وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن

اﺟرای ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ )(IfSG
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ﺑدﯾنوﺳﯾﻠﮫ وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن ﻣوارد زﯾر را ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده  ۲۸ﺑﻧد  ۱و  ۲ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر
ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ ) (IfSGدر راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۶۵ﺑﻧد  ۲ﺷﻣﺎره  ۲ﻣﻘررات ﻣﺳﺋوﻟﯾت ) (ZustVﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻧد:
ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ
.1

ھﻣﮫ اﻓراد ﻣﻠزﻣﻧد ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻓراد ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧواده ﺧود را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧﻧد .ﺗﺎ ﺣد ﺗﺎ
.ﺣد اﻣﮑﺎن از دﯾﮕر اﻓراد ﺣداﻗل  ۵/۱ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﻧد

.2

رﺳﺗوران و ﻏذاﺧوریھﺎ از ھر ﻧوع آن ﻏﯾرﻓﻌﺎﻟﻧد  -ﻣﮕر ﺑرای ﺗﺣوﯾل ﻏذا ﺑرای ﺑﮫ ھﻣراه ﺑردن ﯾﺎ ارﺳﺎل
ﻏذا ﺑﮫ ﻣﺷﺗری.

.3

ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﺎزدﯾد در ﻣﮑﺎنھﺎی زﯾر ﻣﻣﻧوع اﺳت
اﻟف( ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ ،و ﻧﯾز ﻣراﮐز ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد
)ﻣراﮐزی ﮐﮫ در ﻣﺎده  ۲۳ﺑﻧد  ۳ﺷﻣﺎره ۱و  ۳ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ ﻗﯾد ﺷدهاﻧد(،
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎء زاﯾﺷﮕﺎهھﺎ و ﺑﺧشھﺎی ﮐودﮐﺎن ﺑرای اﻋﺿﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ،ﺑﺧشھﺎی ﺑﺳﺗری
ﺑﯾﻣﺎران ﻻﻋﻼج و آﺳﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ،
ب( ﻣراﮐز ﺑﺳﺗری ﮐﺎﻣل ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۷۱ﺑﻧد  ۲از ﮐﺗﺎب ﯾﺎزدھم ﻗﺎﻧون ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )(SGB XI
پ( ﻣراﮐز وﯾژه ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۲ﺑﻧد  ۱از ﮐﺗﺎب ﻧﮭم ﻗﺎﻧون ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) (SGB IXﮐﮫ در آنھﺎ
روزی ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﻌﻠوﻟﯾن اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود،
ﺧدﻣﺎت ﺷﺑﺎﻧﮫ
ِ
ت( ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺳرﭘﺎﯾﯽ از ﻧﺎﺗواﻧﺎن ﻣطﺎﺑﻖ اﺻل  ۲ﺑﻧد  ۳ﻗﺎﻧون ﻧظﺎرت ﮐﯾﻔﯽ ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻣراﻗﺑت از
ﻧﺎﺗواﻧﺎن ) (PfleWoqGﮐﮫ ﭘرﺳﻧل ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘر در آن ،ﺟﮭت اﻧﺟﺎم ﻣراﻗﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻣراﮐز رﻓﺗﮫ و
ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد )ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۲۳ﺑﻧد ۶اﻟف ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ(
ث( ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺳﺎﻟﻣﻧدان و ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﺎن.
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ﺗرک ﻣﻧزل ﺷﺧﺻﯽ ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورت اراﺋﮫ دﻻﯾل ﻣوﺟﮫ ﻣﺟﺎز اﺳت.

