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 بخشنامھ یازدھم قانون حفاظت در برابر عفونت بایرن
)11 .BayIfSMV( 

 
 ۲۰۲۰دسامبر  ۱۵مصوب 

 
 

بند  ۲، عبارت ۲۸مادهٴ  ۱)، در ارتباط با بند IfSGقانون حفاظت در برابر عفونت ( ۳۲ماده  ۱وزارت سالمت و مراقبت بایرن مطابق عبارت 
ھمین  ۲طی مادهٴ )، کھ آخرین بار BGBl. I S. 1045(  ۲۰۰۰ژوئیھ  ۲۰قانون حفاظت در برابر عفونت مصوب،  ۳۰و  ۲۹الف، ۲۸ھای  از ماده ۱

ژانویھ  ۲۸مصوب  DelVقانوِن  ۹مادهٴ  ۵) اصالح گردید، ھمچنین در ارتباط با شماره  BGBl. I S.2397( ۲۰۲۰نوامبر  ۱۸قانون، مصوب 
۲۰۱۴ )GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V ( ۲۰۲۰ژانویھ  ۱۳)، کھ آخرین طی مقررات مصوبGVBl. S. 11دارد: ) اصالح شد، مقرر می 

 
 ۱بخش 

 مقررات عمومی 
 

ماده 
۱ 

 گذاری اجتماعی، پوشش دھان و بینی الزام بھ فاصلھ
 

در ۲شوند.   ھای فیزیکی خود با سایر افراد، و حتی االمکان محدود نگھداشتن دایره ارتباطات خود ترغیب می ھمھ اشخاص بھ کاھش تماس۱)۱(
در امکان عمومی کھ امکان حفظ رعایت فاصلھ وجود ندارد، از ماسک ۳متری از دیگران حفظ شود.  ۵/۱ھر جا کھ ممکن است، باید فاصلھ حداقل 

 ھای بستھ و سرپوشیده ھمواره بھ ھوادھی و تھویھ کافی توجھ شود. در مکان۴استفاده کنند. 
 

 بق این بخشنامھ اجباری است بھ شرح زیرند:) مواردی کھ پوشش دھان و بینی (با ماسک) مطا۲(
 

 کودکان تا شش سال، ملزم بھ استفاده از ماسک نیستند. . ۱
 

فاده از پوشش دھان و بینی برای افرادی کھ بتوانند اثبات کنند کھ بھ دلیل معلولیت یا مشکالت سالمتی امکان استفاده از ماسک را نداشتھ یا است . ۲
گردند؛ اثبات این مورد بھ واسطھ ارائھ دالیل پزشکی بھ ویژه با ارائھ گواھی پزشکی کھ  ندارد، از استفاده از آن معاف میآن برایشان توجیھی 

و ذکر  ICD 10بندی بیماری بر اساس معیار  شامل ارزیابی پزشک از بیماری (تشخیص پزشک)، ذکر نام بیماری بھ زبان التین و یا طبقھ
 گیرد. ش ماسک است، صورت میعلت معافیت بیمار از پوش

 

 برداشتن پوشش دھان و بینی، بھ منظور شناسایی فرد یا گفتگو با افراد دچار نقص شنوایی یا دالیل خاص دیگر بالمانع است. . ۳
ھا  ابتالی آن مادام کھ مطابق بخشنامھ حاضر یا مقررات حفاظتی و بھداشتی مربوط بھ آن، برای شناسایی افراِد در تماس با اشخاصی کھ۱) ۳(

 ۷الی  ۲) محرز است، مشخصات تماس افراد گردآوری شود، عالوه بر عبارات SARS-CoV-2(موسوم بھ  ۲بھ کروناویروس سندرم حاد تنفسی 
 )، موارد زیر نیز مصداق دارند:IfSGالف قانون حفاظت در برابر عفونت ( ۲۸ماده  ۴از بند 

 

 ت تماس معتبرثبت کردن نام و نام خانوادگی، اطالعا . ۱
 (شامل شماره تلفن، ایمیل یا نشانی محل سکونت) و نیز طول دوره اقامت الزامی است.

 

 درستی و صحت اطالعات، چنانچھ بھ ثبت اطالعات نیاز باشد، الزامی است. . ۲
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کنند، ھمچنین مسئولین اجرای قانون اجازه دارند ھنگام ورود بھ ھر  راستای منافع عموم انجام وظیفھ می ھا و نھادھای عمومی کھ در ادارات، دادگاه۲
 در این مورد مصداق دارد. ۱ھای شخصی افراد اقدام نمایند. بند  ھا بھ ثبت داده یک از این ادارات و محل

 
ماده 

۲ 
 مقررات عمومی محدودیت رفت و آمد

 
 عبارتند از: ۱دالیل موجھ طبق عبارت ۲ترک منزل تنھا با ارائھ دالیل موجھ مجاز است. ۱

 

 رفتن بھ محل کار یا کارھای خدمت عمومی . ۱
 

، مشروط بر آن کھ این اعمال مجاز باشند؛ ھمچنین شرکت در ۲۱الی  ۱۸ھا طبق مادهٴ  مراجعھ بھ مراکز خدماتی و استفاده از خدمات آن . ۲
 ۱۷ابق ماده آزمون مط

 

 استفاده از خدمات پزشکی، پرستاری، دامپزشکی، مراجعھ بھ کارکنان مشاغل درمانی و اھدای خون . ۳
 

 در محدودهٴ مجاز ۱۳و  ۱۲تھیھ مایحتاج، خرید و مراجعھ بھ مشاغل خدماتی بر اساس مادهٴ  . ۴
 

 محدودیت ارتباطات اجتماعیمقررات  ۴دیدار با افراد از خانواری دیگر، بھ شرط رعایت ماده  . ۵
 

باشند بھ شرط  ھایی می دیدار با ھمسر، شریک زندگی (رسمی)، شریک زندگی (غیررسمی)، سالمندان، بیماران یا افرادی کھ دچار محدودیت . ۶
 مقررات محدویت ارتباطات اجتماعی ۴رعایت ماده 

 

 برای تحقق حق حضانت و حق دیدار فرزند . ۷
 

 تاج کمک و نیز کودکان زیر ھجده سال، بھ شرطھمراھی افراد مح . ۸
 مقررات محدودیت ارتباطات اجتماعی ۴رعایت ماده 

