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ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎزدھم ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺑﺎﯾرن
)(BayIfSMV .11
ﻣﺻوب  ۱۵دﺳﺎﻣﺑر ۲۰۲۰
ﻣﺎده  ،۲۸ﻋﺒﺎرت  ۲ﺑﻨﺪ
وزارت ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﯾﺮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺒﺎرت  ۱ﻣﺎده  ۳۲ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ) ،(IfSGدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻨﺪ  ۱ٴ
ﻣﺎده  ۲ھﻤﯿﻦ
طﯽ
ﺑﺎر
 ۱از ﻣﺎدهھﺎی ۲۸اﻟﻒ ۲۹ ،و  ۳۰ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺼﻮب ۲۰ ،ژوﺋﯿﮫ  ،(BGBl. I S. 1045 ) ۲۰۰۰ﮐﮫ آﺧﺮﯾﻦ
ٴ
ﻗﺎﻧﻮن  DelVﻣﺼﻮب  ۲۸ژاﻧﻮﯾﮫ
ﻣﺎده ۹
ِ
ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺼﻮب  ۱۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ( BGBl. I S.2397) ۲۰۲۰اﺻﻼح ﮔﺮدﯾﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۵ٴ
 ،(GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V) ۲۰۱۴ﮐﮫ آﺧﺮﯾﻦ طﯽ ﻣﻘﺮرات ﻣﺼﻮب  ۱۳ژاﻧﻮﯾﮫ  (GVBl. S. 11) ۲۰۲۰اﺻﻼح ﺷﺪ ،ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد:
ﺑﺧش ۱
ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﺎده
۱
اﻟزام ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﭘوﺷش دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ
)۱(۱ھﻤﮫ اﺷﺨﺎص ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﺗﻤﺎسھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ،و ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ داﯾﺮه ارﺗﺒﺎطﺎت ﺧﻮد ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ۲ .در
ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱/۵ﻣﺘﺮی از دﯾﮕﺮان ﺣﻔﻆ ﺷﻮد۳ .در اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺣﻔﻆ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﮫ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،از ﻣﺎﺳﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ۴ .در ﻣﮑﺎنھﺎی ﺑﺴﺘﮫ و ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ھﻤﻮاره ﺑﮫ ھﻮادھﯽ و ﺗﮭﻮﯾﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻮد.
) (۲ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﭘﻮﺷﺶ دھﺎن و ﺑﯿﻨﯽ )ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ( ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮﻧﺪ:
.۱

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

.۲

ﭘﻮﺷﺶ دھﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ را ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
آن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻮﺟﯿﮭﯽ ﻧﺪارد ،از اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻌﺎف ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﮫ واﺳﻄﮫ اراﺋﮫ دﻻﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮔﻮاھﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﮫ
ﺷﺎﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺰﺷﮏ از ﺑﯿﻤﺎری )ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ( ،ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫ زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ و ﯾﺎ طﺒﻘﮫﺑﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر  ICD 10و ذﮐﺮ
ﻋﻠﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر از ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺖ ،ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

.۳

ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﻮﺷﺶ دھﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻧﻘﺺ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﯾﺎ دﻻﯾﻞ ﺧﺎص دﯾﮕﺮ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

)۱ (۳ﻣﺎدام ﮐﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎ ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎظﺘﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آن ،ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮا ِد در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﮫ اﺑﺘﻼی آنھﺎ
ﺑﮫ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺳﻨﺪرم ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ ) ۲ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ  (SARS-CoV-2ﻣﺤﺮز اﺳﺖ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻤﺎس اﻓﺮاد ﮔﺮدآوری ﺷﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺒﺎرات  ۲اﻟﯽ ۷
از ﺑﻨﺪ  ۴ﻣﺎده  ۲۸اﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ) ،(IfSGﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق دارﻧﺪ:
.۱

ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،اطﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﻣﻌﺘﺒﺮ
)ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ،اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ( و ﻧﯿﺰ طﻮل دوره اﻗﺎﻣﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

.۲

درﺳﺘﯽ و ﺻﺤﺖ اطﻼﻋﺎت ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
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۲ادارات ،دادﮔﺎهھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﮫ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮم اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه دارﻧﺪ ھﻨﮕﺎم ورود ﺑﮫ ھﺮ
ﯾﮏ از اﯾﻦ ادارات و ﻣﺤﻞھﺎ ﺑﮫ ﺛﺒﺖ دادهھﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺪ  ۱در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺪاق دارد.
ﻣﺎده
۲
ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣدودﯾت رﻓت و آﻣد
۱ﺗﺮک ﻣﻨﺰل ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اراﺋﮫ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﮫ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ۲ .دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﮫ طﺒﻖ ﻋﺒﺎرت  ۱ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
.۱

رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ

.۲

ﻣﺎده  ۱۸اﻟﯽ  ،۲۱ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﮫ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آنھﺎ طﺒﻖ ٴ
آزﻣﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۱۷

.۳

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

.۴

ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز
ﻣﺎده  ۱۲و  ۱۳در
ٴ
ﺗﮭﯿﮫ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ٴ

.۵

دﯾﺪار ﺑﺎ اﻓﺮاد از ﺧﺎﻧﻮاری دﯾﮕﺮ ،ﺑﮫ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده  ۴ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺪودﯾﺖ ارﺗﺒﺎطﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

