱۴و  ۷ ۀ، شمار۱ ۀمطابق ماد ی) نھادھا۳(

 

 ۱۸بند 

 یدر صنعت کشاورز یکارگران فصل یریھا و بھ کار گکشتارگاه یبرااقدامات خاص الزم برای جلوگیری از ابتالء 

 ) کارمندانِ ۱(

نشده سر و کار دارند و از ھای فرآوریھای سالخی، قصابی، فرآوری گوشت، و فرآوری شکار و ھمچنین مشاغل دیگری کھ با گوشتشرکت  .۱
 کارمند دارند، مادامی کھ در محوطۀ سالخی و قصابی حضور داشتھ باشند و ۳۰کنند و بیش از آن مواد غذایی دیگری را تولید می

کارگر  ۱۰خاص، کھ در بازۀ زمانی بھ کار گیری کارگران فصلی بیش از گیاھان دھندۀ ھای پرورششامل شرکتھای کشاورزی، شرکت  .۲
 فصلی دارند،

، کارمندان حوزۀ سالخی و قصابی کھ ۱بدھند. در مورد شمارۀ  ،۱، مادۀ ۵مطابق با بند  ۱۹-فوری کویدباید پیش از شروع فعالیت کاری خود، تست 
 نیز ھستند. تعریف شده است، ،۱، مادۀ ۵، مطابق آنچھ در کارمند مشغول بھ کارند ملزم بھ انجام یک تست ھفتگی ۱۰۰ش از ھایی با بیدر شرکت



مدرک تست، واکسیناسیون، یا  تست معاف ھستند. ۀاز الزام بھ ارائ اندافتھیبھبود  ایاند شده نھی، واکس۳و  ۲، مواد ۵بند  فیکھ، مطابق تعر یافراد
باید در صورت درخواست کارفرما بھ وی ارائھ شود. کارفرما مسئول تأمین ھزینۀ آزمایش است، مگر این کھ این ھزینھ از طریق دیگری  بھبود

 تضمین شود.

ر شده در ، الزامات بھداشتی را رعایت کنند و یک پروتکل بھداشتی را، مطابق قیود ذک۴باید، مطابق بند  ۱) کارفرمایان مشاغل ذکر شده در مادۀ ۲(
 ماسک پزشکی و ماسک تنفسی، افراد در خارج از فضاھای بستھ ملزم بھ پوشیدن ۲، شمارۀ ۱ھای ذکر شده در مادۀ ، تدوین کنند. در شرکت۶بند 

محلی ارسال کنند.  ، ملزم ھستند کھ پروتکل بھداشتی خود را بھ ادارۀ بھداشت۲، مادۀ ۵، علی رغم بند ۱نیستند. کارفرمایان نھادھای ذکر شده در مادۀ 
 .شودمطابق الزامات ادارۀ بھداشت اصالح باید فوراً ای را در پروتکل پیدا کرد، پروتکل اگر اداره کاستی

، قائل ۱تواند استثنائاتی را برای الزام بھ تست برای کارمندان یک محدودۀ کاری، مطابق مادۀ ) بھ درخواست کارفرما، ادارۀ بھداشت محلی می۳(
 در صورتی کھ کارفرما بتواند در چارچوب یک پروتکل بھداشتی خاص دالیلی را ارائھ دھد کھ بتواند این استثناء را توجیھ کند. تھالبشود، 

 

ً ، 1 بند، 2 شماره. در مورد استکنندگان شرکت  دیو بازد کارکنانمربوط بھ  یھاداده بھ پردازشموظف  ،۷، مطابق بند برداربھره) 4(  صرفا
کھ مطابق مادۀ را ھایی آزمایشکھ  یافراد در خصوص نیممنوع است و ھمچن ۸بند  طبقد. ورود و شرکت نشو یپردازش م کارکنان یداده ھا

 ممنوع است. ندارندمدرک واکسیناسیون یا بھبود و یا  اندنداده انجام اندشده زیتجو ۱

 لیذتعھدات  1ذکر شده در بند  موسسات خصوص در دیبا برداربھره، نیا د. عالوه برنشو تیرعا دیبا ۹بند مطابق با  یشغل یمنی) الزامات ا5(
 را انجام دھد:

کرونا، و  یریھمھ گ لیدل بھ مقرراتشده در روند کار و  جادیا راتییبا توجھ بھ تغ ژهی، بھ وشوند یم متوجھکھ  یبھ زبان دی. کارکنان با1
و  ییایحس بوتب، و از دست رفتن  ،ھای نوظھورتنگی نفس، سرفھ یعنیکرونا،  روسیعفونت با و یعالئم معمولبا توجھ بھ  نیھمچن
 بھ طور جامع آموزش داده شوند. ییچشا

، پس از آن حداقل سھ ماھھ و در صورت تحوالت تیفعال نیقبل از شروع اول دیبا 1شماره  2ھا مطابق با جملھ  آموزشاطالعات و  ارائھ. 2
 شوند. یمستندسازشده و  انجام یفاھش و یکتب، بھ صورت فوراً  دیجد

 از آنھا. حیو آموزش استفاده صح یشخص محافظت زاتیبھ تجھ کارکنان ھیکل زی. تجھ3

 

 ۱۹بند 

 ییو وزارت مناطق روستا یامور اجتماع نظارت وزارت مدارس تحت

 

آموزان و کارکنانی کھ بھ و ھمچنین مدارس تحت نظارت وزارت مناطق روستایی باید بھ دانش ۴، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۷شده در بند ) مدارس تعریف۱(
ارائھ کنند. افرادی  — ۱، مادۀ ۵مطابق تعریف بند  — ۱۹-صورت حضوری در این مراکز فعالیت دارند، ھر ھفتۀ تحصیلی، دو تست فوری کوید

ھا بر عھدۀ مدیریت دھی انجام تستاند از این قاعده مستثنی ھستند. زمان و ساماناند یا بھبود یافتھ، واکسینھ شده۳و  ۲، مواد ۵مطابق تعریف بند کھ، 
 مدرسھ است.

مشمول ممنوعیت ورود  کنند،ارائھ نمی —تعریف شده است  ۵چنانچھ در بند  —) افرادی کھ مدرک تست، مدرک واکسیناسیون، و یا مدرک بھبود ۲(
 شود:شوند. این ممنوعیت در موارد زیر اطالق نمیمی ۸شده در بند و حضور تعریف

 دھی، ھای ارزیابی عملکرد الزم برای نمرهترم و پایانی یا آزمونھای میانبرای شرکت در آزمون .۱

 در آموزش از راِه دور اکیداً ضروری باشد، یامدت بھ محیط مدرسھ، مادامی کھ این ورود برای شرکت برای ورود کوتاه  .۲

شان برای عملکرد مدرسھ ضروری است یا در صورتی کھ ورودشان خارج مدتدھند و حضور کوتاهبرای ورود کسانی کھ خدمات ارائھ می  .۳
 از زمان فعالیت مدرسھ باشد.

از  — ۵طبق تعریف بند  —برای جداسازی افراد بدون مدرک  ، مدیریت مدرسھ باید اقدامات درخوری را۱، شمارۀ ۲در صورت اطالق جملۀ 
 کنندگان در امتحان در پیش گیرد.دیگر شرکت

 مقررات ویژه - 2قسمت 



 ، سطوح بازگشایی، و استثنائاتمبنا: ۱بخش 

 ۲۰بند 

 مبنا

 یبندھا یعدم اجرا د.ناولویت دار دستورالعملاین مواد  ۀھمبر  ۲۶تا  ۲۴ بندھایدستورھای صادرشده بر اساس در صورت وجود قواعد متفاوت، 

حفاظت در برابر  یرا برا شتریکار اقدامات ب نیمجاز است کھ ا یتنھا در صورت ،۲۱و  ۱۹ ی، بندھا۲و  ۱، مواد 15، بند ۲ ۀماد ،۱۱و  ،۱۰، ۳

 کند. ایمھ یآلودگ

 ۲۱بند 
 سطوح بازگشایی، استثنائات

از قانون مقابلھ با عفونت در یک شھر یا  ۱، جملۀ ۲، مادۀ ۲۸bاز قانون مقابلھ با عفونت مطابق بند  ۱مادۀ ، ۲۸b) در روز انقضاِء اقدامات بند ۱(
 ):۱کنند (سطح بازگشایی ناحیھ، مقررات زیر بر مقررات متناظر این دستورالعمل ارجحیت پیدا می

، برگزاری رویدادھای فرھنگی، مخصوصاً برگزاری تئاتر، اپرا، و ۲رۀ ، شما۱، مادۀ ۱۵و بند  ۱، جملۀ ۲، مادۀ ۱۱بھ عنوان استثنائی از بند  .۱
 تماشاگر در فضای باز مجاز است، ۱۰۰کنسرت و ھمچنین اکران فیلم، با نھایتاً 

 یھاطیکننده در محشرکت ۱۰۰با حضور حداکثر رسان آگاھی یدادھایو رواجراھا  ی، برگزار۱ ۀ، جمل۲ ۀ، ماد۱۱از بند  یبھ عنوان استثنائ .۲
  باز مجاز است.

