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 ۱بند 

 ھدف

درمان  ستمیس ییو مخصوصاً حفاظت از جان، سالمت و کارآ) ۱۹-دیکو( ۲۰۱۹ یکرونا روسیو یماریاز گسترش ب یریگشیدستورالعمل پ نیھدف ا
. ھمچنین، ھدف آن جلوگیری از پر شدن ظرفیت نظام سالمت است.مقیاس مورد اتکاء برای تعیین اقدامات حفاظتی، پیش از ھر چیز، است.

ھای دیگری نیز در ارزیابی ست. مقیاسشھروند در طی ھفت روز ا ۱۰۰۰۰۰بھ ازاء ھر   ۱۹-تعداد افراد بستری در بیمارستان در پی کوید
نفر  ۱۰۰۰۰۰بھ ازاء ھر کرونا ویروس) ( ۲-کوید-ھایی چون نرخ آلودگی جدید بھ سارسشوند، مقیاسمیزان انتقال عفونت در نظر گرفتھ می

-شده در برابر کویدواکسینھو تعداد افراد  ICUگیرشناختی عفونت، ظرفیت در دسترس ھای ھمھساکن در طول ھفت روز، کھ با توجھ بھ جنبھ
شود. در صورت وخامت شدید شرایط اپیدمیک، دولت ایالتی، بھ استناد تصمیم پارلمانی در این زمینھ، از این ھا تمایز برقرار میبین آن ۱۹

اطالق آمده است، در پیش از قانون مقابلھ با عفونت کھ در نسخۀ قابل ۸، مادۀ ۲۸aحق برخوردار است کھ اقدامات بیشتری را، بر پایۀ بند 
 گیرد.

 

 ۲بند 

 پیشنھادات مربوط بھ فاصلۀ اجتماعی، ماسک و بھداشت

ھای مشابھ) یا ماسک FFP2پوشیدن ماسک طبی یا ماسک تنفسی (، در حد قابل قبول افراد، حفظ بھداشت گریاز د یمتر ۵/۱ یحداقل ۀحفظ فاصل
 .شودیم ھیتوصعموماً بستھ  یفضاھامنظم  یۀو تھودر فضاھای بستۀ عمومی 

 

 ۳بند 

 الزام بھ پوشیدن ماسک

 :است یالزامدر این موارد  یطبتنفسی یا ماسک ماسک  دنیپوش) ۱(

وظائف مستلزم  نیکھ انجام ا یمادام ت،یپرسنل کنترل، خدمات و ھدا نیمسافران و ھمچن یو برا یعموم یۀنقل لیوسا ۀقسمت سربست.  ۱
 افراد باشد، گریتماس با د

 ،مطب پزشک. ۲

 و شوندیکھ در مراکز امداد بھ کار گرفتھ م ییھاامکانات و خودروھا، از جملھ آن. ۳

 ھاخانمانیامکانات مربوط بھ مراکز کمک بھ ب. ۴

 :است ریماسک از قرار ز دنیاستثنائات الزام بھ پوش) ۲(

                                                             
(اعالم  ۲۰۰ لیآور ۲۶ خیمربوط بھ کرونا از تار یھااصالح دستورالعمل ۀنیدر زم یالتیاالجرا شدن دستور دولت اپس از الزم یررسمیو غ شدهکپارچھی ۀنسخ.  1

 ).یرساناطالع نیقوان ۲مطابق بند 



 

 . برای کودکان با سن حداکثر شش سال تمام،۱

را ندارند؛ البتھ اثبات دالیل پزشکی  یا ماسک تنفسی طبیماسک پوشیدن . برای افرادی کھ بتوانند ثابت کنند بھ دالیل بھداشتی موجھ توانایی ۲
  معموالً باید با ارائھ گواھی پزشکی صورت بگیرد،

  ایناممکن باشد  ای یرمنطقیقابل انکار، غ ریمحکم و غ لیبنا بھ دال ،یدر موارد خاصطبی یا ماسک تنفسی ماسک  دنیکھ پوش یمادام. ۳

 .باشد سریافراد م گرید یمشابھ براحداقل  یحفاظتمادامی کھ . ۴

 