.۶

دﯾﺪار ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ،ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ )رﺳﻤﯽ( ،ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ )ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ( ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺑﯿﻤﺎران ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﺮط
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده  ۴ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺪوﯾﺖ ارﺗﺒﺎطﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

.۷

ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺣﻖ دﯾﺪار ﻓﺮزﻧﺪ

.۸

ھﻤﺮاھﯽ اﻓﺮاد ﻣﺤﺘﺎج ﮐﻤﮏ و ﻧﯿﺰ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ھﺠﺪه ﺳﺎل ،ﺑﮫ ﺷﺮط
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده  ۴ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺪودﯾﺖ ارﺗﺒﺎطﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

.۹

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

 .۱۰ورزش و ﺗﺤﺮک در ﻓﻀﺎی آزاد ،ﺑﮫ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده  ۴ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺪوﯾﺖ ارﺗﺒﺎطﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 .۱۱اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت
 .۱۲ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ادارات
 .۱۳ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﺎدی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺷﺮط
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده  ،۶ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر در ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽھﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﮫ ﺷﺮط ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺎده .۷
ﻣﺎده
۳
ﻣﺣدودﯾت ﻋﺑور و ﻣرور ﺷﺑﺎﻧﮫ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺷﺐ اﻟﯽ  ۵ﺻﺒﺢ ،ﺗﺮک ﻣﻨﺰل ،ﻣﮕﺮ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﮫ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
.۱

ﻓﻮرﯾﺖھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎنھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎدن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ

.۲

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

.۳

ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺣﻖ دﯾﺪار ﻓﺮزﻧﺪ

.۴

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

.۵

ھﻤﺮاھﯽ ﻓﺮد در ﺣﺎل اﺣﺘﻀﺎر

.۶

اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت

.۷

و ﯾﺎ دﻻﯾﻞ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دﯾﮕﺮ.
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ﻣﺎده
۴
ﻣﺣدودﯾت ارﺗﺑﺎطﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
)۱ (۱اﻗﺎﻣﺖ در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،در اﺗﺎقھﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﻠﮏ ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۳ﺗﻨﮭﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ:
.۱

ھﻤﺮاه اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ

.۲

اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار دﯾﮕﺮ ،ﺑﮫ ﺷﺮط آن ﮐﮫ ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد از ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ؛ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۱۴ﺳﺎل ﺟﺰو اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

۲ﺷﻤﺎرهھﺎی  ۷و  ۹از ﻣﺎده  ۲ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ۳ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺒﺎرات  ۱و  ۲در ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ  ۲۴اﻟﯽ
 ۲۶دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۲۰اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ از ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﮫ ﯾﮏ ﺧﻮد از ﺧﺎﻧﻮارھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ؛ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۱۴ﺳﺎل
ﺟﺰو اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ۴ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺒﺎرت  ،۳ھﻤﺴﺮ ،ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ )ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ( ،ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﮫ ﯾﮏ ،ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادر،
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادر و اﻋﻀﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده آنھﺎ ،ﺟﺰو اﻋﻀﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ،ﮐﮫ از ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ
ﻣﻮﺳﺴﺎت و
ِ
) (۲ﺑﻨﺪ  ۱در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺣﺮﻓﮫای و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت داوطﻠﺒﺎﻧﮫ در ٴ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق دارد.
ﺑﺧش ۲
زﻧدﮔﯽ ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﺎده
۵
ﻣراﺳم ،ﺟﺷنھﺎ
۱ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ،ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽھﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﺎده  ۷ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،
در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ۲ .ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ در اﻣﺎﮐﻦ و ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ۳ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۳اﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاد آﺗﺶزا ) ،(SprengGﺣﻤﻞ ﯾﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد آﺗﺶزا و ﻣﺤﺘﺮﻗﮫ از ﻧﻮع  F2در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ،ﮐﮫ ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ در آن زﯾﺎد و ﯾﺎ
ﺗﻮﻗﻒ اﻓﺮاد ﮔﺬارا ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻣﺎده
۶
ﻣراﺳم ﻋﺑﺎدی و ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣذھﺑﯽ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﺎدی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ ،ﮐﻨﯿﺴﮫھﺎ و ﻣﺴﺎﺟﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهھﺎی دﯾﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ:
.۱

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﺎز ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪﻟﯽھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،و
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺘﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

.۲

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

.۳

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺒﺎری اﺳﺖ.

.۴

ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮودھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

.۵

ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﺎدی ﯾﺎ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻣﻘﺮراﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ -ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﮔﺮوه ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻣﺮﺑﻮطﮫ -ﺧﻄﺮات
ﺷﺪه ﺣﻔﺎظﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ؛ طﺮح ﺗﺪوﯾﻦ ٴ
درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﮫ ادارات ذﯾﺮﺑﻂ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدد.