ھای نھایتاً ھای مراکز آموزش بزرگساالن و نھادھای آموزشی مشابھ برای گروه، برگزاری کالس۱، جملۀ ۲، مادۀ ۱۱بھ عنوان استثنائی از بند . ۳
 ۲۰شرکت نھایتاً ، بدون محدود کردن ارائۀ درسھای رقص و ورزش در فضای بستھ، مجاز است؛ در فضای باز، نفره، بھ استثناء کالسده

 نفر مجاز است.

گیرند، مخصوصاً ، تورھای بازدید از موزه و رویدادھای توریستی کھ در فضای باز صورت می۱، جملۀ ۲، مادۀ ۱۱بھ عنوان استثنائی از بند  .۴
 نفره مجاز است، ۲۰ھای حداکثر گردی، در قالب گروهتورھای شھرگردی و طبیعت

ھا و جوامع دارای ای نھادھای قانونی، بر اساس قانون خصوصی و عمومی، شرکتجلسات کمیتھ ۱، شمارۀ ۲، جملۀ ۲، مادۀ ۱۱عالوه بر بند  .۵
نباشند، با حضور حداکثر  ۵، مادۀ ۱۱حقوقی، جلسات کاری و رویدادھای ھمکاران اجتماعی، مادامی کھ مشمول بند -جایگاه حقوقی و نیمھ

 کننده در فضای بستھ، عموماً مجاز است.ھایی متشکل از نھایتاً ده شرکتالب گروهکننده در فضای باز یا در قشرکت ۱۰۰

، رویدادھایی کھ برای حفظ کار، ارائۀ خدمات، یا تجارت و یا رفاه اجتماعی ضروری ھستند، با ۶، شمارۀ ۲، جملۀ ۲، مادۀ ۱۱عالوه بر بند  .۶
 کننده در فضای بستھ، عموماً مجاز ھستند.ھایی متشکل از نھایتاً ده شرکتروهکننده در فضای باز یا در قالب گشرکت 100حضور حداکثر 

آموز مجاز ھایی متشکل از نھایتاً ده دانشھای تقویتی برای گروه، برگزاری کالس۱۰، شمارۀ ۲، جملۀ ۲، مادۀ ۱۱بھ عنوان استثنائی از بند  .۷
 است،

 یِ رقابت یدادھایتماشاگر، رو ۱۰۰باز، با حضور حداکثر  ی، در فضا۳ ۀ، شمار۳ ۀو ماد ۱ ۀ، جمل۲ ۀ، ماد۱۱از بند  یبھ عنوان استثنائ. ۸
بدون تماس، با حضور حداکثر  یارحرفھیغ یھاورزش نیدھندگان و ھمچنمسابقھ یبرا تیبدون محدود ،یاباال و حرفھورزشکاران سطح

 ورزشکار، مجاز است، ۲۰

 ھا، و بناھای یادبود عموماً مجازاست،ھا، موزه، فعالیت نمایشگاه۲، شمارۀ ۱مادۀ ، ۱۵بھ عنوان استثنائی از بند  .۹

 ھا عموماً مجاز است،ھا و کتابخانھ، فعالیت  بایگانی۳، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۵بھ عنوان استثنائی از بند  .۱۰

نوجوانان در  یھنر یھاھنر، رقص، و آموزشگاه ،یقیموس یھاآموزشگاه تی، فعال۱۵و  ۴ یھا، شماره۱ ۀ، ماد۱۵از بند  یبھ عنوان استثنائ .۱۱
با حضور حداکثر پنج ھنرجو  یباد یقیآواز و آموزش آالت موس یھاآموز، مجاز است؛ کالسمتشکل از حداکثر ده دانش ییھاقالب گروه

 باز مجاز است، یرقص و بالھ با حضور حداکثر ده ھنرجو در فضا وزشمجاز است؛ آم

اند عموماً مجاز است؛ فعالیت ھا و دیگر نھادھایی کھ در آنجا ذکر شده، فعالیت اقامتگاه۵، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۵استثنائی از بند بھ عنوان  .۱۲
ای باشد کھ اقدامات مربوط بھ بند ھای گردشگری در حمل و نقل توریستی با این قید مجاز است کھ مبدأ و مقصد سفر در شھر یا ناحیھاتوبوس

۲۸b ۲۸از قانون مقابلھ با عفونت مطابق بند  ۱، مادۀb از قانون مقابلھ با عفونت در حال اجرا نباشد و حداکثر تعداد مسافران  ۱، جملۀ ۲، مادۀ
 اتوبوس گردشگری نصف تعداد مسافران مجاز در حالت عادی باشد،



ھای گردشگری و شناسی عموماً مجاز است؛ فعالیت کشتیی گیاهھاھا و باغوحش، فعالیت باغ۷، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۵بھ عنوان استثنائی از بند  .۱۳
ای باشد کھ اقدامات مربوط بھ ھای توریستی با این قید مجاز است کھ مبدأ و مقصد سفر در شھر یا ناحیھکابینھا و تلھھای موزهکابینھمچنین تلھ

از قانون مقابلھ با عفونت در حال اجرا نباشد و حداکثر تعداد  ۱جملۀ ، ۲، مادۀ ۲۸bاز قانون مقابلھ با عفونت مطابق بند  ۱، مادۀ ۲۸bبند 
 مسافران وسائل نقلیۀ ذکرشده نصف تعداد مسافران مجاز در حالت عادی باشد،

در  یحیمراکز تفر گریو د ق،یقا یۀطناب، کرا یھاو بوستان گلفینیم یھانیزم تی، فعال۷ ۀ، شمار۱ ۀ، ماد۱۵از بند  یبھ عنوان استثنائ .۱۴
چند گروه جداگانھ از  ع،یباز و وس یحینفر، مجاز است؛ در مراکز تفر ۲۰متشکل از حداکثر  ییھاھمزمان گروه ۀاستفاد یباز، برا یفضا

 ،اندتیبھ فعال زافراد مجا

ھای تفریحی و آماتور بدون تماس، ورزش، فعالیت مراکز ورزشی و نھادھای قابل مقایسھ برای ۸، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۵بھ عنوان استثنائی از بند  .۱۵
 یھاورزش یبرا نیو ھمچن شدهیدھسازمان یمیت یھاورزش یقاعده برا نیا؛ نفره، مجاز است ۲۰ھای نھایتاً در فضای باز و در گروه

انجام  یز افراد براحضور چند گروه ا ع،یسرباز و وس یبرقرار است؛ در مراکز ورزش زین ،یخارج از مراکز ورزش یدانشگاه، حت یعموم
 و آماتور مجاز است، یحیتفر یھاورزش

، فعالیت فضاھای خارجی استخرھای شنا، استخرھای آب گرم، و استخرھای تفریحی و دیگر ۱۰، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۵بھ عنوان استثنائی از بند  .16
 شده عموماً مجاز است، ھای شنا در دریاچھ با ورود کنترلاستخرھا و ھمچنین محل

سرو قلیان و ، از جملھ مراکز ھاپذیری، مخصوصاً بارھا و رستوران، فعالیت خدمات مھمان۱۲، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۵بھ عنوان استثنائی از بند  .17
متر مربع از محل  ۲/۵، با محدودیت تعداد مشتریان حاضر در ھر GastGاز  ۲، مادۀ ۲۵پذیری مطابق بند و نھادھای مھمان بارھا،-رستوران

مجاز  ۲۱:۰۰و  ۶:۰۰پذیری در فضاھای بستھ و بدون محدودیت تعداد مشتریان بھ ازاء فضای بیرونی مجاز است؛ فعالیت بین ساعات مھمان
؛ کشیدن سیگار حفظ شود ی متفاوتبین افراد نشستھ بر سر میزھامتر  ۵/۱ای چیده شوند کھ فاصلۀ حداقل ھای نشستن باید بھ گونھاست و محل
 ای باز مجاز است،فقط در فض

