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ﻣﻘررات ﺑﺎﯾرن در ﺧﺻوص ﻣﺣدودﯾت ﻣوﻗت ﺧروج از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ھﻣﮫﮔﯾری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐروﻧﺎ
ﻣورخ  ۲۴ﻣﺎرس ۲۰۲۰

ﺑراﺳﺎس ﻣﺎده  ۳۲ﻋﺑﺎرت  ۱ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ) (IfSGﻣورخ  ۲۰ژوﺋﯾﮫ  ،(BGBl. I S. 1045) 2000ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺗوﺳط اﺻل  ۱ﻗﺎﻧون
ﻣورخ  ۱۰ﻓورﯾﮫ  (BGBl. I S. 148) ۲۰۲۰اﺻﻼح ﺷد ،در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺎده  ۹ﺷﻣﺎره  (Delegationsverordnung (DelV ۵ﻣورخ  ۲۸ژاﻧوﯾﮫ
 ،(GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V) ۲۰۱۴ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺗوﺳط ﻣﻘررات ﻣورخ  ۱۳ژاﻧوﯾﮫ  (GVBl. S. 11) ۲۰۲۰اﺻﻼح ﺷده اﺳت ،وزارت
ﺑﮭداﺷت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن ﻣﻘرر ﻣﯽدارد:
§1
ﻣﺎده  ۱ﻣﺣدودﯾت ﺧروج ﻣوﻗت از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ھﻣﮫﮔﯾری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐروﻧﺎ
)۱ (۱ھﻣﮫ اﻓراد ﻣﻠزﻣﻧد ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻓراد ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧواده ﺧود را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧﻧد۲ .ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن از دﯾﮕر اﻓراد ﺣداﻗل  ۱/۵ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺑﮕﯾرﻧد.
)۱ (۲رﺳﺗوران و ﻏذاﺧوریھﺎ از ھر ﻧوع آن ﻏﯾرﻓﻌﺎﻟﻧد  -ﻣﮕر ﺑرای ﺗﺣوﯾل ﻏذا ﺑرای ﺑﮫ ھﻣراه ﺑردن ﯾﺎ ارﺳﺎل ﻏذا ﺑﮫ ﻣﺷﺗری.
) (۳ﻣراﺟﻌﮫ 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 ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۷۱ﺑﻧد  ۲از ﮐﺗﺎب ﯾﺎزدھم ﻗﺎﻧون ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )(SGB XI
روزی ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﻌﻠوﻟﯾن اراﺋﮫ
پ( ﻣراﮐز وﯾژه ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۲ﺑﻧد  ۱از ﮐﺗﺎب ﻧﮭم ﻗﺎﻧون ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) (SGB IXﮐﮫ در آنھﺎ ﺧدﻣﺎت ﺷﺑﺎﻧﮫ
ِ
ﻣﯽﺷود،
ت( ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺳرﭘﺎﯾﯽ از ﻧﺎﺗواﻧﺎن ﻣطﺎﺑﻖ اﺻل  ۲ﺑﻧد  ۳ﻗﺎﻧون ﻧظﺎرت ﮐﯾﻔﯽ ﺑر 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.
) (4ﺗرک ﻣﻧزل ﺷﺧﺻﯽ ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورت اراﺋﮫ دﻻﯾل ﻣوﺟﮫ ﻣﺟﺎز اﺳت.
) (5دﻻﯾل 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،
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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( ﮐﺎرھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت از ﺣﯾواﻧﺎت.
) ۱ (۶ﭘﻠﯾس ﻣﻠزم ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﻣﺣدودﯾت ﺧروج از ﺧﺎﻧﮫ ﺷﮭروﻧدان اﺳت ۲ .در ﺻورت ﮐﻧﺗرل ﭘﻠﯾس ،اراﺋﮫ دﻟﯾل ﻣوﺟﮫ از ﺳوی اﻓراد اﻟزاﻣﯽ
اﺳت.
) (۷دﯾﮕر ﻣﻘررات ادارات ﺳﻼﻣت ﻧﺎﺣﯾﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ اﺳت.
§2
ﻣﺎده  :۲ﻻزماﻻﺟرا ﺷدن ،اﻧﻘﺿﺎء
اﯾن ﻣﻘررات از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۱ﻣﺎرس  ۲۰۲۰ﻻزماﻻﺟرا و در  ۳آورﯾل  ۲۰۲۰ﺑﯽاﺛر ﻣﯽﮔردﻧد.
ﻣوﻧﯾﺦ ۲۴ ،ﻣﺎرس ۲۰۲۰
München, den 24. März 2020
وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن
ﻣﻼﻧﯽ ھوﻣل ) ،(Melanie Humlوزﯾر
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