.۶

ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهھﺎی دﯾﻨﯽ ﮐﮫ وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرگ را دارﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

.۷

در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﺎدی ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ
ﺻﺮﻓﺎ ً در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
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ﻣﺎده
۷
ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم و اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده  ۸ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ
)۱ (۱ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۸ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ھﻤﮫ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻓﻀﺎی آزاد ﺣﺪاﻗﻞ  ۱/۵ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﺷﺪ و از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻤﺎس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﮔﻨﻨﺪﮔﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺧﻮدداری ﺷﻮد۲ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ  ۲ﻣﺎده  ۲۴ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺑﺎﯾﺮن ) ،(BayVersGﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠﺰﻣﻨﺪ در ھﺮ ﻣﻮرد ،از اﺟﺮای ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎ ﺑﺮ طﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۱۵ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺑﺎﯾﺮن اطﻤﻨﯿﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ
.۱

ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر در ﻋﺒﺎرت  ۱ﺑﮫ اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﻨﺪ

.۲

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

ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺳﻢ ھﻨﮕﺎم اﻋﻼم ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺟﻠﺴﮫ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
۳ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ؛ اﻣﺎ
ٴ
ﺧﻮدرو در ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ۴ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺒﺎرت  ۲ﻣﯿﺴّﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ:

) (۲ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۸ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﻣﺎﮐﻦ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﺗﺤﺖ

.۱

ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﮭﯿﺪات ﻣﻘﺘﻀﯽ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺎن ھﻤﮫ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺘﺮی رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ
ﺗﻤﺎس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﮔﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺧﻮدداری ﻣﯽﮔﺮدد.

.۲

ﺑﺮ طﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﻤﺎره  ،۱ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰۰ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

.۳

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

.۴

ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺳﻢ طﺮح ﺣﻔﺎظﺘﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده و آﻣﺎده اراﺋ ٴﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾﺮﺑﻂ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ آنھﺎﺳﺖ.
ٴ
) (۳ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﻨﺪھﺎی  ۱و  ،۲ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در روز  ۳۱دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۲۰و  ۱ژاﻧﻮﯾﮫ ۲۰۲۱ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻣﺎده
۸
وﺳﺎﯾل ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺳروﯾس داﻧشآﻣوزی ،اﺗوﺑوسھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ

۱اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮭﺮی و ﺟﺎدهای و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮطﮫ ،ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻠﯿﻂ و
ﺧﺪﻣﺎت ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺟﺒﺎری اﺳﺖ۲ .ﻋﺒﺎرت  ۱در ﻣﻮرد ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق دارد۳ .ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮسھﺎی
ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻣﺎده
۹
ﻣﻘررات وﯾژه ﺣﻔﺎظت و ﻣﻼﻗﺎت
)۱ (۱ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯿﻤﺎران و اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﺮی در
.۱

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﮐﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﻤﺎره  ۱و  ۳از ﻋﺒﺎرت ۱
از ﺑﻨﺪ  ۳ﻣﺎده ۲۳
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ(

.۲

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

.۳

ﻣﺎده  ۲ﮐﺘﺎب ﻧﮭﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺮاﮐﺰ وﯾﮋه ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ  ۱ٴ
روزی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺒﺎﻧﮫ
ِ

.۴

ﺧﺎﻧﮫھﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ وﯾﮋه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ  ۳ﻣﺎده  ۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺎ ھﺪف ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی وﯾﮋه ﺧﺎرج ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
) (IntensivpflegeWGsﮐﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ۶اﻟﻒ
ﻣﺎده  ۲۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻨﺪ

.۵

ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
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اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺒﺎری اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ
 ۱/۵ﻣﺘﺮی رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد۲ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮظﻔﻨﺪ طﺮح ﺣﻔﺎظﺘﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻘﺮرات وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده
و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ،آن را ﺑﮫ ادارات ذﯾﺮﺑﻂ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
)۱ (۲در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻤﺎرهھﺎی ۳ ،۲و  ۵از ﻋﺒﺎرت  ۱ﻣﺎده  ،۱ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق دارد:
.۱

ھﺮ ﯾﮏ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ،روزاﻧﮫ ﻣﺠﺎز ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻼﻗﺎتﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﺘﯿﺠ ٴﮫ ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺳﻨﺪرم ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ  ۲ﻣﻼﻗﺎتﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺒﺎ ً ﯾﺎ
ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻣﻨﻔﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﺴﺖ ﻓﻮری آﻧﺘﯽﺑﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﻼﻗﺎت ،و ﺗﺴﺖ ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳روز ﻗﺒﻞ از ﻣﻼﻗﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻣﻮﺳﺴﮫ راﺑﺮت ﮐﺦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؛ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﻼﻗﺎتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻠﺰم ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ٴ
ﻣﺎﺳﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮدار )ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ  (FFP2-Maskeﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ  ۲۵اﻟﯽ  ۲۷دﺳﺎﻣﺒﺮ،
ﺗﺴﺖ ﻓﻮری آﻧﺘﯽﺑﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
 ۷۲ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﻼﻗﺎت ،و ﺗﺴﺖ ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴روز ﻗﺒﻞ از دﯾﺪار اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

.۲

ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ادارات ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻗﺮار داﺷﺘﮫ و ﻣﻠﺰم ﺑﮫ اﻧﺠﺎم دو ﺑﺎر ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ  ۲در ھﻔﺘﮫ در
ﺷﯿﻔﺖھﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد و اراﺋﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ آن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻨﻄﻘﮫ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﮭﺪاری ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﺗﻤﮭﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻼﯾﻢ راﯾﺞ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ  ۲ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺮﻓﮫ ،ﺗﺐ ﯾﺎ از دﺳﺖ دادن ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺸﺎﯾﯽ ﻣﻠﺰﻣﻨﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل را ﺑﺪون درﻧﮓ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﻧﺪ.