ھای آرایش و زیبایی حیوانات و نھادھای قابل مقایسھ برای مراقبت از حیوانات ، فعالیت سالن۱۴، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۵بھ عنوان استثنائی از بند  .18
 عموماً مجاز است،

ھا مطابق اهھا و دانشگھا در دبیرستانخوری و کافھھای غذا، فعالیت سالن۲، مادۀ ۱۵و بند  ۱۳، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۵بھ عنوان استثنائی از بند  .19
ھا فروشی، عموماً مجاز است؛ شرکتاز قانون اغذیھ ۱، مادۀ ۲۵ھا مطابق تعریف بند ھای غذاخوری شرکتھا و ھمچنین سالنقانون دانشگاه

 متر، بھ طور پیوستھ، فراھم شود، ۱/۵حداقلی باید در چارچوب پروتکل بھداشتی خود محدودیت تعدادی را اعمال کنند کھ امکان حفظ فاصلۀ 

 ۱۰۰توانند رویدادھای حضوری را در فضای باز، با حضور نھایتاً ، رئیس دانشگاه و مدیریت دانشگاه می۲، جملۀ ۳، مادۀ ۱۵بھ عالوۀ بند  .20
مجاز  نفره،مطالعۀ نھایتاً دهھای از جملھ گروه محل یادگیری، متری میان دانشجویان در ۵/۱و حفظ فاصلۀ شرط ثبت قبلی کننده و با پیششرکت

نام ثبتشرط پیشھا را از کتابخانھتواند ورود بھ محیط مطالعۀ ؛ دانشگاه میماندبالتغییر باقی مینیز ھا بشمارند؛ مقررات مربوط بھ کتابخانھ
 معاف کند. ۱جملۀ قبلی مطابق نیم

متر مربع  ۲۰ا تعداد افراد ذکر نشده باشد، تعداد مراجعان یا مشتریان ھمزمان بھ یک نفر بھ ازاء ھر محدودیتی در زمینۀ فضا ی ۱مادامی کھ در جملۀ 
 شود.شده برای تردد عموم محدود میبینیاز فضای پیش

 ۱۰۰پی از حد آستانۀ روز پیا ۱۴در حاِل حاضر در حال اجراست، بھ مدت  ۱ای کھ در آن مقررات مادۀ روزۀ شھر یا ناحیھ) اگر نرخ ابتالء ھفت۲(
، مقررات زیر بر مقررات متناظر این ۱، بھ عالوۀ مادۀ ۹االجرا شدن مادۀ مشاھده شود، از زمان الزم ۷نفر کمتر شود و روندی نزولی مطابق مادۀ 

 ):۲کنند (سطح بازگشایی دستورالعمل ارجحیت پیدا می

، برگزاری رویدادھای فرھنگی، مخصوصاً برگزاری تئاتر، اپرا، و ۲، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۵و بند  1، جملۀ ۲، مادۀ ۱۱بھ عنوان استثنائی از بند  .۱
 تماشاگر در فضای بستھ مجاز است، ۱۰۰تماشاگر در فضای باز یا  ۲۵۰کنسرت و ھمچنین اکران فیلم، با نھایتاً 

کننده در فضای باز شرکت ۲۵۰، با حضور حداکثر رسانآگاھیو رویدادھای اجراھا ، برگزاری ۱، جملۀ ۲، مادۀ ۱۱بھ عنوان استثنائی از بند  .۲
 فضای بستھ مجاز است،در کننده شرکت ۱۰۰یا با حضور 

گیرند، ، تورھای بازدید از موزه و رویدادھای توریستی کھ در فضای بستھ صورت می۱، جملۀ ۲، مادۀ ۱۱بھ عنوان استثنائی از بند  .۳
 نفره مجاز است، ۲۰ھای حداکثر در قالب گروهمخصوصاً تورھای ھمراه با راھنما، 

ھایی ھای مراکز آموزش بزرگساالن و نھادھای آموزشی مشابھ، برای گروه، برگزاری کالس۱، جملۀ ۲، مادۀ ۱۱بھ عنوان استثنائی از بند  .۴
 آموز، مجاز است،دانش ۲۰متشکل از حداکثر 



ھا و جوامع ای نھادھای قانونی، بر اساس قانون خصوصی و عمومی، شرکتات کمیتھ، جلس۱، شمارۀ ۲، جملۀ ۲، مادۀ ۱۱عالوه بر بند  .۵
نباشند، با حضور  ۵، مادۀ ۱۱حقوقی، جلسات کاری و رویدادھای ھمکاران اجتماعی، مادامی کھ مشمول بند -دارای جایگاه حقوقی و نیمھ

 کننده در فضای بستھ، عموماً مجاز است.شرکت۱۰۰نھایتاً ھایی متشکل از کننده در فضای باز یا در قالب گروهشرکت۲۵۰حداکثر 

، رویدادھایی کھ برای حفظ کار، ارائۀ خدمات، یا تجارت و یا رفاه اجتماعی ضروری ھستند، با ۶، شمارۀ ۲، جملۀ ۲، مادۀ ۱۱عالوه بر بند  .۶
 فضای بستھ، عموماً مجاز ھستند،کننده در شرکت ۱۰۰کننده در فضای باز و با حضور حداکثر شرکت ۲۵۰حضور حداکثر 

ای و ھمچنین رویدادھای رقابتی ، رویدادھای ورزشی رقابتی غیرحرفھ۳، شمارۀ ۳و مادۀ  ۱، جملۀ ۲، مادۀ ۱۱بھ عنوان استثنائی از بند  .۷
تماشاگر در  ۲۵۰حداکثر دھندگان و با حضور ھای بدون تماس، بدون محدودیت برای مسابقھای برای ورزشباال و حرفھھای سطحورزش

 تماشاگر در فضای بستھ، مجاز است، ۱۰۰فضای باز یا 

بندی، با محدود کردن تعداد ، فعالیت نھادھای تفریحی، مراکز بازی، کازینوھا، و مراکز شرط۱، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۵بھ عنوان استثنائی از بند  .۸
بینی شده است، مجاز است؛ فعالیت بین رای تردد عموم در فضای بستھ پیشمتر مربعی کھ ب ۵/۲مشتریان ھمزمان بھ یک نفر بھ ازاء ھر 

ھای متر بین افرادی کھ پای ماشین ۵/۱ای چیده شوند کھ فاصلۀ حداقل ھای نشستن باید بھ گونھمجاز است و محل ۲۲:۰۰و  ۶:۰۰ساعات 
 اند رعایت شود.بازی یا میزھای جداگانھ نشستھ

 

ھایی ھای موسیقی، ھنر، ھنر نوجوانان، رقص، و بالھ برای گروه، فعالیت آموزشگاه۱۵و  ۴ھای ، شماره۱، مادۀ ۱۵بند بھ عنوان استثنائی از  .۹
 آموز مجاز است،متشکل از نھایتاً ده دانش

 موماً مجاز است،ھا عھا، و مراکز ھمایشھای تجاری، نمایشگاه، فعالیت نمایشگاه۶، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۵بھ عنوان استثنائی از بند  .10

ھای یوگا و تناسب اندام و نھادھای قابل مقایسھ برای ، فعالیت مراکز ورزشی و باشگاه۹و  ۸ ھایهشمار، ۱، مادۀ ۱۵بھ عنوان استثنائی از بند  .11
 یھاورزش یبرا نیو ھمچن شدهیدھسازمان یمیت یھاورزش یقاعده برا نیا ؛ھای تفریحی و آماتور بدون تماس عموماً مجاز استورزش
 مجاز است. ز،ین یخارج از مراکز ورزش یدانشگاه، حت یعموم

ھای شبانۀ مجاز، ، فعالیت استخر، سونا و نھادھای قابل مقایسھ در کنار اقامت۱۱و  ۱۰ھای ، شماره۱، مادۀ ۱۵بھ عنوان استثنائی از بند  .12
 ، مجاز است، 12، شمارۀ ۱، جملۀ ۱مطابق مادۀ 

نفر و  ۱۰ھای متشکل از نھایتاً ، فعالیت سونا و نھادھای قابل مقایسھ برای گروه۱۱و  ۱۰ھای ، شماره۱، مادۀ ۱۵استثنائی از بند بھ عنوان  .13
 ھمچنین فعالیت استخرھا، عموماً مجاز است،