 

 ھمراھی فرد در حال احتضار و شرکت در مراسم تدفین اعضای درجھ یک خانواده . ۹
 و دوستان

 

 مقررات محدویت ارتباطات اجتماعی ۴.    ورزش و تحرک در فضای آزاد، بھ شرط رعایت ماده ۱۰
 

 .    امور مربوط بھ مراقبت از حیوانات۱۱
 

 .    مراجعھ بھ ادارات۱۲
 

 .    شرکت در مراسم کلیسا یا مراسم عبادی دیگر بھ شرط۱۳
 .۷ھا و اجتماعات بھ شرط توجھ بھ ماده  ، ھمچنین حضور در گردھمایی۶رعایت ماده 

 
ماده 

۳ 
 محدودیت عبور و مرور شبانھ

 
 صبح، ترک منزل، مگر بھ دالیل موجھ، ممنوع است ۵الی شب  ۹در سراسر کشور از ساعت 

 

 ھایی ھای پزشکی، دامپزشکی و درمان فوریت . ۱
 کھ قابل بھ تعویق افتادن نباشند

 

 رفتن بھ محل کار یا خدمت عمومی یا برای اھداف آموزشی کھ قابل تعویق نباشند . ۲
 

 برای تحقق حق حضانت و حق دیدار فرزند . ۳
 

 سال کھ قابل تعویق نباشد ۱۸از افراد نیازمند کمک و کودکان زیر مراقبت  . ۴
 

 ھمراھی فرد در حال احتضار . ۵
 

 امور مربوط بھ مراقبت از حیوانات . ۶
 

 ناپذیر دیگر. و یا دالیل اجتناب . ۷
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ماده 
۴ 

 ارتباطات اجتماعیمحدودیت 
 

 تنھا در شرایط زیر مجاز است: ۳ھای شخصی و ملک شخصی، مطابق ماده  اقامت در اماکن عمومی، در اتاق۱) ۱(
 

 ھمراه اعضای خانوار خود و نیز . ۱
 

 شوند. نفر محسوب نمیسال جزو این پنج  ۱۴اعضای یک خانوار دیگر، بھ شرط آن کھ مجموع افراد از پنج نفر تجاوز نکند؛ کودکان زیر  . ۲
 الی ۲۴در فاصلھ زمانی  ۲و  ۱با این حال، مطابق عبارات ۳یابند.  تغییر نمی ۲از ماده  ۹و  ۷ھای  شماره۲

سال  ۱۴نند با چھار نفر از بستگان درجھ یک خود از خانوارھای مختلف مالقات کنند؛ کودکان زیر ، اعضای یک خانوار می توا۲۰۲۰دسامبر  ۲۶
، ھمسر، شریک زندگی، شریک زندگی (غیررسمی)، بستگان درجھ یک، خواھر و برادر، ۳مطابق عبارت ۴شوند.  جزو این تعداد شمارش نمی

 روند. جزو اعضای نزدیک خانواده بھ شمار میھا،  فرزندان خواھر و برادر و اعضای نزدیک خانواده آن
 

سسات و نھادھاِی تحت حقوق دولتی، کھ از چند عضو  ھای حرفھ در مورد فعالیت ۱) بند ۲( ای و خدماتی ھمچنین برای خدمات داوطلبانھ در موٴ
 شوند، نیز مصداق دارد. تشکیل می

 
 ۲بخش 

 زندگی عمومی
 

ماده 
۵ 

 ھا مراسم، جشن
 

نباشند،  ۷ھا و اجتماعات، چنانچھ مطابق موارد ذکر شده در ماده  بھ غیر از مقررات مشخص شده در این بخشنامھ، برگزاری مراسم، گردھمایی۱
)، حمل یا SprengGزا ( الف قانون مواد آتش۳مطابق ماده ۳برگزاری جشن در اماکن و تسھیالت عمومی ممنوع است. ۲در سراسر ایالت ممنوع است. 

در مرکز شھر یا سایر اماکن عمومی تعریف شده توسط مسئولین اجرایی، کھ ازدحام جمعیت در آن زیاد و یا  F2زا و محترقھ از نوع  تفاده از مواد آتشاس
 باشد، ممنوع است. توقف افراد گذارا نمی

 
ماده 

۶ 
 مراسم عبادی و تجمعات مذھبی

 
 ھای دینی تحت شرایط زیر مجاز است: و مساجد و ھمچنین اجتماعات سایر گروهھا  برگزاری مراسم عبادی عمومی در کلیساھا، کنیسھ

 

 ھای موجود، و ھا با توجھ بھ تعداد صندلی کننده در داخل ساختمان حداکثر تعداد مجاز شرکت . ۱
 شود. متر از یکدیگر تعیین می ۵/۱با حداقل فاصلھ 

 

 متر است. ۵/۱ندارند حداقل فاصلھ از افرادی کھ بھ یک خانوار تعلق  . ۲
 

 کنندگان اجباری است. استفاده از ماسک برای شرکت . ۳
 

 خواندن سرودھای مذھبی ممنوع است. . ۴
 

خطرات  -بستھ بھ گروه مذھبی و مناسک مربوطھ-برای محافظت در برابر عفونت در مراسم عبادی یا تجمعات مذھبی، مقرراتی وجود دارند کھ  . ۵
رسانند؛ طرح تدوین شدهٴ حفاظت در برابر عفونت برای برگزاری این اجتماعات باید در صورت  نت را بھ حداقل میاحتمالی ابتال بھ عفو

 درخواست، بھ ادارات ذیربط تسلیم گردد.
 

 ھای دینی کھ ویژگی برگزاری مراسم کلیسا و اجتماعات سایر گروه . ۶
 مراسم بزرگ را دارند ممنوع است.