 ۴بند 

 مقررات دسترسی برای خدمات اضطراری

 ون،یناسیتست، واکس یگواھ ۀدستورالعمل مشمول کنترل ورود با ارائ نیکھ بر اساس ا ییھادستورالعمل ایدستورالعمل  نیکھ مطابق ا ییورود بھ نھادھا
 یسازآوردهبر یھا براکھ ورود آن یبحران مجاز است، مادام تیریو مد سیپل ،یخدمات امداد ،ینشانامدادگران آتش یبھبود ھستند ھمواره برا ای

 باشد. یضرور تیمأمور

 

 ۵بند 
 مجوز صدور دستورالعمل عمومی برای تست و الزام بھ پوشیدن ماسک

، نھادھای زیر، از قانون مقابلھ با عفونت ۲، جملۀ ۳۲ت در برابر آلودگی بھ ویروس کرونا، بھ موجب این دستورالعمل، مطابق بند ) برای محافظ۱(
 :ھستند یو طب یتنفس ماسک دنیپوش اجباری کردنمجاز بھ  ر،یبھ قرار ز

قانون مقابلھ با  ۱۱و  ۵تا  ۱، شمارات ۱، جملۀ ۳، مادۀ ۲۳مطابق بند  ھایوزارت امور اجتماعی مجاز است برای فعالیت نھادھا و شرکت .۱
کھ بھ خاطر سن یا قانون مقابلھ با عفونت، برای دفعِ ضرروی خطر برای افرادی  ۷و  ۲ھای ، شماره۱، مادۀ ۳۶عفونت و ھمچنین بند 

 ) ھستند،۱۹-(کوید ۲۰۱۹نای وضعیِت سالمت خود در معرض ریسک ابتالء شدید یا مرگ در پی بیماری ویروس کرو

 از قانون مقابلھ با عفونت، ۳، شمارۀ ۱مادۀ  ۳۶ھای مطابق بند وزارت امور اجتماعی برای فعالیت نھادھا و شرکت . ۲

 .از قانون مقابلھ با عفونت 4، شمارۀ ۱، مادۀ ۳۶ھای مطابق بند وزارت دادگستری برای فعالیت نھادھا و شرکت . ۳

 

از قانون مقابلھ با عفونت، نھادھای زیر، بھ قرار زیر، مجاز بھ اجباری کردن انجام تست  ۲، جملۀ ۳۲دستورالعمل، مطابق بند ) بھ موجب این ۲(
 برای بررسی آلودگی بھ ویروس کرونا ھستند:

 وزارت امور اجتماعی برای فعالیت . ۱

، ۱، مادۀ ۳۶از قانون مقابلھ با عفونت و ھمچنین بند  ۱۱و  ۱ ھای، شماره۱، جملۀ ۳، مادۀ ۲۳ھای مطابق بند نھادھا و شرکت  آ)
 قانون مقابلھ با عفونت، ۷و  ۲ھای شماره

ھای حوزۀ خدمات امدادی و ھای مربوط بھ فعالیتھای پرستاری، مدارس مرتبط با مشاغل مربوط بھ سالمت، آموزشگاهدانشکده ب)
 خود و مراکز تعلیم پرستاران و مشاغل مربوط بھ سالمت، ھاِی بھیاری اجتماعی در حوزۀ مربوط بھ دانشکده

ھای روانی ھا برقرار است، مخصوصاً بیمارستانھا و نھادھا، مادامی کھ سلب آزادی دائم در آننھادھای درمان اجباری و دیگر بخش پ)
 ھای سالمندان،ھای کمک بھ نوجوانان و آسایشگاهو خانھ

ھای دپارتمانی خود، مراقبت در مدارس ابتدایی مورد اعتماد و مراقبت بعد از ظھر ارس در حیطۀ فعالیتوزارت فرھنگ برای فعالیت مد . ۲
دبستانی ھای حمایتی ابتدایی، مدارس پیش) درون مدرسھ، مھد کودک، کالسHortمنعطف، مراقبت بعد از مدرسھ و مراقبت بعد از مدرسۀ (

 و مراکز مراقبت خصوصی از خردساالن و



ھای افراد در انتظار اخراج ھا و بازداشتگاهگاهو ھمچنین برای ندامت ۴، شمارۀ ۱، مادۀ ۳۶ارت دادگستری برای نھادھای مطابق بند وز . ۳
 (دیپورت).