 

، از جملھ مراکز سرو قلیان و ھاستورانپذیری، مخصوصاً بارھا و ر، فعالیت خدمات مھمان۱۲، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۵بھ عنوان استثنائی از بند  .14
متر مربع از محل  ۵/۲، با محدودیت تعداد مشتریان حاضر در ھر GastG 2، مادۀ ۲۵پذیری مطابق بند و نھادھای مھمان بارھا،-رستوران

مجاز  ۲۲:۰۰و  ۶:۰۰ساعات پذیری در فضاھای بستھ و بدون محدودیت تعداد مشتریان بھ ازاء فضای بیرونی مجاز است؛ فعالیت بین مھمان
؛ کشیدن حفظ شود اندی مختلف نشستھمیزھاافرادی کھ بر سر متر بین  ۵/۱ای چیده شوند کھ فاصلۀ حداقل ھای نشستن باید بھ گونھاست و محل

 سیگار صرفاً در فضای باز مجاز است و

ً یرا با حضور نھا یحضور یدادھایرو یبرگزار توانندیدانشگاه م تیریدانشگاه و مد سی، رئ۲ ۀ، جمل۳ ۀ، ماد۱۵بند  ۀبھ عالو. ۱۵  تا
 کننده، مجاز بشمارند.شرکت۱۰۰

متر مربع از  ۲۰محدودیتی در زمینۀ تعداد افراد ذکر نشده باشد، تعداد مراجعان یا مشتریان ھمزمان بھ یک نفر بھ ازاء ھر  ۱مادامی کھ در جملۀ 
 د.شوشده برای تردد عموم محدود میبینیفضای پیش

روز پیاپی دیگر از حد آستانۀ  ۱۴ر حاِل حاضر در حال اجراست، بھ مدت د ۲ای کھ در آن مقررات مادۀ روزۀ شھر یا ناحیھ) اگر نرخ ابتالء ھفت۳(
بر مقررات ، مقررات زیر ۲و  ۱، بھ عالوۀ مواد ۹االجرا شدن مادۀ مشاھده شود، از زمان الزم ۷نفر کمتر شود و روندی نزولی مطابق مادۀ  ۱۰۰

 ):۳کنند (سطح بازگشایی متناظر این دستورالعمل ارجحیت پیدا می

، برگزاری رویدادھای فرھنگی، مخصوصاً برگزاری تئاتر، اپرا، و ۲، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۵و بند  1، جملۀ ۲، مادۀ ۱۱بھ عنوان استثنائی از بند  .۱
 تماشاگر در فضای بستھ مجاز است،۲۵۰ای باز یا تماشاگر در فض ۵۰۰کنسرت و ھمچنین اکران فیلم، با نھایتاً 

کننده در فضای باز شرکت ۵۰۰رسان، با حضور حداکثر ، برگزاری رویدادھای اجرائی و آگاھی۱، جملۀ ۲، مادۀ ۱۱بھ عنوان استثنائی از بند  .۲
 کننده در فضای بستھ مجاز است،شرکت ۲۵۰یا با حضور 



ھا و جوامع ای نھادھای قانونی، بر اساس قانون خصوصی و عمومی، شرکت، جلسات کمیتھ۱، شمارۀ ۲، جملۀ ۲، مادۀ ۱۱عالوه بر بند  .۳
نباشند، با حضور  5، مادۀ ۱۱حقوقی، جلسات کاری و رویدادھای ھمکاران اجتماعی، مادامی کھ مشمول بند -دارای جایگاه حقوقی و نیمھ

 کننده در فضای بستھ، عموماً مجاز است.شرکت۱۰۰ھایی متشکل از نھایتاً کننده در فضای باز یا در قالب گروهشرکت۲۵۰حداکثر 

، رویدادھایی کھ برای حفظ کار، ارائۀ خدمات، یا تجارت و یا رفاه اجتماعی ضروری ھستند، با ۶، شمارۀ ۲، جملۀ ۲، مادۀ ۱۱عالوه بر بند  .۴
 کننده در فضای بستھ، عموماً مجاز ھستند،شرکت ۲۵۰کننده در فضای باز و با حضور حداکثر شرکت ۵۰۰حضور حداکثر 

ای، بدون محدودیت برای ای و غیرحرفھ، رویدادھای ورزشی رقابتی حرفھ۳، شمارۀ ۳و مادۀ  ۱، جملۀ ۲، مادۀ ۱۱بھ عنوان استثنائی از بند  .۵
 ، مجاز است،تماشاگر در فضای بستھ ۲۵۰تماشاگر در فضای باز یا  ۵۰۰دھندگان و با حضور حداکثر مسابقھ

بندی، با محدود کردن تعداد ، فعالیت نھادھای تفریحی، مراکز بازی، کازینوھا، و مراکز شرط۱، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۵بھ عنوان استثنائی از بند  .۶
بینی شده است، مجاز است؛ فعالیت بین متر مربعی کھ برای تردد عموم در فضای بستھ پیش ۵/۲مشتریان ھمزمان بھ یک نفر بھ ازاء ھر 

ھای متر بین افرادی کھ پای ماشین ۵/۱ای چیده شوند کھ فاصلۀ حداقل ھای نشستن باید بھ گونھمجاز است و محل ۰۱:۰۰و  ۶:۰۰ساعات 
 اند رعایت شود.بازی یا میزھای جداگانھ نشستھ

 ھا عموماً مجاز است،ھا، و مراکز ھمایشھای تجاری، نمایشگاه، فعالیت نمایشگاه۶، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۵ن استثنائی از بند بھ عنوا .۷

 ، فعالیت  شھر بازی و  دیگر مراکز تفریحی عموماً مجاز است،۷، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۵بھ عنوان استثنائی از بند  .۸

 ینھادھا نیو ھمچن وگایتناسب اندام و  یھاباشگاه نیو ھمچن یمراکز ورزش تی، فعال۹و  ۸ یھا، شماره۱ ۀ، ماد۱۵از بند  یبھ عنوان استثنائ. ۹
 یھاورزش یبرا نیو ھمچن شدهیدھسازمان یمیت یھاورزش یقاعده برا نیو آماتور عموماً مجاز است؛ ا یحیتفر یھاورزش یمشابھ برا

 مجاز است، ز،ین یخارج از مراکز ورزش یحت انشگاه،د یعموم

 ، فعالیت استخرھا عموماً مجاز است،۱۰، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۵بھ عنوان استثنائی از بند  .۱۰

 ، فعالیت سونا و ھمچنین نھادھای مشابھ عموماً مجاز است،۱۱، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۵بھ عنوان استثنائی از بند  .11

و  انیھا، از جملھ مراکز سرو قلمخصوصاً بارھا و رستوران ،یریپذخدمات مھمان تی، فعال۱۲ ۀ، شمار۱ ۀ، ماد۱۵از بند  یبھ عنوان استثنائ. ۱۲
متر مربع از  ۲/۵حاضر در ھر  انیتعداد مشتر تی، با محدودGastGاز  ۲ ۀ، ماد۲۵مطابق بند  یریپذمھمان یبارھا و نھادھا-رستوران

 ۰۱:۰۰و  ۶:۰۰ساعات  نیب تیمجاز است؛ فعال یرونیب یازاء فضا بھ انیتعداد مشتر تیبستھ و بدون محدود یدر فضاھا یریپذمحل مھمان
اند حفظ شود؛ جداگانھ نشستھ یزھایکھ سر م یافراد نیمتر ب ۱/۵حداقل  ۀشوند کھ فاصل دهیچ یابھ گونھ دینشستن با یھامجاز است و محل

 باز مجاز است و یافقط در فض گاریس دنیکش

 ۲۵۰توانند برگزاری رویدادھای حضوری را با حضور نھایتاً ، رئیس دانشگاه و مدیریت دانشگاه می۲، جملۀ ۳، مادۀ ۱۵بھ عالوۀ بند  .13
 کننده، مجاز بشمارند.شرکت

محدودیتی در زمینۀ تعداد افراد ذکر نشده باشد، تعداد مراجعان یا مشتریان ھمزمان بھ یک نفر بھ ازاء ھر ده متر مربع از فضای  ۱مادامی کھ در جملۀ 
 شود.شده برای تردد عموم محدود میبینیشپی