 

کنندگان بیش از حد مجاز باشد، شرکت در مراسم  رود تعداد شرکت عبادی کلیسا و سایر اجتماعات مذھبی کھ انتظار میدر رابطھ با مراسم  . ۷
 نام قبلی مجاز است. صرفاً در صورت ثبت
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ماده 
۷ 

 مقررات عمومی ۸برگزاری مراسم و اجتماعات بر اساس ماده 
 

متر فاصلھ باشد و از ھر گونھ تماس فیزیکی با  ۵/۱کنندگان در فضای آزاد حداقل  مقررات عمومی باید میان ھمھ شرکت ۸مطابق ماده ۱) ۱(
)، مسئولین ناظر بر اجرای مراسم و BayVersGقانون تجمعات بایرن ( ۲۴ماده  ۲بر اساس بند ۲گنندگان و یا سایر افراد خودداری شود.  دیگر شرکت

 قانون تجمعات بایرن اطمنیان حاصل کنند کھ  ۱۵ھا بر طبق با ماده  ات چنانچھ الزم باشد ملزمند در ھر مورد، از اجرای محدودیتاجتماع
 

 آیند بھ اجرا درمی ۱مقررات مذکور در عبارت  . ۱
 

توان فرض را بر این مبنا گذاشت کھ تعداد  میماند؛ زمانی  خطر انتشار عفونت طی برگزاری اجتماعات در حد محدود و قابل قبولی باقی می . ۲
 نفر تجاوز نکرده و مراسم در مکان ثابتی برگزار گردد. ۲۰۰کنندگاِن در مراسم از  شرکت

 

کنندگانی کھ در  کنندگان پوشیدن ماسک اجباری است؛ اما برگزارکنندهٴ مراسم ھنگام اعالم مطالب، سخنرانان جلسھ، ھمچنین شرکت  برای شرکت۳
میّسر نباشد، برگزاری مراسم و  ۲چنانچھ امکان اجرای مقررات مطابق عبارت ۴باشند.  کنند، از این قاعده مستثنی می و در مراسم شرکت میخودر

 اجتماعات ممنوع است.
 

 مقررات عمومی در اماکن سرپوشیده تحت ۸) برگزاری مراسم و اجتماعات بر اساس ماده ۲(
 شرایط زیر مجاز است:

 

شود و از ھر گونھ  متری رعایت می ۵/۱کنندگان حداقل فاصلھ  کننده مراسم با تمھیدات مقتضی اطمینان حاصل کند کھ میان ھمھ شرکتبرگزار . ۱
 گردد. گنندگان یا سایر افراد خودداری می تماس فیزیکی با دیگر شرکت

 

 کننده مجاز است. شرکت ۱۰۰، حضور حداکثر ۱بر طبق مقررات مذکور در شماره  . ۲
 

 در این باره مصداق دارد. ۱از بند  ۳کنندگان اجباری است؛ عبارت  استفاده از ماسک برای شرکت . ۳
 

 ھاست. برگزارکنندهٴ مراسم طرح حفاظتی و بھداشتی تھیھ کرده و آماده ارائھٴ آن بھ ادارات ذیربط در صورت درخواست آن . ۴
 

 ممنوع است.۲۰۲۱ژانویھ  ۱و ۲۰۲۰دسامبر  ۳۱در روز  ، برگزاری مراسم و اجتماعات۲و  ۱) علیرغم بندھای ۳(
 

ماده 
۸ 

 ھای مسافرتی آموزی، اتوبوس وسایل حمل و نقل عمومی، سرویس دانش 
 

ای و مؤسسات مربوطھ، برای مسافران، و ھمچنین کارکنان کنترل بلیط و  استفاده از ماسک در سیستم حمل و نقل عمومی شھری و جاده۱
ھای  سفر با اتوبوس۳آموزی نیز مصداق دارد.  در مورد سرویس حمل و نقل دانش ۱عبارت ۲خدمات چنانچھ در تماس با مسافران باشند، اجباری است.  

 ممنوع است.توریستی 
 

ماده 
۹ 

 مقررات ویژه حفاظت و مالقات
 

 برای مالقات بیماران و افراد بستری در۱) ۱(
 

 ۱از عبارت  ۳و  ۱(مراکز مذکور در شماره  کنند ھایی شبیھ بھ بیمارستان ارائھ می ھا و مراکز پیشگیری و خدمات توانبخشی کھ مراقبت بیمارستان . ۱
 ۲۳ماده  ۳از بند 

 در برابر عفونت) قانون محافظت 
 

 کتاب یازدھم قانون اجتماعی ۷۱ماده  ۲مراکز نگھداری و مراقبت تمام وقت مطابق بند  .۲
 

 کتاب نھم قانون تأمین اجتماعی ۲مادهٴ  ۱مراکز ویژه معلولین مطابق بند  . ۳
 کنند روزِی حمایت از معلولین ارائھ می کھ خدمات شبانھ

 

ھای ویژه خارج بیمارستانی  قانون مراقبت و کیفیت سکونت با ھدف مراقبت ۲ماده  ۳ھای اشتراکی ویژه مراقبت سرپایی مطابق بند  خانھ .۴
(IntensivpflegeWGs)  الف۶کھ مطابق بند 

 دھند قانون محافظت در برابر عفونت، خدمات پرستاری سرپایی ارائھ می ۲۳ماده 
 

 بازنشستگانھای سالمندان و  خانھ . ۵
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 االمکان حداقل فاصلھ کنندگان اجباری است و بایستی حتی استفاده از ماسک برای مالقات
مسئولین این مراکز موظفند طرح حفاظتی و بھداشتی خود را بر مبنای مقررات وزارت بھداشت و مراقبت تدوین کرده ۲متری رعایت شود.  ۵/۱

 را بھ ادارات ذیربط تسلیم نمایند. و در صورت درخواست، آن
 ، موارد زیر نیز مصداق دارد:۱ماده  ۱از عبارت  ۵و ۳، ۲ھای  در این مراکز مطابق شماره۱) ۲( 

 

 کننده باید کتباً یا مالقات ۲باشد؛ نتیجھٴ تست کروناویروس سندرم حاد تنفسی  کننده می ھر یک از ساکنین، روزانھ مجاز بھ داشتن یک مالقات . ۱
 بھ صورت الکترونیکی

روز قبل از مالقات انجام شده  ۳ساعت قبل از مالقات، و تست پی.سی.آر باید حداکثر  ۴۸بادی باید حداکثر  منفی اعالم شده باشد؛ تست فوری آنتی
سسھ رابرت کخ انجام گرفتھ باشد؛ ھر یک از مالقات ن مراکز ملزم بھ استفاده از کنندگان ھنگام حضور در ای باشد؛ تست باید مطابق معیارھای موٴ

 دسامبر، ۲۷الی  ۲۵باشند؛ در فاصلھ زمانی  ) میFFP2-Maskeماسک فیلتردار (موسوم بھ 
 بادی باید حداکثر تست فوری آنتی