 

 

 ۶بند  
 مجوز صدور دستورالعمل خاص برای تست، پوشیدن ماسک و الزامات بھداشتی

 

) در ۱۹-دی(کو ۲۰۱۹ یکرونا روسیو یماریب یایگسترش پو یبرا یواقع یسکیکند کھ ر نییتع ۱ ۀ، جمل۸ ۀ، ماد۲۸a) اگر شورا مطابق بند ۱(

 .گرددیاطالق مقابل زین ریز یمذکور در بندھا یسطح کشور وجود دارد، مجوزھا

 :برای دستورالعمل قی، مجاز است کھ از طرقانون مقابلھ با عفونتاز  ۲ ۀ، جمل۳۲وزارت فرھنگ، مطابق بند ) ۲(

ھای معتبر و مراقبت منعطف عصرگاھی، مراکز مراقبت پس از مدرسھ، فعالیت مدارس زیر نظر خود، مراکز مراقبت از کودک در دبستان. ۱
 وھمچنین مراکز مراقبت ضروری مھدھای کودک و  و ھای تقویتی دبستانمراکز مراقبت روزانھ، کالس

 مربوط بھ اموات یدادھایرو نیو ھمچن کیدئولوژیو ا ،یمذھب ،ینیمربوط بھ جوامع د یدادھایرو .۲

 یدسترس یھاتیتست و محدود ۀالزام بھ ارائ ،یمتر ۵/۱ ۀماسک، مقررات حفظ فاصل دنیعفونت پوش یایمقابلھ با گسترش پو یبرا

قانون  ۴تا  ۱ یھاشماره، ۱ ۀ، جمل۸ ۀ، ماد۲۸aمطابق بند  یبھداشت یھاو استفاده از پروتکل نیالزام بھ تدو نیمربوط بھ آن و ھمچن
 کند.مقرر مقابلھ با عفونت را 

تواند دستور قانونی را برای فعالیت ، و با ھماھنگی وزارت امور اجتماعی، میقانون مقابلھ با عفونتاز  2جملھ  32) وزارت علوم طبق بخش ۳(
 مراکز زیر صادر کند

 ھا،ھا و بایگانیش عالی، کتابخانھھا و مراکز آموزش عالی مشمول قانون موسسات آموزدانشگاه .1

 ھای دانشجویی واتحادیھ .2

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

مربوط بھ آن و  یدسترس یھاتیتست و محدود ۀالزام بھ ارائ ،یمتر ۵/۱ ۀماسک، مقررات حفظ فاصل دنیعفونت پوش یایمقابلھ با گسترش پو یبرا

. کند. ررقانون مقابلھ با عفونت را مق ۴تا  ۱ یھا، شماره۱ ۀ، جمل۸ ۀ، ماد۲۸aمطابق بند  یبھداشت یھاو استفاده از پروتکل نیالزام بھ تدو نیھمچن

و دانشگاه  Baden-Württemberg، از جملھ ھیات علمی دانشگاه پلیس Baden-Württembergدر مورد دانشگاه پلیس  1شماره  1جملھ 

-Badenتواند دانشگاه پلیس شود. وزارت کشور میاعمال نمی ووتمبرگ-بادن یفریمرکز آموزش نظام کو  Schwetzingenحقوق 

Württemberg بخش آموزش دانشگاه پلیس ھای مأموریت، از جملھBaden-Württembergھای این دستور معاف کند، و ، را از محدودیت

ھای این دستور مستثنی را از محدودیتووتمبرگ -و مرکز آموزش نظام کیفری بادن Schwetzingenتواند دانشکده حقوق وزارت دادگستری می

 یایمقابلھ با گسترش پو یبراو  ھا و روال استخدام فراھم کندسازی و برگزاری آزمونکند و امکان آموزش، تحصیل و تحصیالت تکمیلی را برای آماده