۲ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﮫ ﺧﺪاﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﻮظﻔﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ظﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را در دو روز ﮐﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ در ھﻔﺘﮫ ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ
ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ  ۲ﻗﺮار دھﻨﺪ.
) (۳ھﻤﺮاھﯽ ﻓﺮد در ﺣﺎل اﺣﺘﻀﺎر در ھﻤﮫ ﺣﺎل ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﺑﺧش ۳
ورزش ،اوﻗﺎت ﻓراﻏت
ﻣﺎده
۱۰
ورزش
۱ .۱اﻧﺠﺎم ورزشھﺎی اﻧﻔﺮدای ،ﺑﮫ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده  ۴ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺪودﯾﺖ ارﺗﺒﺎطﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ۲ .اﻧﺠﺎم ورزشھﺎی ﺗﯿﻤﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
۳ﻣﺎده  ۲ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.
) (۲اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺣﺮﻓﮫای و ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﮑﺎران رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﯿﻢھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻓﺪرال ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ:
.۱

ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

.۲

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

.۳

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ روﯾﺪاد ورزﺷﯽ ،ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﺗﮭﯿﮫ طﺮح ﺣﻔﺎظﺘﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ،و اراﺋ ٴﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾﺮﺑﻂ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

)۱ (۳اداره ﺳﺎﻟﻦھﺎی ورزﺷﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از آنھﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﺎزی ،ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎ و دﯾﮕﺮ اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻼسھﺎی رﻗﺺ و
ﻣﺮاﮐﺰ ورزﺷﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ۲ .ﻣﺎده  ۲ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺎده
۱۱
ﻣراﮐز ﺗﻔرﯾﺣﯽ
)۱ (۱اداره ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺎزی و دﯾﮕﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﺎﺑﮫ آن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
۲اراﺋﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﭼﮫ در ﻓﻀﺎی آزاد و ﭼﮫ ﻓﻀﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
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)۱ (۲

اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرکھﺎی ﮐﻮدک در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ،ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﮫ ﺷﺮط ﺻﻮرت ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻮدک ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرﮔﺴﺎل آزاد اﺳﺖ۲ .ھﻤﺮاھﺎن ﮐﻮدک ﻣﻮظﻔﻨﺪ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﺠﻤﻊ ﺧﻮدداری ﻛﺮده و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﻮدﮐﺎن

ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

) (۳ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻮرھﺎی ﺷﮭﺮی ،ﺗﻮر ﮐﻮھﺴﺘﺎن ،ﺗﻮر ﻓﺮھﻨﮕﯽ و طﺒﯿﻌﺖﮔﺮدی و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻏﺎرھﺎ و ﻣﻌﺎدن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
) (۴اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﮫﮐﺎﺑﯿﻦ ،ﻗﺎﯾﻖ و ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻄﺎرھﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و ﺳﻔﺮھﺎی آﺑﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
)۱ (۵ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻤﺎمھﺎ ،اﺳﺘﺨﺮ ھﺘﻞھﺎ ،ﺣﻤﺎمھﺎی آﺑﮕﺮم
و ﻣﺮاﮐﺰ ِوﻟﻨِﺲ و ﺳﻮﻧﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ۲ .ﻋﺒﺎرت  ۲ﻣﺎده  ۱۰ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.
) (۶ﺧﺪﻣﺎت روﺳﭙﯽﮔﺮی ،روﺳﭙﯽﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﮐﻠﻮپھﺎی ﺑﺎزی ،ﮐﺎزﯾﻨﻮھﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺮطﺑﻨﺪی ،ﮐﻠﻮپھﺎ ،دﯾﺴﮑﻮھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺧش ۴
زﻧدﮔﯽ اﻗﺗﺻﺎدی
ﻣﺎده
۱۲
واﺣدھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ،ﺑﺎزارھﺎ
)۱ (۱ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻣﻐﺎزهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﺘﺮی در آنھﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ دارد و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻی اﯾﻦ واﺣﺪھﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
۲ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻼ ﺑﮫ ﻣﺸﺘﺮی ،ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﻋﺮﺿﮫ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﺳﺎﻟﻢ و طﺒﯿﻌﯽ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﻟﻮازم ﮐﻮدک ،داروﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﻋﺮﺿﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﻟﻮازم ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ،ﻋﯿﻨﮏﻓﺮوﺷﯽھﺎ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽھﺎی ﻋﺮﺿﮫ ﺳﻤﻌﮏ ،ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦھﺎ ،ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎهھﺎی ﺧﻮدرو ،ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎهھﺎی دوﭼﺮﺧﮫ ،ﺑﺎﻧﮏھﺎ و ﺻﻨﺪوقھﺎی ﭘﺲاﻧﺪاز ،ﺷﻌﺒﺎت ﭘﺴﺖ و ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﺤﻮﯾﻞ و ارﺳﺎل ،ﺧﺸﮏﺷﻮﯾﯽھﺎ ،ﺷﻌﺒﺎت ﻓﺮوش روزﻧﺎﻣﮫ و ﺟﺮاﯾﺪ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﻋﺮﺿﮫ ﻏﺬا و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﮕﮭﺪاری ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﻋﺮﺿﮫﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺧﺖ
ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮﺿﮫﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺿﺮوری و ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽھﺎ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ۳ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۳اﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاد آﺗﺶزا ،ﻓﺮوش ﻣﻮاد
آﺗﺶزا و ﻣﺤﺘﺮﻗﮫ از ﻧﻮع  ،F2ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﻋﺮﺿﮫ ﻣﻮاد آﺗﺶزا ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ۴ .در
ﻣﻮرد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺒﺎرت  ۲اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺻﺎدق اﺳﺖ:
.۱

ﻻزم اﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻤﮭﯿﺪات ﺣﻔﺎظﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

.۲

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

.۳

ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ھﻤﺮاھﺎن آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ،ﻣﺤﻮطﮫ اطﺮاف ﻓﺮوﺷﮕﺎه ،ورودی ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻒ
اﻧﺘﻈﺎر ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺪوق ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺎ دﯾﻮاره ﺷﯿﺸﮫای ﯾﺎ ھﺮ دﯾﻮار ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮی از دﯾﮕﺮ
ﻗﺴﻤﺖھﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ.