 روز قبل از دیدار اعالم شده باشد. ۴ساعت قبل از مالقات، و تست پی.سی.آر حداکثر  ۷۲
 

در ھفتھ در  ۲ین ادارات ذیربط منطقھ قرار داشتھ و ملزم بھ انجام دو بار تست کروناویروس حاد تنفسی کارکنان این مراکز، تحت نظارت مسئول . ۲
باشند؛ مراکز نگھداری سالمندان و بازنشستگان  ھا می ھای کاری خود و ارائھ نتیجھ آن بھ مقامات مسئول منطقھ در صورت درخواست آن شیفت

مانند  ۲باشند؛ کارکنان در صورت بروز عالیم رایج کروناویروس حاد تنفسی  تست کارکنان خود میملزم بھ ترتیب دادن تمھیدات الزم برای 
 سرفھ، تب یا از دست دادن حس بویایی و چشایی ملزمند مقامات مسئول را بدون درنگ مطلع سازند.

کارکنان خود را در دو روز کاری مختلف در ھفتھ مورد تست مراکز ارائھ خدامات پرستاری سرپایی موظفند بنا بر ظرفیت موجود برای انجام تست، ۲
 قرار دھند. ۲کروناویروس حاد تنفسی 

 

 ) ھمراھی فرد در حال احتضار در ھمھ حال مجاز است.۳(
 

 ۳بخش 
 ورزش، اوقات فراغت

 
ماده 
۱۰ 

 ورزش
 

ھای تیمی ممنوع است.  انجام ورزش۲مقررات محدودیت ارتباطات اجتماعی مجاز است.  ۴ھای انفردای، بھ شرط رعایت ماده  انجام ورزش۱. ۱
 یابد. تغییر نمی ۲ماده ۳

 

 ھای ایالتی و فدرال تحت شرایط زیر مجاز است: ای و نیز فعالیت ورزشکاران رقابتی تیم ) انجام مسابقات و تمرینات حرفھ۲(
 

 حضور تماشاگر ممنوع است. . ۱
 

 ورود افراد بھ ورزشگاه، صرفاً برای شرکت در رقابت ورزشی یا تمرین و یا پوشش خبری مجاز است. . ۲
 

 باشند. ھا می مسئولین رویداد ورزشی، ملزم بھ تھیھ طرح حفاظتی و بھداشتی، و ارائھٴ آن بھ ادارات ذیربط در صورت درخواست آن . ۳
 

ھای رقص و  ھا و دیگر اماکن ورزشی، ھمچنین کالس ھای بازی، باشگاه ھا، استفاده از زمین ھای ورزشی و استفاده از آن اداره سالن۱) ۳(
 یابد. تغییر نمی ۲ماده ۲مراکز ورزشی ممنوع است. 

 
ماده 
۱۱ 

 مراکز تفریحی
 

 اداره شھرھای بازی و دیگر اماکن تفریحی ثابت مشابھ آن ممنوع است.۱ )۱(
 ارائھ امکانات تفریحی چھ در فضای آزاد و چھ فضای سرپوشیده ممنوع است.۲
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فاصلھ کودکان ھمراھان کودک موظفند از ھرگونھ تجمع خودداری كرده و تا حد ممکن بھ حفظ ۲ .ھای کودک در فضای باز، صرفاً بھ شرط صورت ھمراھی کودک توسط بزرگسال آزاد است استفاده از پارک۱) ۲(
 توجھ نمایند.

 

 گردی و نیز بازدید از غارھا و معادن ممنوع است. ) شرکت در تورھای شھری، تور کوھستان، تور فرھنگی و طبیعت۳(
 

 کابین، قایق و کشتی تفریحی، ھمچنین قطارھای توریستی و سفرھای آبی ممنوع است. ) استفاده از تلھ۴(

 ھای آبگرم ا، حمامھ ھا، استخر ھتل فعالیت حمام۱) ۵(
 یابد. تغییر نمی ۱۰ماده  ۲عبارت ۲و مراکز ِولنِس و سونا ممنوع است. 

 

ھا، دیسکوھا و سایر مراکز تفریحی تعطیل  بندی، کلوپ ھای بازی، کازینوھا، مراکز شرط ھا، کلوپ خانھ گری، روسپی ) خدمات روسپی۶(
 باشند. می

 
 ۴بخش 

 زندگی اقتصادی
 

ماده 
۱۲ 

 بازرگانی و خدماتی، بازارھاواحدھای 
 

 ھا رفت و آمد دارد و نیز بخش تحویل کاالی این واحدھای تجاری ممنوع است. ھایی کھ مشتری در آن باز بودن مغازه۱) ۱(
واد غذایی ھای م ھای عرضھ نوشیدنی، فروشگاه ھای مواد غذایی، ھمچنین عرضھ مستقیم کال بھ مشتری، بخش خدمات تحویل کاال، فروشگاه فروشگاه۲

ھا،  فروشی ھای لوازم بھداشتی، عینک ھای عرضھ محصوالت پزشکی، فروشگاه ھا، فروشگاه ھای لوازم کودک، داروخانھ سالم و طبیعی، فروشگاه
خدمات انداز، شعبات پست و  ھای پس ھا و صندوق ھای دوچرخھ، بانک ھای خودرو، تعمیرگاه ھا، تعمیرگاه ھای عرضھ سمعک، پمپ بنزین نمایندگی

کنندگان درخت  ھای عرضھ غذا و وسایل نگھداری حیوانات، عرضھ ھا، شعبات فروش روزنامھ و جراید، فروشگاه شویی تحویل و ارسال، خشک
اد زا، فروش مو الف قانون مواد آتش۳مطابق ماده ۳باشند.  ھا از این قاعده مستثنی می فروشی کنندگان مایحتاج ضروری و عمده کریسمس و سایر عرضھ

در ۴شوند، ممنوع است.  زا یافت نمی ھای عرضھ مواد آتش ، ھمچنین فروش محصوالتی کھ بھ طور معمول در فروشگاهF2زا و محترقھ از نوع  آتش
 اجازه فعالیت دارند، موارد زیر صادق است: ۲مورد کسب و کارھایی کھ مطابق عبارت 

 