و استفاده  نیالزام بھ تدو نیمربوط بھ آن و ھمچن یدسترس یھاتیتست و محدود ۀالزام بھ ارائ ،یمتر ۵/۱ ۀماسک، مقررات حفظ فاصل دنیعفونت پوش
 .کند. ررقانون مقابلھ با عفونت را مق ۴تا  ۱ یھا، شماره۱ ۀ، جمل۸ ۀ، ماد۲۸aمطابق بند  یبھداشت یھااز پروتکل

 :بر فعالیت مراکز زیر نظارت کند ، از طریق دستورالعمل،قانون مقابلھ با عفونتاز  2جملھ  32تواند طبق بخش ) وزارت امور اجتماعی می۴(

 ۵، عالوه بر بند از قانون مقابلھ با عفونت ۷و  ۳، ۲ھای ، شماره۱مادۀ  ،۳۶و بند  ۱، جملۀ ۳، مادۀ ۲۳ھای مطابق بند . نھادھا و شرکت۱



ترویج تحصیل در خانواده کتاب ھشتم قوانین اجتماعی،  ۱۳و  ۱۱مطابق بندھای  خدمات کار کودک و نوجوان و مددکاری اجتماعی جوانان، .۲

 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، .۳
 ستاری و کادر درمانی ومراکز آموزش و تحصیالت تکمیلی ویژه پر .۴
 ھای سرویس نجاتمدارس ویژه فعالیت .۵

مربوط بھ آن و  یدسترس یھاتیتست و محدود ۀالزام بھ ارائ ،یمتر ۵/۱ ۀماسک، مقررات حفظ فاصل دنیعفونت پوش یایمقابلھ با گسترش پو یبرا

 کند. ررقانون مقابلھ با عفونت را مق ۴تا  ۱ یھا، شماره۱ ۀ، جمل۸ ۀماد، ۲۸aمطابق بند  یبھداشت یھاو استفاده از پروتکل نیالزام بھ تدو نیھمچن

 :قانون مقابلھ با عفونت، از طریق دستورالعمل بھ منظور مقابلھ با گسترش پویای عفونتاز  2جملھ  32 بندتواند طبق می دادگستری) وزارت ۵(

 یدسترس یھاتیتست و محدود ۀالزام بھ ارائ ،یمتر ۵/۱ ۀماسک، مقررات حفظ فاصل دنیھا پوشگاهندامت تیفعال ی، برا۲ ۀ، ماد۵فراتر از بند . ۱

با  مقابلھاز قانون  ۴و  ۲، ۱ یھا، شماره۱ ۀ، جمل۸ ۀ، ماد۲۸aمطابق بند  یبھداشت یھاو استفاده از پروتکل نیالزام بھ تدو نیمربوط بھ آن و ھمچن

 عفونت را مقرر کند،

 یھاو استفاده از پروتکل نیالزام بھ تدو نیو ھمچن یمتر ۵/۱ ۀ، مقررات حفظ فاصلایالتی یۀاول رشیپذ ینھادھا تیفعال ی، برا۵فراتر از بند . ۲

 از قانون مقابلھ با عفونت را مقرر کند، ۴و  ۲ یھا، شماره۱ ۀ، جمل۸ ۀ، ماد۲۸aمطابق بند  یبھداشت

را مقرر  و نظارت بر این افراد شوند،بھ مرکز پذیرش اولیھ ایالتی یا افرادی کھ پس از غیبت طوالنی وارد مرکز می وارد. جداسازی افراد تازه۳
 .کند

 ، از طریق دستورالعملIfSGاز  2جملھ  32بند توانند طبق ) وزارت فرھنگ و وزارت امور اجتماعی می۶(

برگزاری مسابقات  برایھای یوگا استودیوھای آمادگی جسمانی و سالن ،بازی ھایو زمینصوصی خمراکز ورزشی عمومی و برای فعالیت  .1
 و مراکز مشابھ، و بالھ مدارس رقصفعالیت ورزشی و نیز 

 شده و نیزاستخرھا شامل سونا و آبگیرھای استحمام با دسترسی کنترلبرای فعالیت  .2

 و نھادھای مشابھمدارس موسیقی، مدارس ھنری و مدارس ھنری جوانان برای فعالیت  .3

مربوط بھ آن و  یدسترس یھاتیتست و محدود ۀالزام بھ ارائ ،یمتر ۵/۱ ۀماسک، مقررات حفظ فاصل دنیعفونت پوش یایمقابلھ با گسترش پو یبرا