.5

دﻻﯾل ﻣوﺟﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
اﻟف( رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر،
ب( اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ و داﻣﭘزﺷﮑﯽ )ﻣﺎﻧﻧد رﻓﺗن ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ،درﻣﺎنھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ،اھدای ﺧون ﮐﮫ
ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﻣﺟﺎز اﺳت( ،اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ )ﻣﺎﻧﻧد رواندرﻣﺎﻧﮕر و ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯾﺳت( ،ﻣﺷروط
ﺑر آن ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﻣﺑرم ﺑﮫ آن ﺑﺎﺷد،
پ( ﺗردد در ﻣﺳﯾرھﺎی ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج روزﻣره زﻧدﮔﯽ )ﻣﺎﻧﻧد ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ،ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی
ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ،ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﻋرﺿﮫ ﺧوراک ﺣﯾواﻧﺎت ،ﭘﺳت ،داروﺧﺎﻧﮫ ،ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﻟوازم ﺑﮭداﺷﺗﯽ،
ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﻋرﺿﮫ اﻗﻼم ﭘزﺷﮑﯽ ،ﻋﯾﻧﮏﻓروﺷﯽ ،ﺳﻣﻌﮏﺳﺎزی ،ﺑﺎﻧﮏ و ﺧودﭘرداز ،ﭘﻣپ ﺑﻧزﯾن،
ﺗﻌﻣﯾرﮔﺎه ﺧودرو ،ﺧﺷﮑﺷوﯾﯽ و ﺣوزهھﺎی اﺧذ رأی( .از ﺟﻣﻠﮫ ﻣوارد اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﻏﯾرﺿروری
ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت آراﯾﺷﮕﺎھﯽ اﺷﺎره ﮐرد،
ت( دﯾدار ﺑﺎ ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ،اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد ،ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺣدودﯾت دارﻧد )در ﺧﺎرج از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
ﯾﺎ ﻣﺣل ﻣراﻗﺑت( و ﻧﯾز اﻋﻣﺎل وظﺎﯾف ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﻣﺣدوده ﺧﺻوﺻﯽ ﻣرﺑوطﮫ،
ث( ھﻣراھﯽ و ﻣﺷﺎﯾﻌت اﻓراد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﮐﻣﮏ و ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل،
ج(

ھﻣراھﯽ ﻓرد در ﺣﺎل اﺣﺗﺿﺎر و ﺷرﮐت در ﻣراﺳم ﺗدﻓﯾن اﻋﺿﺎی درﺟﮫ اول ﺧﺎﻧواده،

چ(

اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ورزﺷﯽ در ھوای آزاد ،ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧود ﺑدون ﺗﺷﮑﯾل
اﺟﺗﻣﺎع ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر و

ح(
.6

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت از ﺣﯾواﻧﺎت.

ﭘﻠﯾس ﻣﻠزم ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﻣﺣدودﯾت ﺧروج از ﺧﺎﻧﮫ ﺷﮭروﻧدان اﺳت .در ﺻورت ﮐﻧﺗرل ﭘﻠﯾس،
اراﺋﮫ دﻟﯾل ﻣوﺟﮫ از ﺳوی اﻓراد اﻟزاﻣﯽ اﺳت.

.7

ﺗﺧﻠف از ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده  73ﺑﻧد ۱اﻟف ﺷﻣﺎره  ۶ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ
ﻣﺟﺎزات در ﭘﯽ ﺧواھد داﺷت.

.8

دﯾﮕر ﻣﻘررات ادارات ﺳﻼﻣت ﻧﺎﺣﯾﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ اﺳت.

.9

اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۲۸ﺑﻧد  ،۳و ﻣﺎده  ۱۶ﺑﻧد  ۸ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ
ﺑﻼدرﻧﮓ ﻗﺎﺑل اﺟرا اﺳت.