از مقررات داد و  ۶۸و  ۶۶فروشی، و بازارھا (مطابق بندھای  ھای خرده، مراکز فروش، فروشگاه۳تا  ۱) در صورت اطالق سطوح بازگشایی ۴(
متر مربع مساحت محل فروش،  ۴۰، بھ جای یک مشتری بھ ازاء ھر ۱، مادۀ ۱۶، بند Click and Meet)، در چارچوب مقررات GewOستد (

 ارائھ دھند.  ۵مجازند کھ دو مشتری را بدون تعیین وقت قبلی دریافت کنند، مادامی کھ این مشتریان مدرک تست، واکسیناسیون، یا بھبود مطابق بند 

االجرا شدن تغییرات مطابق مادۀ زمان الزمتر رود، از نفر پایین ۵۰روزۀ شھر یا ناحیھ بھ مدت پنج روز متوالی از آستانۀ ) اگر نرخ آلودگی ھفت۵(
 ، مقررات زیر اطالق خواھند یافت:۹

ھای خصوصی، و رویدادھای خصوصی محدودیت ھا، مالقاتبرای گردھمایی ۲، شمارۀ ۱، جملۀ ۱، مادۀ ۱۰بھ عنوان استثنائی از بند  .۱
افزون بر ؛ شوندل تمام این خانوارھا جزء شمارش محسوب نمیسا ۱۴حضور حداکثر ده نفر از سھ خانوار برقرار خواھد شد؛ کودکان زیر 

ً یکھ نھا گریحداکثر پنج کودک د ن،یا  وندند،یبھ جمع بپ توانندیسال تمام سن دارند، از ھر تعداد خانوار، م ۱۴ تا

، ۱۶و ستد، عموماً مجاز است؛ بند مقررات داد  ۶۸و  ۶۶فروشی، و بازارھا، مطابق تعریف بندھای ھای خردهھا، فروشگاهفعالیت فروشگاه .۲
 مانند، بالتغییر باقی می ۴و مادۀ  ۳و  ۲، جمالت ۲، مادۀ ۱۶شوند؛ بند اعمال نمی ۳و  ۲، جمالت ۵و  ۳، ۱مواد 

، ۱۵ان استثنائی از بند شناسی و ھمچنین بناھای یادبود، بھ عنوھای گیاهھا و باغوحشھا، باغھا، نمایشگاهھا، موزهھا، بایگانیفعالیت کتابخانھ .۳
 قابل اطالق نیست. ۱، مادۀ ۱۶، عموماً مجاز است؛ بند ۷، و ۳، ۲ھا ، شماره۱مادۀ 



روزۀ شھر یا ناحیھ بھ مدت سھ قابل اطالق نیست، در صورتی کھ نرخ آلودگی ھفت 1، دیگر جملۀ ۹االجرا شدن تغییرات مطابق مادۀ از زمان الزم
 ۲، بھ عنوان استثنائی از موارد مذکور در مواد ۹االجرا شدن مادۀ ، از زمان الزم۱در صورت اطالق جملۀ  ر تجاوز کند.نف ۵۰روز متوالی از آستانۀ 

 خواھد بود. ۷و  ۶بر اساس مواد  ۳شود؛ در این صورت، انقضاء سطح بازگشایی برقرار می ۳، سطح بازگشایی ۳و 

)۵aاالجرا شدن تغییرات مطابق مادۀ تر رود، از زمان الزمنفر پایین ۳۵دت پنج روز متوالی از آستانۀ روزۀ شھر یا ناحیھ بھ م) اگر نرخ آلودگی ھفت
 ، مقررات زیر اطالق خواھند یافت:۹

، الزامی برای ارائۀ مدرک تست، ۴و  ۳ھای و شماره ۳تا  ۱ھا، و نھادھای ذکرشده در مواد در صورت ورود بھ رویدادھا، دوره .۱
 وجود ندارد، اما صرفاً مادامی کھ این موارد در فضای باز برگزار شوند، ۱، جملۀ ۸یا بھبود مطابق بند واکسیناسیون، 

، ۱۵شده مطابق بند پذیری تعریف، بھ استثناء رویدادھای رقص، جشن گرفتن در نھادھای مھمان۱، جملۀ ۲، مادۀ ۱۱بھ عنوان استثنائی از بند  .۲
 ارائھ دھند، مجاز است، ۱، جملۀ ۸نفر کھ مدرک تست، واکسیناسیون، یا بھبود مطابق بند  ۵۰کثر ، با حضور حدا۱۲، شمارۀ ۱مادۀ 

ھا با مساحت ھفت متر مربع بھ ھا، و مراکز ھمایشھای تجاری، نمایشگاه، فعالیت نمایشگاه۶، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۵بھ عنوان استثنائی از بند  .۳
 کننده مجاز است وازاء ھر مراجعھ

 ھای ذکرشده در آنجا مجاز است. نفر متعلق بھ گروه ۷۵۰، در فضای باز، حضور حداکثر ۵تا  ۱ھای ، شماره۳عنوان استثنائی از مادۀ  بھ .۴

روزۀ شھر یا ناحیھ بھ مدت سھ قابل اطالق نیست، در صورتی کھ نرخ آلودگی ھفت 1، دیگر جملۀ ۹االجرا شدن تغییرات مطابق مادۀ از زمان الزم
 نفر تجاوز کند. ۵۰متوالی از آستانۀ روز 

، ۹االجرا شدن تغییرات مطابق مادۀ ، اگر در یک شھر یا ناحیھ روندی افزایشی وجود داشتھ باشد، از زمان الزم۳و  ۲) در صورت اطالق مواد ۶(
 کند. مقررات کاھش سطوح گشایش اطالق پیدا می

روز متوالی از زمان اولین روز آغاز سطح بازگشایی مربوطھ، نرخ ابتالء  ۱۴شود کھ طی می، کاھشی تلقی ۳و  ۲) زمانی یک روند، مطابق مواد ۷(
روز  ۱۴طی شود کھ زمانی یک روند افزایشی تلقی می .روزۀ اولین روز آغاز سطح بازگشایی باشدروزۀ میانگین کمتر از نرخ ابتالء ھفتھفت

روزۀ اولین روز آغاز سطح روزۀ میانگین بیشتر از نرخ ابتالء ھفتھ، نرخ ابتالء ھفتمتوالی از زمان اولین روز آغاز سطح بازگشایی مربوط
، ۳و  ۲پس از آغاز سطوح بازگشایی تجاوز نکند، روند افزایشی تلقی نخواھد شد.  ۵۰از سطح آستانۀ روزه اگر نرخ ابتالء ھفت  ؛بازگشایی باشد

 روندھا باید ھر چھارده روز بررسی شوند.

فقط با  ۳تا  ۱ھای مطابق مواد ھا و فعالیتھا، رویدادھا، یا شرکت در دوره، شرکت۲، شمارۀ ۵aو مادۀ  ۳تا  ۱بھ نھادھای مذکور در مواد ) ورود ۸(
 دھندگان وارائھ اعمال است.ورود و حضور قابل تی، ممنوع۸مطابق بند  ؛مجاز است ۵ارائۀ یک مدرک تست، واکسیناسیون، یا بھبود، مطابق بند 

ً یمدرسھ، کھ نھا یاز سو دشدهیتأئ یتست منف ۀارائ ،آموزاندانش یبرا مدارک ھستند. یاپراتورھا موظف بھ بررس ساعت از آن گذشتھ باشد،  ۶۰ تا
کنند، یک بار ارائۀ مدرک واکسیناسیون یا ھا و دیگر نھادھایی کھ امکان اقامت شبانھ را بھ ازاء پرداخت وجھ فراھم میبرای اقامتگاه .کندیم تیکفا

، شمارۀ ۲کند؛ در صورت ارائۀ مدرک بھبود (مطابق بند ، طی دورۀ اقامت کفایت می۱بھبود یا ارائۀ ھر سھ روز یک بار مدرک تست، مطابق جملۀ 
 شود. ، بھ تناسب اعمال می۳، واریانت ۱جملۀ )، اگر در طول مدت اقامت، اعتبار شش ماھۀ مدرک منقضی شود، نیمSchAusnahmVاز  ۵

کند کھ، شرایط الزم برای ھر یک از ، ادارۀ بھداشت منطقھ فوراً بھ صورت عمومی اعالم می۶تا  ۲و مواد  ۳، جملۀ ۱) درصورت اطالق مادۀ ۹(
برقرار شده است.  —شود کھ از سوی مؤسسۀ روبرت کخ منتشر می —روزه ھا بر اساس نرخ آلودگی ھفت، پس از محرز شدن آن۶تا  ۱شرایط مواد 

 شوند.االجرا میدر این صورت، تغییرات قانونی مربوطھ در روز پس از اعالم محلی، الزم

)۹a۵ ۀو ماد ۳ ۀ، جمل۵ ۀمشمول ماد ی) در شمارش روزھاaنیدر ا شود؛یجزء شمارش محسوب م ۲۰۲۱ژوئن  ۷از پنج روز مانده بھ  ،۱ ۀ، جمل 
 ۲۰۲۱ژوئن  ۷، از ۱ ۀ، جمل۵a ۀماد ای ۳ ۀ، جمل۵ ۀکھ مقررات متناظر با ماد کندیاعالم م ۲۰۲۱ژوئن  ۶ خیدر تار صالحیصورت، نھاد ذ

 خواھند شد. ااالجرالزم

شوند م، در موارد خاص، استثنائاتی را برای الزاماتی کھ بھ موجب این دستورالعمل تعیین میتوانند بر اساس دالیل محک) مسئولین ذیصالح می۱۰(
 مجاز بشمارند. 