 کند. ررقانون مقابلھ با عفونت را مق ۴تا  ۱ یھا، شماره۱ ۀ، جمل۸ ۀ، ماد۲۸aمطابق بند  یبھداشت یھاو استفاده از پروتکل نیالزام بھ تدو نیھمچن

 بر فعالیت مراکز زیر نظارت کنند IfSGاز  2جملھ  32طبق بخش  دستورالعملتوانند با صدور ) وزارت ترابری و وزارت امور اجتماعی می۷(

 ۱۹۹۸نوامبر  ۲۰منتشرشده در در نسخۀ  فروشیقانون اغذیھاز  2ھ جمل 1بند  25وآمد گردشگران شامل خدمات پذیرایی مشمول بخش . رفت1
 ) تغییر کرده است و۴۲۰صفحۀ (قانون مدنی،  ۲۰۱۷مارس  ۱۰قانون  ۱۴)، کھ آخرین بار بھ موجب مادۀ ۳۴۱۸(قانون مدنی، صفحۀ 

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

ھای رانندگی کھ مستقیماً مشمول کارشناسان رسمی و مسئوالن آزمون خودرو، قایق و ھواپیما و نیز دیگر خدمات آموزشگاهمھندسان کنترل و 
 شوند،ای میونقل جادهنامھ رانندگی یا قانون حملدستور گواھی

مربوط بھ آن و  یدسترس یھاتیتست و محدود ۀالزام بھ ارائ ،یمتر ۵/۱ ۀماسک، مقررات حفظ فاصل دنیعفونت پوش یایھ با گسترش پومقابل یبرا

 کند. ررقانون مقابلھ با عفونت را مق ۴تا  ۱ یھا، شماره۱ ۀ، جمل۸ ۀ، ماد۲۸aمطابق بند  یبھداشت یھاو استفاده از پروتکل نیالزام بھ تدو نیھمچن

بر فعالیت مراکز زیر نظارت  IfSGاز  2جملھ  32طبق بخش  دستورالعملتوانند با صدور ) وزارتامور اقتصادی و وزارت امور اجتماعی می۸(

 :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، نشست. نمایشگاه4

 . 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

مطابق  )GewO( مقررات تجاری از 1 جملۀ 55 بندشوند و مشمول تفریحی، شامل آنھایی کھ در قالب صنعت گردشگری اداره می . پارکھای8

، BGBI .I( ۲۰۲۱آگوست  ۱۰قانون  ۲)، کھ آخرین بار بھ موجب مادۀ ۲۰۲، صفحۀ BGBI( ۱۹۹۹فوریۀ  ۲۲نسخۀ منتشرشده بھ تاریخ 

 ھستند و) تغییر کرده است ۳۵۰۴صفحۀ 

 GewOاز 68تا  66. بازارھای مشمول بخشھای 9

مربوط بھ آن و  یدسترس یھاتیتست و محدود ۀالزام بھ ارائ ،یمتر ۵/۱ ۀماسک، مقررات حفظ فاصل دنیعفونت پوش یایمقابلھ با گسترش پو یبرا

 کند. ررقانون مقابلھ با عفونت را مق ۴تا  ۱ یھاشماره، ۱ ۀ، جمل۸ ۀ، ماد۲۸aمطابق بند  یبھداشت یھاو استفاده از پروتکل نیالزام بھ تدو نیھمچن

با صدور دستورالعمل برای تواند ، و با ھماھنگی وزارتخانھ مسئول مرتبط، میIfSGاز  2جملھ  32) وزارت امور اجتماعی، بر اساس بخش ۹(

 یایمقابلھ با گسترش پو یبرا، ھا وضع نشده استای برای آنھایی کھ طی این دستورالعمل مقررات جداگانھھا و فعالیتدورهھا، دیگر نھادھا، شرکت