.10

اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ از ﺑﺎﻣداد روز  ۲۱ﻣﺎرس  ۲۰۲۰اﻟﯽ  ۳آورﯾل  ۲۰۲۰ﻻزماﻻﺟراﺳت .ﻣﺣدودﯾت ﺧروج
از ﺧﺎﻧﮫ در ﺳﺎﻋت دوازه ﻧﯾﻣﮫﺷب  ۳آورﯾل  ۲۰۲۰ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد.
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دﻻﯾل
ﻧوع ﺟدﯾد ﮐروﻧﺎوﯾروس  ،SARS-CoV-2ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮭداﺷﺗﯽ را دﭼﺎر ﭼﺎﻟش ﮐرده اﺳت .دﻧﯾﺎ ،آﻟﻣﺎن و
ﺑﺎﯾرن ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺗﺎزه و ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی ،و ﺷﻣﺎر رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺗﻧﮭﺎ ظرف ﭼﻧد روز ﻣواﺟﮫ اﺳت .ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑﮭداﺷت ﺷﯾوع ﮐروﻧﺎوﯾروس و ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﺷﯽ از آن  -COVID-19-را در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۱ﻣﺎرس  ۲۰۲۰ﺑﮫ ﻋﻧوان
ھﻣﮫﮔﯾری ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐرد.
ﺧطر ﺗﮭدﯾد ﺳﻼﻣت ﺟﻣﻌﯾت آﻟﻣﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﻣﺟﻣوع ﺑﺎﻻ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷود COVID-19 .ﺑﺳﯾﺎر ُﻣﺳری اﺳت.
ﺑﮫ وﯾژه اﻓراد ﻣﺳن و اﻓراد دارای ﺑﯾﻣﺎریھﺎی زﻣﯾﻧﮫای ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑوده و اﺣﺗﻣﺎل ﻣرگ آنھﺎ در اﺛر اﺑﺗﻼ
ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽرود .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر واﮐﺳن ﯾﺎ درﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری وﺟود ﻧدارد ،ﻻزم اﺳت
اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺻورت ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾﺷﺗر اﯾن وﯾروس را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻧدازﻧد .ھدف از اﯾن اﻗداﻣﺎت ُﮐﻧد ﮐردن روﻧد ﺷﯾوع
ﺑﯾﻣﺎری ،ﮐﺎھش ﻓﺷﺎر ﮐﻠﯽ از ﺳﯾﺳﺗم درﻣﺎﻧﯽ ،ﺟﻠوﮔﯾری از اوج ﮔرﻓﺗن ﺑﯾﻣﺎری و ﺗﺿﻣﯾن اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت
ﭘزﺷﮑﯽ ﺑرای ھﻣﮫ ﺷﮭروﻧدان اﺳت .دوﻟت در اﯾن راﺳﺗﺎ اﻗداﻣﺎت ﺑﺳﯾﺎری اﻧﺟﺎم داده اﺳت.
ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۲۸ﺑﻧد  ۱ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ ،ادارات ذﯾرﺑط ﺑﮫ ھر ﻣﯾزان و ﺗﺎ ھر زﻣﺎن ﮐﮫ
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺳری ﻻزم ﺑﺎﺷد اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻣﻘﺗﺿﯽ ﺑﮫ ﻋﻣل ﺧواھﻧد آورﻧد.
ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۲۸ﺑﻧد  ۱ﻋﺑﺎرت  ۲ردﯾف  ۲ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ ،ادارات ذﯾرﺑط ﺣﻖ دارﻧد ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﻣﺎل اﯾن ﻣﻘررات ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد اﻓراد را ﻣﻠزم ﺑﮫ ﻋدم ﺗرک ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺧود ﮐرده و ﯾﺎ آنھﺎ را از رﻓﺗن
ﺑﮫ اﻣﺎﮐن ﺧﺎص ﻣﻧﻊ ﮐﻧﻧد.
اﯾن دﻻﯾل ﺑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:
.۱
روس SARS-
ﮐﺎھش ﻓزاﯾﻧده ﯾﺎ ﻣﺣدودﯾت ﻣراودات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣﺣدوده ﺷﺧﺻﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ از اﻧﺗﺷﺎر ﮐروﻧﺎوﯾ ِ
 CoV-2در ﺳطﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﺣدودﯾت ﺧروج از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧظور اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود .ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺗن از
ﺳرﻋت اﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾﻣﺎری ،ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ ﻣوارد ﺳﺧت ﺑﯾﻣﺎری  COVID-19در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ طوﻻﻧﯽﺗری ﻣواﺟﮫ ﺷد و در
ﻧﺗﯾﺟﮫ از ﮐﻣﺑود ﭘرﺳﻧل و ﺧدﻣﺎت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﺎﺳت.