 شود. میان مشتریان رعایت می ۵/۱مناسب، اطمینان حاصل کند کھ اساساً حداقل فاصلھ الزم است صاحب کسب و کار با تمھیدات حفاظتی  . ۱
 

الزم است صاحب کسب و کار با تمھیدات مقتضی، اطمینان حاصل کند کھ تعداد مشتریانی کھ ھمزمان در محل کسب حضور دارند، از یک  . ۲
برای مابقی مساحت   2مترمربع  ۲۰و نیز یک مشتری بھ ازای    2متر مربع، ۸۰۰تا مساحت فروش   2مترمربع  ۱۰مشتری بھ ازای ھر 

 است، تجاوز نکند.  2متر مربع  ۸۰۰ھا بیش از  ھایی کھ مساحت آن فروش در مورد مغازه
 

تشکیل صف ھا استفاده از ماسک در فروشگاه، محوطھ اطراف فروشگاه، ورودی فروشگاه و نیز محل  برای کارکنان، مشتریان و ھمراھان آن . ۳
ای یا ھر دیوار مناسب دیگری از دیگر  انتظار، ھمچنین در پارکینگ اجباری است؛ چنانچھ بخش صندوق یا پیشخوان فروشگاه با دیواره شیشھ

 ھا جدا شده باشد، پوشش ماسک برای کارکنان اجباری نیست. قسمت
 

 رفت مشتریان، و صاحب کسب و کار موظف بھ تھیھ طرح بھداشتی و محافظتی برای آمد و . ۴
 ھاست. ارائھ آن بھ ادارات ذیربط منطقھ، در صورت درخواست آن

  در مراکز خرید، موارد زیر مصداق دارد:۵
 

 صادق است.  ۴الی  ۱ھا عبارات  در مورد مغازه . ۱
 

مرکز خرید حضور دارند از تعداد بھ این شرط مصداق دارد کھ تعداد مشتریانی کھ ھمزمان در کل مساحت  ۴در مورد مراکز خرید عبارت  . ۲
 مجاز تجاوز نکرده و نکات بھداشتی و حفاظتی ضمن رفت و آمد مشتریان رعایت شوند.

 

 ناپذیر است مانند ) فعالیت مراکز خدماتی کھ در آن تماس فیزیکی نزدیک با مشتری اجتناب۲(
 غل مشابھ آن ممنوع است.ھای تاتو یا مشا ھای زیبایی، مراکز ماساژ، سالن ھای آرایش، سالن سالن

 

دھنده خدمات پزشکی، درمانی یا پرستاری، و یا  ھای ارائھ ھای دندانپزشکی و سایر مطب ھای پزشکی، مطب فعالیت مطب۱) ۳(
 بھ شرطی ۱از ماده  ۴عبارت  ۳و  ۱ھای  در این مراکز شماره۲کنندگان خدمات درمانی ضروری مجاز است.  ارائھ
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 پذیر نباشد.   شود امکان مصداق دارند کھ استفاده از ماسک با توجھ نوع خدماتی کھ در این مراکز ارائھ می
 در سایر مقررات مربوط بھ استفاده از ماسک، تغییری اعمال نشده است.۳

 

 ۴و  ۱ھای  د برپاکنندگان بازار شمارهدر مور۳تنھا مورد استثناء، بازارھای مواد غذایی ھستند. ۲فعالیت بازارھای خرید ممنوع است. ۱) ۴(
ای بر اساس مقررات وزارت سالمت و مراقبت و وزارت اقتصاد، توسعھ  بھ شرطی مصداق دارد کھ طرح بھداشتی و حفاظتی ۱از ماده  ۴عبارت 

  الزامی است. ۱از ماده  ۴عبارت  ۳ھا نظر بھ شماره  استفاده از ماسک برای فروشندگان، مشتریان و ھمران آن.۴ روستایی و انرژی، تھیھ شود. 
 

ماده 
۱۳ 

مشاغل 
 رستورانی/غذاخوری

 
 ممنوع است. ۳و  ۲) فعالیت انواع مشاغل پذیرایی بھ استثنای موارد مذکور در بندھای ۱(

 ھنگام تحویل،. ۲) تحویل غذا و نوشیدنی بھ مشتری در محل کسب، یا ارسال آن برای مشتری بالمانع است. ۲(
 نوشیدنی در محل فروش ممنوع است.صرف غذا و 

 

متری میان مھمانانی کھ بھ یک خانوار تعلق ندارند تضمین شود، مجاز  ۵/۱ھا، چنانچھ حفظ حداقل فاصلھ  باز بودن سالن غذاخوری شرکت۱) ۳(
 باشد. ھا می ورت درخواست آنصاحب سالن غذاخوری موظف بھ تدوین طرح حفاظتی و بھداشتی، و ا رائھ آن بھ ادارات ذیربط منطقھ در ص۲است. 

 
ماده 
۱۴ 

 مراکز اسکان مسافر
 

ھای رسمی یا خصوصی، صرفاً برای امور ضروری بھ  ھا و سایر اقامتگاه ھای جوانان، اردوگاه مدارس، خوابگاه-ھا، ھتل ھا، مسافرخانھ ھتل۱) ۱(
 ای و تجاری مجاز بھ فعالیت ھستند. ویژه اھداف حرفھ

 برای اھداف توریستی ممنوع است.اقامت در مراکز اسکان ۲
 

 مصداق دارد: ۱از بند  ۱) در رابطھ با مراکز اسکان، عبارت ۲(
 

متری میان مشتریانی کھ بھ یک خانوار تعلق ندارند، ھمچنین  ۵/۱صاحب محل اسکان باید با اعمال تمھیدات مناسب تضمین کند کھ حداقل فاصلھ  . ۱
 شود. بین مشتریان و کارکنان رعایت می

 

 اسکان مسافرانی کھ بھ یک خانوار تعلق ندارند در یک اتاق یا یک واحد مسکونی مشترک مجاز نیست. . ۲
 

متر ممکن نیست، و نیز برای میھمانان تا زمانی کھ پشت میز  ۵/۱استفاده از ماسک برای خدمھ، یا در فضاھایی کھ رعایت حداقل فاصلھ  . ۳
 مصداق دارد. ۱۲مادهٴ  ۱از بند  ۴عبارت  ۳شماره  ۲اند، اجباری است؛ در این رابطھ نکتھ  قر نشدهرستوران و یا در واحد مسکونی خود مست