 یابیمدل طبق ارز یھاکھ پروژه یمادام ھای مدلی را مجاز بشمارند.توانند، با موافقت وزارت امور اجتماعی، پروژه) مسئولین ذیصالح می۱۱(
 کند. دیمشابھ را، در صورت درخواست، تأئ یھاپروژه گرید تواندیم یشوند، وزارت امور اجتماع دیتأئ یوزارت امور اجتماع

 



 از قانون مقابلھ با عفونت ۲۸bھایی برای بند : اقدامات بیشتر، تکملھ۲بخش 

 ۲۲بند 

 اقدامات بیشتر

ح از تأثیر این دستورالعمل یا مقررات منتج از آن محفوظ ) حق صدور اقدامات بیشتر بھ منظور محافظت در برابر عفونت برای مسئولین ذیصال۱(
 است.

 باشد.اند ممنوع میھای عمومی کھ از طریق مسئولین ذیصالح مشخص شده) سرو و مصرف الکل، در مکان۲(

رسانی و نظارت چارچوب خدمتھایی را در العاده باال، دستورالعملتواند، در صورت بروز نرخ ابتالء شدید و فوق) وزارت امور اجتماعی می۳(
 ای (استراتژی منطقۀ خطر)، برای مسئولین ذیصالح صادر کند.کارشناسی برای تکمیل اقدامات منطقھ

 

 ۲۳بند 

 از قانون مقابلھ با عفونت ۲۸bھایی برای بند تکملھ

شوند نیز بر عھدۀ ادارۀ بھداشت مسئول است. برقرار یا الغاء می IfSGاز  ۳و  ۱، مواد ۲۸bھای مذکور در بند اعالم محلی روزی کھ از شروعش گام
 شوند:، این موارد نیز اطالق میIfSGاز  ۳و  ۱، مواد ۲۸bھا، بھ عالوۀ بند در صورت برقراری آن

)، کھ آموزش BBiGقانون آموزش کار ( ۳، شمارۀ ۱، مادۀ ۲ھای آموزش کار در نھادھای آموزش کار مطابق بند ھای عملی از دورهبخش .۱
ھای گردشی ھای آموزشی بسیار مجّھِز الزم برای کار ممکن است، از محدودیت برگزاری مطابق شیفتھا صرفاً در فضاھا یا محیطآن

 ) معاف ھستند.IfSGاز  ۲، جملۀ ۳، مادۀ ۲۸b(مطابق بند 

در نھادھای فوق برنامۀ آموزش  BBiGاز  ۳، شمارۀ ۱ادۀ ، م۲ھای آموزش کاِر نھادھای آموزش کار مطابق بند ھای عملی از دورهبخش .۲
ھای آموزشی بسیار مجّھِز الزم برای کار ممکن است، از ممنوعیت ھا صرفاً در فضاھا یا محیطبزرگساالن و نھادھای مشابھ، کھ آموزش آن

 ، مستثنی ھستند.IfSGاز  ۳، جملۀ ۳، مادۀ ۲۸bھای حضوری مطابق بند برگزاری کالس

3 

التحصیلی ھای جزئی مربوط بھ فارغشوند یا بھ زودی در آزمونالتحصیل میآموزانی کھ بھ زودی فارغبرگزاری رویدادھای مربوط بھ دانش  .۳
، قانون مقابلھ با عفونت معاف ۳، جملۀ ۳، مادۀ ۲۸bاز ممنوعیت مطابق بند  ندبیرستاھای کالساجزاء عملی  ھمچنین وکنند شرکت می

 ھستند.

ای تحت نظارت وزارِت فرھنگ و وزارت ھای متناظر در مدارس فنی و حرفھو دوره ۴، شمارۀ ۱، مادۀ ۱۷شده در بند رای نھادھای تعریفب .۴
ھای ھا صرفاً در فضاھا یا محیطھای عملی، کھ آموزش آنسازی برای آزمون، و آموزشھای آمادهمناطق روستایی، مقاطع دیپلم، دوره

از  ۲، جملۀ ۳، مادۀ ۲۸bھای گردشی (مطابق بند ّھِز الزم برای کار ممکن است، از محدودیت برگزاری مطابق شیفتآموزشی بسیار مج
IfSG۲۸ھای حضوری (مطابق بند ) و ممنوعیت برگزاری کالسb از  ۳، جملۀ ۳، مادۀIfSG.معاف ھستند ( 

 ۳، جملۀ ۳، مادۀ ۲۸bھای آموزشی عمومی، از ممنوعیت مطابق بند ورهسازی برای آزمون در حوزۀ دبرگزاری رویدادھای مربوط بھ آماده  .۵
 ، معاف ھستند.IfSGاز 

 ھای گروھی در فضای بستھ ممنوع است و، خواندن نیایش۲و  ۱، مواد ۱۴شده در بند . در رویدادھای تعریف۶

ای و ھای غیرحرفھوسیع، حضور چند گروه کھ ورزش ، در مراکز ورزشی سرباز وIfSGاز  ۶، شمارۀ ۱، جملۀ ۱، مادۀ ۲۸bدر مورد بند  .۷
 دھند، مجاز است.تفریحی انجام می

 گیرند.قرار نمی IfSGاز  ۳و  ۱، مواد ۲۸bدیگر مقررات این دستورالعمل و ھمچنین مقررات صادرشده بر مبنای این دستورالعمل تحت تأثیر بند 

 

 



 : مجوز صدور دستورالعمل۳بخش 

 ۲۴بند 

 ھاھا، و فعالیتھا، دورهدستورالعمل برای نھادھا، شرکتمجوز صدور 

 

 :برای صدور دستورالعمل قی، مجاز است کھ از طرIfSGاز  ۲ ۀ، جمل۳۲وزارت فرھنگ، مطابق بند ) 1(

مدرسھ،  ھای معتبر و مراقبت منعطف عصرگاھی، مراکز مراقبت پس ازفعالیت مدارس زیر نظر خود، مراکز مراقبت از کودک در دبستان. ۱

 ھا ودبستانیھای تقویتی دبستان، مھدھای کودک و پیشمراکز مراقبت روزانھ، کالس

 ۱۴رویدادھای مطابق بند  .۲

 تیحداکثر تعداد افراد، ممنوع ،یمخصوصاً الزامات بھداشت ،یمقررات اجرائ گریالزامات، و د ط،یبھ کرونا، شرا یبھ منظور حفاظت در برابر آلودگ

 کند. نییرا تع یگرید تیو الزامات بازگشت بھ فعال یضرور یھامراقبت تیفعال ۀنحو ت،یفعال

تواند دستور قانونی را برای فعالیت مراکز زیر ، و با ھماھنگی وزارت امور اجتماعی، میIfSGاز  2جملھ  32) وزارت علوم طبق بخش 2(

 صادر کند

 ھا،ھا و بایگانیموزش عالی، کتابخانھھا و مراکز آموزش عالی مشمول قانون موسسات آدانشگاه .1

 ھای دانشجویی واتحادیھ .2

 نباشد، و نیز سینماھا 5و بند  1موسسات ھنری و فرھنگی، اگر مشمول شماره  .3

پلیس در مورد دانشگاه  1شماره  1ویژه الزامات بھداشتی، را تعریف کنید. جملھ برای مقابلھ با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، بھ