و  نیالزام بھ تدو نیمربوط بھ آن و ھمچن یدسترس یھاتیتست و محدود ۀالزام بھ ارائ ،یمتر ۵/۱ ۀماسک، مقررات حفظ فاصل دنیپوش ،عفونت
 .کند ررقانون مقابلھ با عفونت را مق 4تا  1 یھا، شماره۱ ۀ، جمل۸ ۀ، ماد۲۸aمطابق بند  یبھداشت یھااستفاده از پروتکل

 

 ۷ بند

 مجوز صدور دستورالعمل ویژه برای اقدامات مراقبتی محلی 

قانون مقابلھ با عفونت را از طریق دستورالعمل مقرر  ۴تا  ۱ ھای، شماره۱، جملۀ ۸، مادۀ ۲۸aیک شھر یا ناحیھ مجاز است اقدامات مذکور در بند 
از قانون مقابلھ با عفونت تصویب کند کھ ریسکی واقعی برای گسترش پویای عفونت در آن  ۱، جملۀ ۸، مادۀ ۲۸aکند، مادامی کھ شورا مطابق بند 
از قانون مقابلھ با عفونت تصویب کند کھ  ۱، جملۀ ۸، مادۀ ۲۸aند اطالق نیست، مادامی کھ شورا مطابق بقابل ۱شھر یا ناحیھ وجود دارد. جملۀ 

از قانون مقابلھ با عفونت یا باالترین  ۱، جملۀ ۳۲ریسکی واقعی برای گسترش پویای عفونت در سطح کشور وجود دارد و دولت ایالتی بر اساس بند 
 گردد.صورت، مقررات صادره از سوی شھر یا ناحیھ ملغی می دستورالعملی را صادر کرده باشند. در این ۶ھای مجاز مطابق بند مقام

 

 ۸بند 
 برای الزام بھ قرنطینھمجوز صدور دستور 

برای الزامات جداسازی و الزامات مرتبط دیگر را مقرراتی  ، از طریق دستورالعمل،IfSG 2 جملھ 32بند تواند بر اساس وزارت امور اجتماعی می

 برای ویژهکروناویروس تدوین کند، بھو اقدامات مقابلھ با 

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

، ۳۱افراد مشکوک بھ ناقل بودن مطابق بند  ،یماریبھ بافراد مشکوک  ماران،یخاص ب یکار یھاتیفعال یجزئ ایکامل  تیممنوع. ۲
 از قانون مقابلھ با عفونت، ۱ ۀجمل



شان مثبت جواب تست PCRژن یا آنتیکھ مطابق تست  یالزام افراد نیکھ تست کروناشان مثبت شده است و ھمچن یالزام اعضاِء خانوار افراد .۳

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

 تعیین کند. ، راھای بیشتردستورالعملی ضروری، ھمچون برای این موارد و شرایطرا تواند استثئاتی میھمچنین 

 

 ۹بند 

 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

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

 در حین اجرای وظیفھ،. برای محافظت از ماموران سرویس اجرای قانون و کارکنان ادارات پلیس محلی در برابر عفونت 1

 ،قانون مقابلھ با عفونت. دستور دادن، انجام دادن، پایش و اجرای اقدامات طبق 2

 صادرشده بر اساس آن ھایدستورالعملو  قانون مقابلھ با عفونت. برای تعقیب قضایی تخلفات کیفری و تخلفات اداری طبق 3

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

 ۱۰بند 
 ھای نیروی پلیسمسئولیت

ونت عالوه بر مسئولین (مسئولین مقابلھ با عفونتی) کھ مطابق دستورالعمل وزارت امور اجتماعی در زمینۀ وظایف مربوط بھ قانون مقابلھ با عف
 ھستند، نیروی پلیس نیز وظیفۀ نظارت بر الزامات بر آمده از این دستورالعمل را برای موارد زیر بر عھده دارد: مسئول 

 ماسک طبی یا ماسک تنفسی،پوشیدن  . ۱

یی کھ ھا و دیگر نھادھا و رویدادھااغذیھ، دیسکوتک، کالب ارائۀ گواھی واکسیناسیون، بھبود، یا تست در نھادھای فعال در زمینۀ . ۲
 فعالیتی مشابھ کالب دارند و 

ھا و دیگر نھادھا و اغذیھ، دیسکوتک، کالب از طریق کارفرمایان نھادھای فعال در زمینۀ ۲ھا مطابق شمارۀ بررسی گواھی . ۳
 رویدادھایی کھ فعالیتی مشابھ کالب دارند. 