.۲
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﯾوع ﺳرﯾﻊ ﺑﯾﻣﺎری ،ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﮐﻠﯾﮫ رﺳﺗورانھﺎ و ﻏذاﺧوریھﺎ ،ﻣﮕر ﺑرای ﺗوزﯾﻊ ﻏذا ﺑﮫ
ﻣﺷﺗرﯾﺎن ،اﻟزاﻣﯽ اﺳت .رﺳﺗورانھﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳرو ﻏذا و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﻏﯾرﺑﺳﺗﮫﺑﻧدی و ﺑﺎز -ﺣﺗﯽ اﮔر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﺷﺗرﯾﺎن
ﺑﺎ دور ﮐردن ﻣﯾزھﺎ از ھم رﻋﺎﯾت ﺷود -ﺧطر اﻧﺗﺷﺎر ﮐروﻧﺎوﯾروس را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھﻧد .ﺑﮫ ﻋﻼوه از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ رﺳﺗوران،
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ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﺗﺟﻣﻊ ﻣردم اﺳت ﺧطر اﻧﺗﻘﺎل وﯾروس ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر ورود ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺗﺎزه ﺑﺎﻻﺳت .از آﻧﺟﺎ
ﮐﮫ ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣدودﯾت ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﮐﺳب وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن و وزارت ﺧﺎﻧواده،
ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾن اﯾﺎﻟت ،ﺻﺎدره در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۶ﻣﺎرس  ۲۰۲۰ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﭘروﻧد ٴه G8000-2020/122--51
 ،67ﮐﮫ طﯽ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ  ۱۷ﻣﺎرس  ۲۰۲۰ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﭘروﻧد ٴه  Z6a-G8000-2020/122-83ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﯾﺎﻓت ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﮐﺎھش ﺷﻣﺎر ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﻧﮕردﯾد ،ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻏذاﺧوریھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻗدام ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺟﮭت ﺣﻔظ ﺳﻼﻣت اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده
و ﻣﻘﺗﺿﯽ اﺳت .ھﻣراه ﺑردن ﻏذا از ﻏذاﺧوریھﺎ و ﺗوزﯾﻊ ﻏذا ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت .اﯾن ﻣﻘررات ﺑﮫ وﯾژه ﺑرای
اﻓرادی ﮐﮫ دﻟﯾل ﻣوﺟﮭﯽ ھم ﺑرای ﻋدم ﺧروج از ﺧﺎﻧﮫ دارﻧد ﻻزم اﺳت.
.۳
در ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣراﻗﺑت ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺳﻼﻣت آنھﺎ در اﺛر آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔظ ﺟﺎن ﮔروهھﺎی آﺳﯾبﭘذﯾر ﻻزم اﺳت ﻣﻼﻗﺎت در ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﻣﻣﻧوع ﮔردد ،زﯾرا
اﻗداﻣﺎت ﮐﻣﺗرﻣﺣدودﮐﻧﻧدهای ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ ،ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری اﻓراد ﻧﺎﺗوان و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﺗوﺳط وزارت
ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳ﻣﺎرس  ۲۰۲۰ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﭘروﻧدهٴ  G51b-G8000-2020/122-56ﺻﺎدر
ﮔردﯾد ﮐﮫ طﯽ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ  ۱۷ﻣﺎرس  ۲۰۲۰ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﭘروﻧده  GZ6a-G8000-2020/122-82ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﯾﺎﻓت ،ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ﮐﺎھش ﺷﻣﺎر ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﻧﮕردﯾد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آن ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣراﮐز ﻣذﮐور ﻏﯾرﻣﺟﺎز اﺳت ،رﻓﺗن ﺑﮫ
اﯾن ﻣراﮐز ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت .اﯾن ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣراﺟﻌﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﺟﻠوﮔﯾری از آﻟوده ﺷدن ﺑﮫ