 

صاحب محل اسکان ملزم بھ تھیھ طرح حفاظتی و بھداشتی بر مبنای مقررات حفاظتی و بھداشتی وضع شده توسط وزارت اقتصاد، توسعھ  . ۴
 ھاست. نطقھ، در صورت درخواست آنروستایی و انرژی، و ارائھ آن بھ ادارات ذیربط م

 

 است. ۱ماده  ۳صاحب محل اسکان ملزم بھ گرد آوری اطالعات تماس مھمانان مطابق با بند  . ۵
 

 شود. ھا اعمال می ) در خصوص خدمات رستورانی، مقررات خاص مربوط بھ آن۳(
 

ماده 
۱۵ 

 ھا ھا، نمایشگاه ھا، کنگره ھمایش
 

 و نظایر آن ممنوع است. برپایی ھمایش، کنگره، نمایشگاه
 

ماده 
۱۶ 

 ھای شرکتی اقامتگاه
 

 نیروی کار کھ ۵۰ھا، و مشاغل کشاورزی با حداقل  برای شرکت۱
 اند، ھای مشترک، شرکتی یا استیجاری اسکان داده شده ھا در اقامتگاه کارکنان آن
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صاحب ۲توانند در ھر مورد جداگانھ توسط ادارات مسئول منطقھ تبیین شوند.  تمھیدات بھداشتی و حفاظتی مورد نیاز برای حفاظت در برابر عفونت می
 ھاست. شرکت مسئول نظارت پیوستھ بر رعایت مقررات حفاظتی و بھداشتی و ثبت آن

 
 ۵بخش 

 آموزش و فرھنگ
 

ماده 
۱۷ 

 امور امتحانات
 

چنانچھ بنابر نوع آزمون حفظ ۲کنندگان، مجاز است.  متری بین کلیھ شرکت۵/۱برگزاری امتحانات صرفاً در صورت رعایت حداقل فاصلھ ۱
حضور سایر افراد در جلسھ امتحان بھ عنوان تماشاگر ۲گذاری ممکن نباشد، الزم است از دیگر مقررات حفاظتی با تاثیر مشابھ تبعیت شود.  فاصلھ

 ت.مجاز نیس
 

ماده 
۱۸ 

 مدارس
 

ھای مربوط بھ مدرسھ در حال حاضر  سایر مناسبت۲باشند.  ) تعطیل میBayEUGمدارس بایرن، طبق قانون آموزش و پروش بایرن (۱) ۱(
 گردد. مقررات مربوط بھ مراقبت اضطراری و آموزش از راه دور توسط این وزارت با مشورت وزارت سالمت و مراقبت صادر می۳شوند.  برگزار نمی

مدارس و مسئولین توزیع غذا در مدرسھ، جھت انجام ھر گونھ فعالیت در مدرسھ ۲استفاده از ماسک در تمام نقاط مدرسھ اجباری است. ۱) ۲(
آن بھ ھای آموزش و فرھنگ و سالمت و مراقبت (موسوم بھ طرح بھداشتی پایھ)، و ارائھ  ملزم بھ تھیھ حفاظتی و بھداشتی بر اساس مقررات وزارتخانھ

 باشند. ھا می ادارات ذیربط منطقھ، در صورت درخواست آن
 

 در مورد فعالیت آموزشی و دانشگاھی ۲، و ماده ۱ماده  ۲و  ۱) عبارات ۳(
 موسسھ تربیت معلم و تربیت معلم برای مدارس استثنایی نیز مصداق دارد.

 
ماده 
۱۹ 

 سال ۱۸مراکز مراقبت روزانھ کودکان، نوجوانان و جوانان باالی 
 

باشند.  ھای بازی ویژه کودکان تعطیل می ھا، مراکز مراقبت روزانھ کودک، خدمات مراقبت از کودک ضمن تعطیالت و گروه مھدکودک۱) ۱(
 شود. مقررات مربوط بھ مراقبت اضطراری از کودک از سوی وزارت خانواده، کار و امور اجتماعی با مشورت وزارت سالمت و مراقبت اعالم می۲

 

ھای درمانی ملزم بھ تھیھ طرح حفاظتی و بھداشتی بر اساس مقررات وزارت خانواده، کار و امور اجتماعی، سالمت  کنندگان مھدکودک اداره ۱) ۲(
در این خصوص توجھ بھ مقررات ویژه این مراکز و شرایط ھر ۲باشند.  ھا می و مراقبت، و ارائھ آن بھ ادارات ذیربط منطقھ، در صورت درخواست آن

 دکودک الزامی است.مھ
 

ماده 
۲۰ 

  ھای رانندگی ھای موسیقی، آموزشگاه ای، آموزشگاه ھای خارج مدرسھ آموزش
 

ھای بازآموزی، آموزش بزرگساالن طبق قانون آموزش  ای، آموزش تکمیلی و دوره ھای حرفھ ، برگزاری برنامھ آموزش۲) مطابق بند ۱(
آموزشی مشابھ و نیز ھر گونھ دوره آموزشی خارج از برنامھ آموزشی مدارس کھ بھ صورت حضوری ھای  تکمیلی بزرگساالن بایرن، ھمچنین برنامھ

 دایر شود، ممنوع است.
 

متری مجاز  ۵/۱نشانی، خدمات نجات و امداد فنی بھ شرط رعایت فاصلھ  ھای اولیھ و آموزش اعضای داوطلب آتش دوره آموزش کمک۱) ۲(
ھایی کھ بھ  ھای تالقی، ھمچنین در مناسب ھ حفظ فاصلھ ممکن نباشد، بھ ویژه ضمن آمد و رفت و در محلاستفاده از ماسک در صورتی ک۲است. 