بھ  ۱ ۀدستورالعمل، جمل نینظارت بر الزامات منتج از ا یا عفونت برااز قانون مقابلھ ب ۱ ۀ، جمل۸ ۀ، ماد۲۸aشورا مطابق بند  بیدر صورت تصو

ھای داده مجزا ھا باید از دیگر پایگاهھا الزامی باشد، این داده، ذخیرۀ داده۱مادامی کھ، مطابق نظارِت مذکور در جملۀ  تناسب قابل اطالق است.
کھ  یدر دستگاھ یشده است فقط بھ صورت محلارائھ یبررس یکھ برا یحاصلھ از گواھ یِ فرد یھامنظور، پردازش داده نیبھ انگھ داشتھ شود. 

شده توسط برنامھ دادهنشان ۀجینت یِ دارید یِ بررس یکھ برا ردیانجام گ یتا حد دیمجاز است و صرفاً با شودیاستفاده م کنندهیتوسط فرِد بررس

آوری کرده است صرفا برای نظارت و مجازاِت الزاماتی استفاده کند کھ از جمع ۱ملۀ ھایی را کھ مطابق ج. پلیس مجاز است دادهباشد یضرور

برای ھدف دیگری  ۱شده توسط پلیس مطابق جملۀ آوریھای جمعاطالق نیستند بھ شرطی کھ دادهقابل ۵و  ۳اند. جمالت این دستورالعمل بر آمده
آوری داده برای ھدفی دیگر را ممکن سازد. در این صورت، برای پردازش بعدی جمع آوری باشند یا بعداً شرایطی پیش آید کھجمعنیز قابل

 اطالق است کھ برای پردازش بھ منظور ھدف دیگر ضرورت دارند.اند قواعدی قابلآوری شدهجمع ۱ھایی کھ مطابق جملۀ داده



 ۱۱بند 

 تصمیمات موردی و اقدامات بیشتر

لعمل ) مسئولین ذیصالح در زمینۀ مقابلھ با عفونت بر اساس دالیل محکم، در موارد خاص، استثنائاتی را برای الزاماتی کھ بھ موجب این دستورا۱(
ت از شوند مجاز بشمارند. حق صدور اقدامات بیشتر بھ منظور محافظت در برابر عفونت برای مسئولین ذیصالح در زمینۀ مقابلھ با عفونتعیین می

 ھای منتج از آن محفوظ است.تأثیر این دستورالعمل یا دستورالعمل

رسانی و نظارت ھایی را در چارچوب خدمتالعاده باال، دستورالعملتواند، در صورت بروز نرخ ابتالء شدید و فوق) وزارت امور اجتماعی می۲(
 زمینۀ مقابلھ با عفونت صادر کند.ای، برای مسئولین ذیصالح در کارشناسی برای تکمیل اقدامات منطقھ

 

 ۱۲بند 

 تخلفات اداری

، مادۀ ۳، بر خالف بند انگاریشود کھ فرد آگاھانھ یا از روی سھلدر صورتی محرز می IfSGاز  24شماره  1a مادۀ 73 بندتخلف اداری مشمول 

۱a از قانون مقابلھ با عفونت، ماسک طبی یا تنفسی نپوشد. ۲۴، شمارۀ 

 

 

 ۱۳بند 

 ، انقضااالجرا شدنالزم

ً  ۵و ھمچنین بند  ۴و  ۳جمالت ، اما شودیاالجرا م، الزم۲۰۲۲آوریل  ۳در روز دستورالعمل،  نی) ا۱( االجرا الزم پس از اعالمروز یک استثنائا

توسط آخرین بار کھ  —) ۷۹۴ ۀ.، صفحGBl ای(ژورنال عموم  ۲۰۲۱ سپتامبر ۱۵مورخ  یمربوط بھ کرونا یھاھمزمان دستورالعمل .دنشومی