.۴

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

۵در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ،ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﺼﺪاق دارد:
.۱

در ﻣﻮرد ﻣﻐﺎزهھﺎ ﻋﺒﺎرات  ۱اﻟﯽ  ۴ﺻﺎدق اﺳﺖ.

.۲

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

) (۲ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﺗﻤﺎس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﻟﻦھﺎی آراﯾﺶ ،ﺳﺎﻟﻦھﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺎﺳﺎژ ،ﺳﺎﻟﻦھﺎی ﺗﺎﺗﻮ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺸﺎﺑﮫ آن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
)۱ (۳ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻄﺐھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻄﺐھﺎی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺐھﺎی اراﺋﮫدھﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎری ،و ﯾﺎ
اراﺋﮫﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺿﺮوری ﻣﺠﺎز اﺳﺖ۲ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻤﺎرهھﺎی  ۱و  ۳ﻋﺒﺎرت  ۴از ﻣﺎده  ۱ﺑﮫ ﺷﺮطﯽ
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ﻣﺼﺪاق دارﻧﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
۳در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ،ﺗﻐﯿﯿﺮی اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
)۱ (۴ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ۲ .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﺑﺎزارھﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ۳ .در ﻣﻮرد ﺑﺮﭘﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزار ﺷﻤﺎرهھﺎی  ۱و ۴
ﻋﺒﺎرت  ۴از ﻣﺎده  ۱ﺑﮫ ﺷﺮطﯽ ﻣﺼﺪاق دارد ﮐﮫ طﺮح ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﻔﺎظﺘﯽای ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات وزارت ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ و وزارت اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﻮﺳﻌﮫ
روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﻧﺮژی ،ﺗﮭﯿﮫ ﺷﻮد.۴ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ھﻤﺮان آنھﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  ۳ﻋﺒﺎرت  ۴از ﻣﺎده  ۱اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎده
۱۳
ﻣﺷﺎﻏل
رﺳﺗوراﻧﯽ/ﻏذاﺧوری
) (۱ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﻮاع ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪھﺎی  ۲و  ۳ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

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

ﺻﺮف ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ در ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

)۱ (۳ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬاﺧﻮری ﺷﺮﮐﺖھﺎ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺣﻔﻆ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺘﺮی ﻣﯿﺎن ﻣﮭﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد ،ﻣﺠﺎز
اﺳﺖ۲ .ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬاﺧﻮری ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ ﺗﺪوﯾﻦ طﺮح ﺣﻔﺎظﺘﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ،و ا راﺋﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﮫ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده
۱۴
ﻣراﮐز اﺳﮑﺎن ﻣﺳﺎﻓر
)۱ (۱ھﺘﻞھﺎ ،ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ھﺘﻞ-ﻣﺪارس ،ﺧﻮاﺑﮕﺎهھﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ،اردوﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهھﺎی رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮای اﻣﻮر ﺿﺮوری ﺑﮫ
وﯾﮋه اھﺪاف ﺣﺮﻓﮫای و ﺗﺠﺎری ﻣﺠﺎز ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.
۲اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن ﺑﺮای اھﺪاف ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
) (۲در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﮑﺎن ،ﻋﺒﺎرت  ۱از ﺑﻨﺪ  ۱ﻣﺼﺪاق دارد:
.۱

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

.۲

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

.۳

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

.۴

ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﺗﮭﯿﮫ طﺮح ﺣﻔﺎظﺘﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎظﺘﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﻮﺳﻌﮫ
روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﻧﺮژی ،و اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﮫ ،در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ آنھﺎﺳﺖ.

.۵

ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﮔﺮد آوری اطﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ  ۳ﻣﺎده  ۱اﺳﺖ.
) (۳در ﺧﺼﻮص ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺘﻮراﻧﯽ ،ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آنھﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده
۱۵
ھﻣﺎﯾشھﺎ ،ﮐﻧﮕرهھﺎ ،ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ھﻤﺎﯾﺶ ،ﮐﻨﮕﺮه ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻣﺎده
۱۶
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎهھﺎی ﺷرﮐﺗﯽ