برگزارکننده دوره ملزم بھ تھیھ طرح حفاظتی و ۴مصداق دارد. ۱۷ماده  ۲در این خصوص عبارت ۳شوند، اجباری است.   طور حضوری برگزار می
 ھاست. ھ در صورت درخواست آنبھداشتی، و ارائھ آن بھ ادارات ذیربط منطق
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 ) برگزاری کالس موسیقی حضوری ممنوع است.۳(
 

 ھای رانندگی ممنوع است. ) تعلیم رانندگی، دوره بازآموزی، تکرار دوره در آموزشگاه۴(
 

ماده 
۲۱ 

ھا و مراکز  دانشگاه
 آموزش عالی

 
ھایی کھ برای برگزاری  دروس عملی و ھنری، ھمچنین کالس۲ھای حضوری ممنوع است.  ھا و مراکز آموزش عالی تشکیل کالس در دانشگاه۱

 ۵/۱، در صورتی مجازند کھ حداقل فاصلھ ۱ھا بھ آزمایشگاه یا کارگاه ویژه در دانشگاه و مدارس عالی نیاز است، بھ عنوان مورد استثنای عبارت  آن
 یابند. مقررات ویژه این بخشنامھ تغییر نمی۴اجباری است.  ۲استفاده از ماسک در این موارد مطابق عبارت ۳ین حاضرین رعایت شود. متر ب

 
ماده 
۲۲ 

 ھا، مراکز نگھداری اسناد کتابخانھ
 

 باشند. ھا و مراکز نگھداری اسناد تعطیل می کتابخانھ
 

ماده 
۲۳ 

 مراکز فرھنگی
 

 تعطیل است.
 

 ھا، ھا، یادواره ھا، نمایشگاه موزه . ۱
 ھا و اماکن فرھنگِی نظیر آن بستھ ھستند. ھا و دریاچھ اماکن دیدنی بایرن مانند قصرھا، باغ

 

 ھای اجرای نمایش، سینماھا و اماکن مشابھ آن، ھا، صحنھ تئاترھا، اپراھا، کنسرت . ۲
 

 شناسی. ھای گیاه ھا و باغ وحش باغ . ۳
 

 ۶بخش 
 ھای خاص و شمار مبتالیان مربوط بھ بخشمقررات 

 
ماده 
۲۴ 

 استفاده از ماسک، ممنوعیت مصرف الکل، رھگیری زنجیره آلودگی
 

 ) استفاده از ماسک در موارد زیر اجباری است۱(
 

قف افراد گذارا در مرکز شھر یا سایر اماکن عمومی تعریف شده توسط مسئولین اجرایی منطقھ، کھ ازدحام جمعیت در آن زیاد و یا تو . ۱
 باشد نمی

 

 بینی نشده است ھا پیش ھای عمومی کھ این بخشنامھ مقرراتی برای آن ھای دولتی و دیگر ساختمان در آسانسورھا و مسیرھای آمد و رفت ساختمان . ۲
 

مقررات در مورد فضای کار ھا؛ این  ھای غذاخوری و ورودی در مسیرھای آمد و رفت محل کار، بھ ویژه در آسانسورھا، راھروھا، سالن . ۳
 متری ممکن نباشد، نیز مصداق دارد ۵/۱اطراف ھر فرد، چنانچھ رعایت فاصلھ 

 

 ) استفاده از مشروبات الکی در اماکن عمومی ممنوع است.۲(
 

 ) بھ محض این کھ پیگیری و رصد زنجیره عفونت، دیگر توسط ادارات ناحیھ یا بخش ممکن نباشد، مسئولین منطقھ ملزمند۳(
 

 مراتب را بھ اطالع دولت رسانده و . ۱
 

 و برای تقویت بنیھ کارکنان خود، از پلیس و ارتش کمک بطلبند. . ۲
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ماده 
۲۵ 

 گیر رصد ھفت روزه مقررات مربوط بھ افزایش چشم
 

روزه در یک منطقھ یا منطقھ شھری بھ طور  ھزار نفر طی رصد ھفت ۱۰۰، بھ ازای ھر ۲چنانچھ شیوع عفونت جدید کروناویروس حاد تنفسی 
 ، تصمیمات جدیدی اتخاذ کنند.۲۷قابل توجھی باالتر از میانگین کشوری باشد، ادارات مسئول در منطقھ باید با توافق دولت، گذشتھ از ماده 

 
ماده 
۲۶ 

 مورد ابتال ۵۰مقررات رصد ھفت روزه برای کمتر از 
 

، بھ ازای ۲الف قانون حفاظت در برابر عفونت، میزان شیوع عفونت جدید کروناویروس حاد تنفسی ۲۸ماده از  ۳بند  ۱۲چنانچھ مطابق عبارت 
توانند با توافق دولت، در رابطھ با  نفر تجاوز نکند، ادارات مسئول منطقھ می ۵۰ھزار نفر  طی رصد ھفت روزهٴ ساکنین یک منطقھ از  ۱۰۰ھر 

 تر عمل کنند. گیرانھ مقررات این بخشنامھ اندکی سھل
 

 ۷بخش 
 مقررات پایانی

 
ماده 
۲۷ 

 اقدامات محلی و مقررات تکمیلی، استثنائات
 

مسئولین ۲در دیگر مقررات وضع شده توسط مسئولین منطقھ، جھت اجرای قانون محافظت در برابر عفونت تغییری حاصل نشده است. ۱) ۱(
یا طرح بھداشتی و حفاظتی وضع شده باشد، اجازه دارند در ھر مورد مقررات تکمیلی کھ توانند، حتی در صورتی کھ قبالً تمھیدات حفاظتی  منطقھ می

 برای اجرای حفاظت در برابر عفونت الزامی است بھ مقررات قبلی بیافزایند.
 ای وارد نشود، در موارد استثناء، و مدادام کھ بھ قوانین حفاظت در برابر عفونت خداشھ۱) ۲(

 ادارات ذیربط منطقھ وجود دارد.امکان صدور مجوز توسط 
و تنھا بھ شرط موافقت مسئولین  ۱گیرد، مطابق با عبارت  صدور مجوز در مواردی کھ گروھی ار مردم یا وضعیتی عمومی تحت تأثیر قرار می۲

 پذیر است. دولت امکان
 

ماده 
۲۸ 

 رفتار خالف مقررات عمومی
 

 شود کھ عامدانھ یا سھواً  ظت در برابر عفونت، رفتار کسی مخالف مقررات تلقی میقانون حفا ۷۳الف ماده ۱بند  ۲۴مطابق تعریف شماره 
 

 ، اطالعات تماس نادرست در اختیار بگذارد۱ماده  ۳بند  ۱عبارت  ۲بر خالف شماره  . ۱
 

 ۳، منزل را بدون دلیل موجھ ترک کرده، و یا برخالف ماده ۲برخالف ماده  . ۲
 کنددر مکانی خارج از خانھ اقامت 