ﻋﺎﻣل ﺑﯾﻣﺎرﯾزا ،ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣراﻗﺑتھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﯾز ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .اﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾﻣﺎر ﺷدن ﮐﺎدر ﭘزﺷﮑﯽ و ﭘرﺳﺗﺎری ﮐﺎھش
ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣراﮐز ﭘزﺷﮑﯽ ﻣذﮐور در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯾن ظرﻓﯾت ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد و از اﯾﻧرو ﺑرای ﺣﻔظ ﺳﻼﻣت ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺿروری ﻣﯽﺑﺎﺷد.
:۴-۶
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺷﻣﺎر ﻣﺗﺑﻼﯾﺎن و ﻋدم ﮐﺎھش روﻧد ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺷﺧص ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﻘررات ﮐﻣﺗرﻣﺣدودﮐﻧﻧده
وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن و وزارت ﺧﺎﻧواده ،ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾن اﯾﺎﻟت ،ﺻﺎدره در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۶ﻣﺎرس
 ۲۰۲۰ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﭘروﻧدهٴ  ،G8000-2020/122-67-51ﮐﮫ طﯽ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ  ۱۷ﻣﺎرس  ۲۰۲۰ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﭘروﻧدهٴ Z6a-
 G8000-2020/122-83ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﯾﺎﻓت ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺎھش ﺷﻣﺎر ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﻧﮕردﯾده اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ھﻣﺎﻧﻧد ﻗﺑل،
ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑزرگ اﻓراد در اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ دﯾده ﻣﯽﺷود .ﺑر اﯾن اﺳﺎس ،ﻣﺣدودﯾت ﺧروج از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻗدام ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺿروری اﺳت و ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری اﻋﻣﺎل ﻣﯽﮔردد .ھدف از اﯾن اﻗدام ﺳﻠب آزادی ﻓردی ﻧﯾﺳت،
ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻘﺻود ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺣدودﯾت آزادی ﺗردد اﻓراد اﺳت .ﺗرک ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣوﺟﮫ ﮐﮫ در ﺑﻧد  ۶ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره ﺷد ،ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ
اﺳت .دﻻﯾل ﺗرک ﺧﺎﻧﮫ در ﺻورت ﮐﻧﺗرل ﭘﻠﯾس ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﻣوﺟﮭﯽ ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﺑرﺳﻧد.
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.۷
ﺳرﭘﯾﭼﯽ از ﻣﻘررات ،ﺗﺧﻠف ﺗﻠﻘﯽ ﺷده و )ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۷۳ﺑﻧد ۱اﻟف ﺷﻣﺎره  ۶و ﺑﻧد  ۲ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر
ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ( ﭘرداﺧت ﺟرﯾﻣﮫ ﻧﻘدی ﻣﻌﺎدل  ۲۵۰۰۰ﯾورو ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دارد .ﺳرﭘﯾﭼﯽ از ﻣﻘررات ﻻزماﻻﺟرا ﺑر
اﺳﺎس ﻣﺎده  ۲۸ﺑﻧد  ۱ﻋﺑﺎرت  ۲ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺎده  ۷۵ﺑﻧد  ۱ﺷﻣﺎره  1ھﻣﺎن
ﻗﺎﻧون ﻣﺷﻣول ﻣﺟﺎزات اﺳت.
.۸
ﻣﻘررات ادارات ﺳﻼﻣت ﻧﺎﺣﯾﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ اﺳت.
.۹
اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده  28ﺑﻧد  ،۳و ﻣﺎده  16ﺑﻧد  8ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ ﺑﻼدرﻧﮓ
ﻗﺎﺑل اﺟرا اﺳت.
.۱۰
ﻻزماﻻﺟرا ﺑودن اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﺻل  ۴۱ﺑﻧد  ۴ﻋﺑﺎرت  ۴از ﻗﺎﻧون آﯾﯾن دادرﺳﯽ اداری ﺑﺎﯾرن اﺳت.

اﻣﺿﺎ
وﯾﻧﻔرﯾد ِﺑ ِرﺷﻣﺎن )(Winfried Brechmann
ﻣدﯾرﯾت وزارت