۱ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖھﺎ ،و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵۰ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﮫ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن آنھﺎ در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ،ﺷﺮﮐﺘﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﯿﺠﺎری اﺳﮑﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ،
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ﺗﻤﮭﯿﺪات ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﻔﺎظﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ھﺮ ﻣﻮرد ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺗﻮﺳﻂ ادارات ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ۲ .ﺻﺎﺣﺐ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎظﺘﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﺛﺒﺖ آنھﺎﺳﺖ.
ﺑﺧش ۵
آﻣوزش و ﻓرھﻧﮓ
ﻣﺎده
۱۷
اﻣور اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
۱ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺻﺮﻓﺎ ً در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ ۱/۵ﻣﺘﺮی ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﮫ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺠﺎز اﺳﺖ۲ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻮع آزﻣﻮن ﺣﻔﻆ
ﻓﺎﺻﻠﮫﮔﺬاری ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ از دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎظﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺷﻮد۲ .ﺣﻀﻮر ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد در ﺟﻠﺴﮫ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ
ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎده
۱۸
ﻣدارس
)۱ (۱ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺮن ،طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮوش ﺑﺎﯾﺮن ) (BayEUGﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ۲ .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ۳ .ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺿﻄﺮاری و آﻣﻮزش از راه دور ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ وزارت ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت وزارت ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد.
)۱ (۲اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﺪرﺳﮫ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ۲ .ﻣﺪارس و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬا در ﻣﺪرﺳﮫ ،ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺪرﺳﮫ
ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﺣﻔﺎظﺘﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات وزارﺗﺨﺎﻧﮫھﺎی آﻣﻮزش و ﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ )ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ طﺮح ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺎﯾﮫ( ،و اراﺋﮫ آن ﺑﮫ
ادارات ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﮫ ،در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
) (۳ﻋﺒﺎرات  ۱و  ۲ﻣﺎده  ،۱و ﻣﺎده  ۲در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و داﻧﺸﮕﺎھﯽ
ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮای ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق دارد.
ﻣﺎده
۱۹
ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﮐودﮐﺎن ،ﻧوﺟواﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل
)۱ (۱ﻣﮭﺪﮐﻮدکھﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ روزاﻧﮫ ﮐﻮدک ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻄﯿﻼت و ﮔﺮوهھﺎی ﺑﺎزی وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
۲ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺿﻄﺮاری از ﮐﻮدک از ﺳﻮی وزارت ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت وزارت ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد.
) ۱ (۲ادارهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﮭﺪﮐﻮدکھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﺗﮭﯿﮫ طﺮح ﺣﻔﺎظﺘﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات وزارت ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ
و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،و اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﮫ ،در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ۲ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺮرات وﯾﮋه اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ و ﺷﺮاﯾﻂ ھﺮ
ﻣﮭﺪﮐﻮدک اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎده
۲۰
آﻣوزشھﺎی ﺧﺎرج ﻣدرﺳﮫای ،آﻣوزﺷﮕﺎهھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،آﻣوزﺷﮕﺎهھﺎی راﻧﻧدﮔﯽ
) (۱ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ  ،۲ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﻮزشھﺎی ﺣﺮﻓﮫای ،آﻣﻮزش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و دورهھﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ،آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎﯾﺮن ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ و ﻧﯿﺰ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺎرج از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪارس ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری
داﯾﺮ ﺷﻮد ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
)۱ (۲دوره آﻣﻮزش ﮐﻤﮏھﺎی اوﻟﯿﮫ و آﻣﻮزش اﻋﻀﺎی داوطﻠﺐ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد ﻓﻨﯽ ﺑﮫ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺘﺮی ﻣﺠﺎز
اﺳﺖ۲ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﺿﻤﻦ آﻣﺪ و رﻓﺖ و در ﻣﺤﻞھﺎی ﺗﻼﻗﯽ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺎﺳﺐھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
طﻮر ﺣﻀﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺟﺒﺎری اﺳﺖ۳ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻋﺒﺎرت  ۲ﻣﺎده ۱۷ﻣﺼﺪاق دارد۴ .ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه دوره ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﺗﮭﯿﮫ طﺮح ﺣﻔﺎظﺘﯽ و
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ،و اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﮫ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ آنھﺎﺳﺖ.
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) (۳ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﻀﻮری ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
) (۴ﺗﻌﻠﯿﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ،دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ،ﺗﮑﺮار دوره در آﻣﻮزﺷﮕﺎهھﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻣﺎده
۲۱
داﻧﺷﮕﺎهھﺎ و ﻣراﮐز
آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ
۱در داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼسھﺎی ﺣﻀﻮری ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ۲ .دروس ﻋﻤﻠﯽ و ھﻨﺮی ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻼسھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری
آنھﺎ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎه وﯾﮋه در داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻋﺒﺎرت  ،۱در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ ۱/۵
ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد۳ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺒﺎرت  ۲اﺟﺒﺎری اﺳﺖ۴ .ﻣﻘﺮرات وﯾﮋه اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻣﺎده
۲۲
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری اﺳﻧﺎد
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﮭﺪاری اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده
۲۳
ﻣراﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ
ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ.
.۱

ﻣﻮزهھﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهھﺎ ،ﯾﺎدوارهھﺎ،
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﻈﯿﺮ آن ﺑﺴﺘﮫ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎﮐﻦ
و
ھﺎ
درﯾﺎﭼﮫ
و
ھﺎ
ﺑﺎغ
ﻗﺼﺮھﺎ،
اﻣﺎﮐﻦ دﯾﺪﻧﯽ ﺑﺎﯾﺮن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ِ

.۲

ﺗﺌﺎﺗﺮھﺎ ،اﭘﺮاھﺎ ،ﮐﻨﺴﺮتھﺎ ،ﺻﺤﻨﮫھﺎی اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺸﺎﺑﮫ آن،