Baden-Württemberg از جملھ ھیات علمی دانشگاه پلیس ،Baden-Württemberg  و دانشگاه حقوقSchwetzingen اعمال ،

، Baden-Württemberg، از جملھ بخش آموزش دانشگاه پلیس Baden-Württembergتواند دانشگاه پلیس شود. وزارت کشور مینمی

ھای این دستور را از محدودیت Schwetzingenتواند دانشکده حقوق و وزارت دادگستری می ھای این دستور معاف کند،را از محدودیت

 ھا و روال استخدام فراھم کند.سازی و برگزاری آزمونمستثنی کند و امکان آموزش، تحصیل و تحصیالت تکمیلی را برای آماده

 بر فعالیت مراکز زیر نظارت کند IfSGاز  2جملھ  32تواند طبق بخش ) وزارت امور اجتماعی می3(

 ھای روزانھ،بخشی، مراکز دیالیز و درمانگاهھا، مراکز پیشگیری و توانبیمارستان .1
 مراکز ویژه افراد نیازمند مراقبت و حمایت یا دچار معلولیت، .2
 خانمان،مراکز ویژه افراد بی .3
دھنده طبق قانون ھای زندگی حمایتی سرپایی کھ مرجع ارائھھا و نیز انجمنخانمانبیرسانی بھ طرحھای زندگی حمایتی سرپایی ویژه کمک .4

 مسکن، مشارکت و مراقبت مسئولیت فعالیت آنھا را بر عھده دارد،
 خدمات مراقبتی و حمایتی در محیط مراقبت موقت و بلندمدت، .5
ترویج تحصیل در خانواده کتاب ھشتم قوانین اجتماعی،  ۱۳و  ۱۱دھای مطابق بن خدمات کار کودک و نوجوان و مددکاری اجتماعی جوانان، .6

 ھای زودھنگام،و کمک کتاب ھشتم قوانین اجتماعی ۱۶مطابق بند 
 مدارس پرستاری، مدارس ویژه کادر درمان، مدارس فنی ویژه امور اجتماعی زیر نظر بخش مرتبط، .7
 ادر درمانی ومراکز آموزش و تحصیالت تکمیلی ویژه پرستاری و ک .8
 ھای سرویس نجاتمدارس ویژه فعالیت .9

 ویژه الزامات بھداشتی، را تعریف کنید.برای مقابلھ با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، بھ



ھای زیر صادر و با ھدف مقابلھ با عفونت کروناویروس دستور الزم را در زمینھ IfSGاز  2جملھ  32 بندتواند طبق می دادگستری) وزارت 4(

 :کند

 ویژه الزامات بھداشتی،. شرایط و الزامات مربوط بھ فعالیت مراکز پذیرش اولیھ ایالتی ویژه پناھندگان، بھ1

 شوند،طوالنی وارد مرکز می وارد بھ مرکز پذیرش اولیھ ایالتی یا افرادی کھ پس از غیبت. جداسازی افراد تازه2

 و نظارت بر این افراد.

 :بر فعالیت مراکز زیر نظارت کنند IfSGاز  2جملھ  32توانند طبق بخش ) وزارت فرھنگ و وزارت امور اجتماعی می5(

ات ورزشی و نیز ھای یوگا و برگزاری مسابقاستودیوھای آمادگی جسمانی و سالن ،ھای بازیمراکز ورزشی عمومی و حصوصی و زمین .1

 مدارس رقص و مراکز مشابھ،

 شده و نیزاستخرھا شامل سونا و آبگیرھای استحمام با دسترسی کنترل .2

تحت نظارت بخش مسئول  6 ۀشمار ،۱، مادۀ ۱۷بند مدارس موسیقی، مدارس ھنری و مدارس ھنری جوانان و نیز خدمات متناظر مشمول  .3

 مرتبط در وزارت فرھنگ

 ویژه الزامات بھداشتی، را تعریف کنید.با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، بھبرای مقابلھ 

بر فعالیت مراکز زیر نظارت  IfSGاز  2جملھ  32توانند با صدور دستور مشترک طبق بخش ) وزارت ترابری و وزارت امور اجتماعی می6(

 کنند

 و GastGاز  2جملھ  1بند  25شامل خدمات پذیرایی مشمول بخش  1 ۀشمار ،۲ۀ ، ماد۳بند وآمد مسافران عمومی و گردشگران مشمول . رفت1

ھای نظری و عملی و محتوای آموزش عملی تحصیالت رسمی و آموزش تکمیلی سواری و پرواز، آزمون. آموزش نظری و عملی رانندگی، قایق2

نامھ ھای رانندگی کھ مستقیماً مشمول دستور گواھیخدمات آموزشگاهکارشناسان رسمی و مسئوالن آزمون خودرو، قایق و ھواپیما و نیز دیگر 

 شوند،ای میونقل جادهرانندگی یا قانون حمل

 ویژه الزامات بھداشتی، را تعریف کنید.برای مقابلھ با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، بھ

بر فعالیت مراکز زیر  IfSGاز  2جملھ  32توانند با صدور دستور مشترک طبق بخش ) وزارتامور اقتصادی و وزارت امور اجتماعی می7(

 نظارت کنند

 فروشی،. مراکز خرده1

 . صنعت اسکان،2

 ،GastGاز  2و بند  1ماده  1بند  25داری شامل مراکز پذیرایی مشمول بخش . صنعت ھتل3

 ھا و جلسات تجاری،ھا، نشسته. نمایشگا4

 . صنایع دستی،5

 کوبی و سوراخ کردن بدن، مراکز پزشکی و غیرپزشکی مراقبت پا،ھای آرایشگری، ماساژ، زیبایی، برنزه کردن، تزیین ناخن، خال. سالن6

 ھای تفریحی،. مکان7

 ھستند، و GewOاز  1بند  55مشمول بخش  شوند و. پارکھای تفریحی، شامل آنھایی کھ در قالب صنعت گردشگری اداره می8

 GewOاز 68تا  66. بازارھای مشمول بخشھای 9

 ویژه الزامات بھداشتی، را تعریف کنید.برای مقابلھ با عفونت کروناویروس، شرایط و الزامات، بھ



ویژه تواند شرایط و الزامات، بھط، می، و با ھماھنگی وزارتخانھ مسئول مرتبIfSGاز  2جملھ  32) وزارت امور اجتماعی، بر اساس بخش 8(

شوند، با ھای دیگری کھ مشمول این ماده نمیالزامات بھداشتی، را با ھدف مقابلھ با عفونت کروناویروس در مراکز، موسسات، خدمات و فعالیت

 صدور دستور تعیین کند.

 

 ۲۵ بند

 مجوز صدور دستور درباره الزامات جداسازی

مقرراتی برای الزامات جداسازی و الزامات مرتبط دیگر و اقدامات مقابلھ با کروناویروس  2 جملھ 32بند تواند بر اساس وزارت امور اجتماعی می

 ویژهتدوین کند، بھ

ھای مسری و افراد بھبودیافتھ، با رعایت الزامات مرتبط و طبق بخش . جداسازی افراد بیمار، افراد مشکوک بھ بیماری، افراد مشکوک بھ بیماری۱

 ،IfSGاز  2جملھ  1بند  30

شان مثبت شده است، اب تستجو یکھ مطابق تست فور یالزام افراد نیکھ تست کروناشان مثبت شده است و ھمچن یالزام اعضاِء خانوار افراد .۲

 )،IfSG، قانون مقابلھ با عفونت (۱ ۀ، جمل۱ ۀماد ۲۸مطابق بند 

 

 ۲۶بند 

 ھای شخصیپردازش دادهبرای  مجوز صدور دستورالعمل

ھای شخصی بین نھادھای بھداشتی، ادارات جزییات پردازش داده IfSGاز  2جملھ  32توانند طبق بخش وزارت امور اجتماعی و وزارت کشور می

 پلیس محلی و سرویس اجرای قانون پلیس را با صدور دستور مشترک، تا جایی کھ برای مقابلھ با عفونت ضروری باشد، تعیین کنند

 در حین اجرای وظیفھ، . برای محافظت از ماموران سرویس اجرای قانون و کارکنان ادارات پلیس محلی در برابر عفونت1

 ،IfSG. دستور دادن، انجام دادن، پایش و اجرای اقدامات طبق 2

 و دستورھای قانونی صادرشده بر اساس آن IfSG. برای تعقیب قضایی تخلفات کیفری و تخلفات اداری طبق 3