از  ۲جملۀ  ۲مادۀ  ۲۵، بند ۲بھ عنوان استثنائی از جملۀ .شودیم یمنقض تغییر یافتھ بود )۱۹۳. صفحۀ GBI( ۲۰۲۲مارس  ۱۸ دستورالعمل مورخ

 بر اساس  صادرشده ھایدستورالعمل شود.در روز پس از اعالم این دستورالعمل منقضی می ۲۰۲۱سپتامبر  ۱۵دستورالعمل کرونای 

(مجموعھ قوانین.  2020نوامبر  17 بھ موجب دستور )، آخرین نوبت اصالح483(مجموعھ قوانین. صفحھ  2020ژوئن  23دستور کرونا مورخ . ۱
 یا ) 1052صفحھ 

مجموعۀ قوانین، ( 2021فوریھ  26) کھ اخیرا از طریق دستور مورخ 1067(مجموعھ قوانین، صفحھ  2020نوامبر  30دستور کرونا بھ تاریخ . ۲
 یا تغییر یافتھ است ) ۲۴۹صفحۀ 

(مجموعھ قوانین،  ۲۰۲۱  مارس ۱۹کھ بھ موجب دستورالعمل  )۳۳۹تا  ۲۷۳مجموعھ قوانین، صفحۀ ( ۲۰۲۱مارس  ۷دستورالعمل کرونای . ۳
  یا ،تغییر یافتھ است) ۲۹۸صفحۀ 

)، کھ آخرین بار از طریق ۳۴۳(مجموعھ قوانین، صفحۀ  ۲۰۲۱مارس  ۲۷مورخ  ھای کرونایی کھ بھ موجب دستورالعملھایدستورالعمل. ۴
 یا ) تغییر یافتھ است، ۴۱۷(مجموعھ قوانین، صفحۀ  ۲۰۲۱مھ  ۱دستورالعمل مورخ 

 ۲۰۲۱ژوئن  ۱۸)، کھ آخرین بار از طریق دستورالعمل مورخ ۴۳۱ (مجموعھ قوانین، صفحۀ ۲۰۲۱مھ  ۱۳ی مورخ ھای کرونادستورالعمل. ۵
)GBI یا ) تغییر یافتھ است، ۵۰۱. صفحۀ 

) ۶۶۵، صفحۀ GBIتغییر یافتھ است ( ۲۰۲۱جوالی  ۲۳) کھ بھ موجب دستور مورخ ۵۵۰. صفحۀ GBI( ۲۰۲۱ژوئن  ۲۵ . دستورالعمل کرونای ۶

 یا 



، صفحۀ GBI( ۲۰۲۱سپتامبر  ۱۱)، کھ آخرین بار از طریق دستورالعمل ۷۱۴. صفحۀ GBI( ۲۰۲۱آگوست  ۱۴مورخ  . دستورالعمل کرونای۷

 ) تغییر یافتھ است یا۷۹۴

) ۱۹۳صفحۀ  GBI( ۲۰۲۲مارس  ۱۸) کھ آخرین بار بھ موجب دستورالعمل ۷۹۴. صفحۀ GBI( ۲۰۲۱سپتامبر  ۱۵. دستورالعمل کرونای مورخ ۸

 تغییر یافتھ است

مطابق  ،مربوطھاز قانون مقابلھ با عفونت  ۲۸aبند  مبتنی براقدامات دستورالعمل اند، مادامی کھ اعمالقابل ۲، جملۀ ۲زمان انقضایشان مطابق مادۀ  تا

اقدامات محافظتی تلقی ، از قانون مقابلھ با عفونت ۲و  ۱، جملۀ ۱، مادۀ ۲۸نیز در چارچوب بند از قانون مقابلھ با عفونت  ۱، جملۀ ۷، مادۀ ۲۸aبند 

 شوند.

 ۲، جملۀ ۱دستورات مذکور در مادۀ  یا این دستور بر اساس ھمچنین، ھمھ دستورھایی کھ  د.شوباطل می ۲۰۲۲ مھ ۳۰پایان ) این دستور در 2(
 .مادامی کھ  پیش از آن لغو نشده باشندباطل خواھد شد، دستورات 
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