 

 ، با دیگر افراد اقامت کند۴ماده  ۱بر خالف بند  . ۳
 

بھ عنوان فرد  ۷ماده  ۲بند  ۴اقدام بھ برگزاری مراسم یا اجتماعاتی کند، برخالف شماره  ۷ماده  ۳یا   ۲، یا بند ۵ماده  ۱برخالف عبارت  . ۴
در مراسم  ۷ماده  ۳یا بند  ۷ماده  ۱بند  ۱، یا عبارت ۵ماده  ۱رت برگزارکننده و مسئول، طرح بھداشتی و حفاظتی تھیھ نکرده و یا بر خالف عبا

 یا اجتماعات شرکت کند
 

اقدام بھ  ۵ماده  ۳ھای عمومی، اقدام بھ برگزاری جشن کرده و یا برخالف عبارت  ، در اماکن و محل۵ماده  ۲برخالف عبارت  . ۵
 زا نماید حمل یا استفاده از مواد آتش

 

 ، ھنگام  شرکت در اجتماعات از ماسک استفاده نکند۷ماده  ۲بند  ۳و یا شماره  ۷ماده  ۱ند ب ۳برخالف عبارت  . ۶
 

 ، بھ عنوان مشتری، ھمراه یا مھمان از ماسک استفاده نکند و یا۱۴یا  ۱۲، ۹، ۴۸ھای  برخالف ماده . ۷
 ) را نادیده بگیردFFP2-Maskeمقررات استفاده از ماسک فیلتردار (

 

 ، بھ عنوان مدیر یک مرکز طرح حفاظتی و بھداشتی تھیھ نکند۹ برخالف ماده . ۸
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 بھ تماشاگران اجازه ورود بدھد، برخالف ۱۰از ماده  ۲بند  ۱، اقدام بھ انجام فعالیت ورزشی کرده، برخالف شماره ۱۰ماده  ۲یا  ۱برخالف بند  . ۹
ورزشی، باشگاه و دیگر اماکن ورزشی، کالس رقص یا استخر اقدام کرده و یا از ھر یک از ، بھ اداره سالن ورزشی، زمین ۱۰از ماده  ۳بند 

 این اماکن استفاده کند،
 

 تورھای مسافرتی ۱۱ماده  ۳بھ اداره مراکز تفریحی اقدام کرده و یا برخالف بند  ۶الی  ۴، ۲، ۱.    برخالف بند ۱۰
 برپا کند

 

بازگشایی محل کسب یا بخش تحویل کاال، برپایی بازار، و یا بھ عنوان صاحب کسب و کار، فروشنده بازار یا مرکز ، اقدام بھ ۱۲.    بر خالف ماده ۱۱
خرید، و یا بھ عنوان نیروی کار مراکز خدماتی یا در مطب پزشکی از رعایت مقررات مذکور سرباز زده و یا بھ استفادهٴ کارکنان از ماسک 

 گفتھ تخطی کند کننده بازار از رعایت مقررات پیشتوجھی کرده یا بھ عنوان برپا بی
 

 ،۱۳ماده  ۲بند ۲، اقدام بھ بازگشایی یا اداره رستوران کرده، و یا بھ عنوان مشتری بر خالف عبارت ۱۳.    بھ عنوان صاحب غذاخوری، برخالف ماده ۱۲
 در محل غذاخوری اقدام بھ صرف غذا یا نوشیدنی کند

 

 توجھی کند گفتھ کرده، یا بھ استفادهٴ کارکنان از ماسک بی قدام بھ بازگشایی محل اسکان مسافر بدون رعایت مقررات پیشا ۱۴.    بر خالف ماده ۱۳
 

 ، اقدام بھ برگزاری ھمایش، کنگره، یا نمایشگاه کند۱۵.    بر خالف ماده ۱۴
 

ی عمل نکرده، تخطی کارکنان از رعایت مقررات را نادیده ، بھ عنوان صاحب کسب و کار مطابق طرح بھداشتی و حفاظت۱۶.    بر خالف ماده ۱۵
 گرفتھ و یا از وظیفھ نظارت یا ثبت موارد الزم سرباز زند

 

 ، اقدام بھ برگزاری امتحانات کند۱۷.    بر خالف ماده ۱۶
 

 ) نمایدBayEUGقانون آموزش و پرورش بایرن ( ۹۰ff، اقدام بھ اداره مدرسھ خصوصی مطابق با ماده ۱۸.    بر خالف ماده ۱۷
 

، بھ بازگشایی یا اداره مھدکودک، مراکز مراقبت روزانھ کودک، مھدکودک درمانی، خدمات مراقبت از کودک ضمن ۱۹.    بر خالف ماده ۱۸
 ھای بازی ویژه کودکان اقدام کند تعطیالت و گروه

 

 موزشی، تدریس موسیقی یا تعلیم رانندگی بپردازدھای آ ، بھ ارائھ برنامھ۱۹.    بر خالف ماده ۱۹
 

 الذکراقدام نماید ، بھ اداره مراکز فوق۲۳.    برخالف ماده ۲۰
 

 ، از ماسک استفاده نکرده و یا مشروبات الکلی مصرف کند۲۴.    برخالف ماده ۲۱
 

ماده 
۲۹ 

 تاریخ اعتبار بخشنامھ
 

 اعتبار آن ۲۰۲۱ژانویھ  ۱۰اجرا درآمده و در تاریخ بھ مرحلھ  ۲۰۲۰دسامبر  ۱۶) این بخشنامھ از ۱(
 یابد پھ پایان می

 

 بھ پایان می رسد. ۲۰۲۰دسامبر  ۱۵) اعتبار بخشنامھٴ دھم از ۲(
 )BayMBl. Nr. 711,  BayRS  2126-1-14-G( ۲۰۲۰دسامبر  ۸)، مصوِب BayIfSMV. 10قانون حفاظت در برابر عفونت بایرن (

 یابد. ) اصالح گردید، پایان میBayMBl. Nr. 734( ۲۰۲۰دسامبر  ۱۰ کھ آخرین بار طی بخشنامھٴ 
 
 

 ۲۰۲۰دسامبر  ۱۵مونیخ، 
 

 وزارت سالمت و مراقبت بایرن
 
 

 وزیر، مالنی ھومل
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