 ھا.دانھا و زن. برای بررسی صالحیت بازداشت یا حبس و ضرورت تعیین بخش قرنطینھ در بازداشتگاه4

 

 یانیپا نیقوان ،یتخلفات ادار — ۳قسمت 

 ۲۷بند  

 تخلفات اداری

 انگاریشود کھ فرد آگاھانھ یا از روی سھلدر صورتی محرز می IfSGاز  24شماره  1aبند  73تخلف اداری مشمول بخش 

 ، نکند تیمتر را رعا ۵/۱ یحداقل ۀفاصل ۲ ۀ، ماد۲بر خالف بند . 1

ماسک  ویا ماسک پزشکی بپوشد کھ الزامات مناسب را برآورده نکند نپوشد ماسک پزشکی  2 ۀ، جمل5 ۀ، ماد۱۲بند  یا 2 ۀ، ماد۳بر خالف بند . 2

 کند،یکھ الزامات مناسب را برآورده نمنپوشد یا ماسک تنفسی پوشیده باشد  تنفسی

 درستی ارائھ نکند،حضور یا شماره تلفن را بھ، اطالعاتی مانند نام، نام خانوادگی، نشانی، تاریخ 3 ، مادۀ۷بند . بر خالف 3



خصوصی  ییا رویدادخصوصی در تجمعات یا جلسات  ،1 ، شمارۀ1، جملۀ 5، مادۀ 21و ھمچنین مرتبط با بند  ،1مادۀ  10بند . بر خالف 4

 ،شرکت کند

 یداد برگزار کند،، رو2جملھ  2بند  14یا بخش  ۲، جملۀ ۱، مادۀ ۱۴، بند ۱، جملۀ ۱، مادۀ ۱۱ بند. بر خالف 5

، ۱۷یا بند  ۳، جملۀ ۲، مادۀ ۱۴، بند ۳، جملۀ ۱، مادۀ ۱۴، بند ۴، مادۀ ۱۲بند ، ۲، جملۀ ۱، مادۀ ۱۱بند . ممنوعیت دسترسی یا مشارکت مشمول 6

 را نقض کند، ۱، جملۀ ۸، مادۀ ۲۱، یا بند ۳، جملۀ ۴، مادۀ ۱۸بند  ،۴یا  ۱، جملۀ ۲مادۀ 

 ، رعایت نکند،۱، جملۀ ۵، مادۀ ۱۸یا بند  ۲، جملۀ ۲، مادۀ ۱۷بند یا  ،۳، جملۀ ۱، مادۀ ۱۱بند ای را، بر خالف . الزامات ایمنی حرفھ7

ای ھشماره، ۱، جملۀ ۲، مادۀ ۲۱، بند ۸تا  ۱، شمارات ۱، جملۀ ۱، مادۀ ۲۱، ھمچنین در ارتباط با بند ۳تا  ۱، جمالت ۲، مادۀ 11بند . بر خالف 8

، شمارۀ ۳، مادۀ ۱۱بر خالف بند ، یا ۴یا  ۲ھای ، شماره۱، جملۀ ۵a، مادۀ ۲۱بند یا  ۵تا  ۱ھای شماره، ۱، جملۀ ۳، مادۀ ۲۱یا بند ، ۷تا  ۱

ا بند ی ۵، شمارۀ ۱، جملۀ ۳، مادۀ ۲۱، بند ۷، شمارۀ ۱، جملۀ ۲، مادۀ ۲۱، بند ۸شمارۀ ، ۱، جملۀ ۱، مادۀ ۲۱، ھمچنین در ارتباط با بند ۳

 رویداد برگزار کند، ،۴، شمارۀ ۱، جملۀ ۵a، مادۀ ۲۱

 ، حفظ فاصلھ را رعایت نکند ۱، جملۀ ۲، مادۀ ۱۳بر خالف بند . 9

 نکند، تیھا را رعا، الزام بھ پردازش داده۱، جملۀ ۴ ۀ، ماد۱۸بند  یا ۲ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد16بر خالف بند . 10

، ۲۱، بند 2، جملۀ ۱، مادۀ ۲۱و بند  ۱۹تا   ۹و  ۱، شمارات ۱، جملۀ ۱، مادۀ ۲۱، ھمچنین در ارتباط با بند ۲ ای ۱مواد ، 15بر خالف بند . 11

، ۳، مادۀ ۲۱و بند  12تا  ۶و  ۱ھای ، شماره۱، جملۀ ۳، مادۀ ۲۱بند  ،۲، جملۀ ۲، مادۀ ۲۱و بند  14تا  8و  ۱، شمارات ۱، جملۀ ۲مادۀ 

مرکز را  کی تی، فعال۴، مادۀ۲۱، ھمچنین در ارتباط با بند ۵و مادۀ  ۳تا  ۱مواد  ،۱۶، یا بند ۳، شمارۀ ۱ ، جملۀ۵a، مادۀ ۲۱یا بند  ۲جملۀ 

 خدمات را ارائھ کند، ای ردیاز سر گ

 برگزار کند، ژهیفروش و یھانیدر مراکز فروش و بازارھا کمپ ۴ ۀ، ماد16بر خالف بند . 12

 ،اقدام بھ فعال کردن مراکز تجاری و خدماتی کند 3و  1 ، مواد۱۷بند . بر خالف 13

 تست را انجام ندھد، یساماندھ ای یمال نیتأم ۵ ۀ، جمل۱ ۀ، ماد18بر خالف بند . 14

 را ارسال نکند، ی، پروتکل بھداشت۳ ۀ، جمل۲ ۀ، ماد18بر خالف بند . 15

 واکسیناسیون، یا بھبود را رعایت نکند،الزام بھ بررسی مدرک تست،  ،۲ ۀ، جمل8 ۀ، ماد21بر خالف بند . 16

 مصرف کند. ایالکل سرو  یعموم ی، در فضا2 ۀ، ماد22بر خالف بند . 17

 

 28 بند 

 ، انقضااالجرا شدنالزم

(ژورنال عموم  ۲۰۲۱مارس  ۲۷مورخ  یمربوط بھ کرونا یھاو ھمزمان دستورالعمل شودیاالجرا مدستورالعمل، روز پس از اعالم، الزم نی) ا۱(

  .شودیم یمنقض —بود  افتھی ریی) تغ۴۱۷ ۀ. صفحGBl( ۲۰۲۱مھ  ۱دستورالعمل مورخ  ۱ ۀبار توسط ماد نیکھ آخر —) ۳۴۳ ۀ.، صفحGBl ای

ژوئن  23شده بر اساس دستور کرونا مورخ اصالحات اعمال .شودیاالجرا مدر روز اعالم الزم ۳ ۀ، ماد۲۴، بند ۱ ۀاز جمل یبھ عنوان استثنائ

یا ) 1052دستور (مجموعھ قوانین. صفحھ  1بھ وسیلھ ماده  2020نوامبر  17)، آخرین نوبت اصالح 483(مجموعھ قوانین. صفحھ  2020

دستور مورخ  1کھ اخیرا از طریق ماده  )1067(مجموعھ قوانین، صفحھ  2020نوامبر  30اصالحات اعمال شده بر اساس دستور کرونا بھ تاریخ 

 )۲۷۳مجموعھ قوانین، صفحۀ ( ۲۰۲۱مارس  ۷در پی دستورالعمل کرونای یا تغییر یافتھ است ) ۲۴۹(مجموعۀ قوانین، صفحۀ  2021فوریھ  26

ی کھ بھ موجب ھایدستورالعمل یا ،تغییر یافتھ است) ۲۴۹(مجموعھ قوانین، صفحۀ  ۲۰۲۱  مارس ۱۹دستورالعمل  ۱کھ آخرین بار بھ موجب مادۀ 

 د.نمانمعتبر می ۲، جملۀ ۲مطابق مادۀ ئشان انقضاتا زمان اند شدهمصوب  ۲۰۲۱مارس  ۲۷ھای کرونای مورخ دستورالعمل



 ،2020ژوئن  23مصوب  ھایدستورالعمل ،این دستور بر اساس شود. ھمچنین، ھمھ دستورھایی کھ باطل می ژوئن 30پایان ) این دستور در 2(

کھ پیش از آن  این باطل خواھد شد، مگر ۲۰۲۱مارس  27 دستورالعمل یا ،۲۰۲۱مارس  ۷ھای دستورالعمل ،2020نوامبر  30 ھایدستورالعمل

 .شوندلغو 
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