.۳

ﺑﺎغوﺣﺶھﺎ و ﺑﺎغھﺎی ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ.
ﺑﺧش ۶
ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺧشھﺎی ﺧﺎص و ﺷﻣﺎر ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن
ﻣﺎده
۲۴
اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣﺻرف اﻟﮑل ،رھﮕﯾری زﻧﺟﯾره آﻟودﮔﯽ
) (۱اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ

.۱

در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ،ﮐﮫ ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ در آن زﯾﺎد و ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ اﻓﺮاد ﮔﺬارا
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ

.۲

در آﺳﺎﻧﺴﻮرھﺎ و ﻣﺴﯿﺮھﺎی آﻣﺪ و رﻓﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی دوﻟﺘﯽ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮای آنھﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

.۳

در ﻣﺴﯿﺮھﺎی آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﺑﮫ وﯾﮋه در آﺳﺎﻧﺴﻮرھﺎ ،راھﺮوھﺎ ،ﺳﺎﻟﻦھﺎی ﻏﺬاﺧﻮری و ورودیھﺎ؛ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات در ﻣﻮرد ﻓﻀﺎی ﮐﺎر
اطﺮاف ھﺮ ﻓﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺘﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق دارد
) (۲اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﯽ در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
) (۳ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی و رﺻﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﻋﻔﻮﻧﺖ ،دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ادارات ﻧﺎﺣﯿﮫ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻠﺰﻣﻨﺪ

.۱

ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﮫ اطﻼع دوﻟﺖ رﺳﺎﻧﺪه و

.۲

و ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ،از ﭘﻠﯿﺲ و ارﺗﺶ ﮐﻤﮏ ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ.
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ﻣﺎده
۲۵
ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﭼﺷمﮔﯾر رﺻد ھﻔت روزه
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺷﯿﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ  ،۲ﺑﮫ ازای ھﺮ  ۱۰۰ھﺰار ﻧﻔﺮ طﯽ رﺻﺪ ھﻔﺖ روزه در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺷﮭﺮی ﺑﮫ طﻮر
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺑﺎﺷﺪ ،ادارات ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دوﻟﺖ ،ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﻣﺎده  ،۲۷ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪی اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده
۲۶
ﻣﻘررات رﺻد ھﻔت روزه ﺑرای ﮐﻣﺗر از  ۵۰ﻣورد اﺑﺗﻼ
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺒﺎرت  ۱۲ﺑﻨﺪ  ۳از ﻣﺎده ۲۸اﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ،ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ  ،۲ﺑﮫ ازای
روزه ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ از  ۵۰ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ ،ادارات ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دوﻟﺖ ،در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ
ھﺮ  ۱۰۰ھﺰار ﻧﻔﺮ طﯽ رﺻﺪ ھﻔﺖ
ٴ
ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ اﻧﺪﮐﯽ ﺳﮭﻞﮔﯿﺮاﻧﮫﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺧش ۷
ﻣﻘررات ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻣﺎده
۲۷
اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ و ﻣﻘررات ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ،اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت
)۱ (۱در دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮرات وﺿﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ،ﺟﮭﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ۲ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻼً ﺗﻤﮭﯿﺪات ﺣﻔﺎظﺘﯽ ﯾﺎ طﺮح ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﻔﺎظﺘﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺎزه دارﻧﺪ در ھﺮ ﻣﻮرد ﻣﻘﺮرات ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮐﮫ
ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﻔﺎظﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻘﺮرات ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ.
)۱ (۲در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء ،و ﻣﺪادام ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻔﺎظﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﺪاﺷﮫای وارد ﻧﺸﻮد،
اﻣﮑﺎن ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﻮﺳﻂ ادارات ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﮫ وﺟﻮد دارد.
۲ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﮔﺮوھﯽ ار ﻣﺮدم ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت  ۱و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
دوﻟﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎده
۲۸
رﻓﺗﺎر ﺧﻼف ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻤﺎره  ۲۴ﺑﻨﺪ ۱اﻟﻒ ﻣﺎده  ۷۳ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ،رﻓﺘﺎر ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺮرات ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻋﺎﻣﺪاﻧﮫ ﯾﺎ ﺳﮭﻮا ً
.۱

ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﻤﺎره  ۲ﻋﺒﺎرت  ۱ﺑﻨﺪ  ۳ﻣﺎده  ،۱اطﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﻧﺎدرﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﺬارد

.۲

ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎده  ،۲ﻣﻨﺰل را ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﮫ ﺗﺮک ﮐﺮده ،و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎده ۳
در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ

.۳

ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﻨﺪ  ۱ﻣﺎده  ،۴ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ

.۴

ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺒﺎرت  ۱ﻣﺎده  ،۵ﯾﺎ ﺑﻨﺪ  ۲ﯾﺎ  ۳ﻣﺎده  ۷اﻗﺪام ﺑﮫ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺷﻤﺎره  ۴ﺑﻨﺪ  ۲ﻣﺎده  ۷ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد
ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺴﺌﻮل ،طﺮح ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﻔﺎظﺘﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﻧﮑﺮده و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺒﺎرت  ۱ﻣﺎده  ،۵ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت  ۱ﺑﻨﺪ  ۱ﻣﺎده  ۷ﯾﺎ ﺑﻨﺪ  ۳ﻣﺎده  ۷در ﻣﺮاﺳﻢ
ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ

.۵

ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺒﺎرت  ۲ﻣﺎده  ،۵در اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﺤﻞھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻗﺪام ﺑﮫ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺒﺎرت  ۳ﻣﺎده  ۵اﻗﺪام ﺑﮫ
ﺣﻤﻞ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد آﺗﺶزا ﻧﻤﺎﯾﺪ

.۶

ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺒﺎرت  ۳ﺑﻨﺪ  ۱ﻣﺎده  ۷و ﯾﺎ ﺷﻤﺎره  ۳ﺑﻨﺪ  ۲ﻣﺎده  ،۷ھﻨﮕﺎم ﺷﺮﮐﺖ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ
 .۷ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎدهھﺎی  ۱۲ ،۹ ،۴۸ﯾﺎ  ،۱۴ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮی ،ھﻤﺮاه ﯾﺎ ﻣﮭﻤﺎن از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ و ﯾﺎ
ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮدار ) (FFP2-Maskeرا ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد

.۸

ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎده  ،۹ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ طﺮح ﺣﻔﺎظﺘﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﻧﮑﻨﺪ
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ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻨﺪ  ۱ﯾﺎ  ۲ﻣﺎده  ،۱۰اﻗﺪام ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﮐﺮده ،ﺑﺮﺧﻼف ﺷﻤﺎره  ۱ﺑﻨﺪ  ۲از ﻣﺎده  ۱۰ﺑﮫ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان اﺟﺎزه ورود ﺑﺪھﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف
ﺑﻨﺪ  ۳از ﻣﺎده  ،۱۰ﺑﮫ اداره ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ،زﻣﯿﻦ ورزﺷﯽ ،ﺑﺎﺷﮕﺎه و دﯾﮕﺮ اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ ،ﮐﻼس رﻗﺺ ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺮ اﻗﺪام ﮐﺮده و ﯾﺎ از ھﺮ ﯾﮏ از
اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ،

 .۱۰ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻨﺪ  ۴ ،۲ ،۱اﻟﯽ  ۶ﺑﮫ اداره ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ اﻗﺪام ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻨﺪ  ۳ﻣﺎده  ۱۱ﺗﻮرھﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ
ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ
 .۱۱ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎده  ،۱۲اﻗﺪام ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎزار ،و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎزار ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻣﺎﺳﮏ
ﺧﺮﯾﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﯾﺎ در ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮑﯽ از رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺮﺑﺎز زده و ﯾﺎ ﺑﮫ
ٴ
ﺑﯽﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﭘﺎﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزار از رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﮫ ﺗﺨﻄﯽ ﮐﻨﺪ
 .۱۲ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﻏﺬاﺧﻮری ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎده  ،۱۳اﻗﺪام ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﯾﺎ اداره رﺳﺘﻮران ﮐﺮده ،و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺒﺎرت ۲ﺑﻨﺪ  ۲ﻣﺎده ،۱۳
در ﻣﺤﻞ ﻏﺬاﺧﻮری اﻗﺪام ﺑﮫ ﺻﺮف ﻏﺬا ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﯽﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﻨﺪ
 .۱۳ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎده  ۱۴اﻗﺪام ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﮫ ﮐﺮده ،ﯾﺎ ﺑﮫ
ٴ
 .۱۴ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎده  ،۱۵اﻗﺪام ﺑﮫ ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤﺎﯾﺶ ،ﮐﻨﮕﺮه ،ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻨﺪ
 .۱۵ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎده  ،۱۶ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ طﺮح ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﻔﺎظﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده ،ﺗﺨﻄﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن از رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات را ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﯾﺎ از وظﯿﻔﮫ ﻧﻈﺎرت ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻮارد ﻻزم ﺳﺮﺑﺎز زﻧﺪ
 .۱۶ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎده  ،۱۷اﻗﺪام ﺑﮫ ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﮐﻨﺪ
 .۱۷ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎده  ،۱۸اﻗﺪام ﺑﮫ اداره ﻣﺪرﺳﮫ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ff۹۰ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﯾﺮن ) (BayEUGﻧﻤﺎﯾﺪ
 .۱۸ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎده  ،۱۹ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﯾﺎ اداره ﻣﮭﺪﮐﻮدک ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ روزاﻧﮫ ﮐﻮدک ،ﻣﮭﺪﮐﻮدک درﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک ﺿﻤﻦ
ﺗﻌﻄﯿﻼت و ﮔﺮوهھﺎی ﺑﺎزی وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ
 .۱۹ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎده  ،۱۹ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﭙﺮدازد
 .۲۰ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎده  ،۲۳ﺑﮫ اداره ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮاﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ
 .۲۱ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎده  ،۲۴از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده و ﯾﺎ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ
ﻣﺎده
۲۹
ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ
ﭘﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ

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

) (۲اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﻨﺎﻣ ٴﮫ دھﻢ از  ۱۵دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۲۰ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.
ب  ۸دﺳﺎﻣﺒﺮ (BayMBl. Nr. 711, BayRS 2126-1-14-G) ۲۰۲۰
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺮن ) ،(BayIfSMV .10ﻣﺼﻮ ِ
ﮐﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر طﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣ ٴﮫ  ۱۰دﺳﺎﻣﺒﺮ  (BayMBl. Nr. 734) ۲۰۲۰اﺻﻼح ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻮﻧﯿﺦ ۱۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۲۰
وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن
وزﯾﺮ ،ﻣﻼﻧﯽ ھﻮﻣﻞ
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