ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ دوازدھم ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺑﺎﯾرن )  ( BayIfSMV . 12ﻣﺻوب  ۵ﻣﺎرس ) ۲۰۲۱روزﻧﺎﻣﮫ وزارﺗﯽ ﺑﺎﯾرن ،ﺷﻣﺎره
) BayRS 2126-1-16-G ( 171ﻣﺎدهھﺎی  ۱اﻟﯽ ( ۳۰

ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ دوازدھم ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺑﺎﯾرن
[
[1
)(12. BayIfSMV
ب  ۵ﻣﺎرس ۲۰۲۱
ﻣﺻو ِ

((BayMBl. Nr. 171
BayRS 2126-1-16-G
ﺑﮫ ﻧﻘل از ) RedRﺳﺎزﻣﺎن ﻣردمﻧﮭﺎد ﻣﮭﻧدﺳﯽ اﻣدادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻼﯾﺎ( :ﻗﺎﻧون اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺗﯽ در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺑﺎﯾرن در ﭘﯽ ھﻣﮫﮔﯾری ﮐروﻧﺎ ).12
ب  ۵ﻣﺎرس ) ۲۰۲۱ﻧﺷرﯾﮫ وزارﺗﯽ ﺑﺎﯾرن ،ﺷﻣﺎره  (BayRS 2126-1-16-G ،۱۷۱ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده  1ﻣﺻوب
 ،(BayIfSMVﻣﺻو ِ
 ۱۶آورﯾل ) ۲۰۲۱ﻧﺷرﯾﮫ وزارﺗﯽ ﺑﺎﯾرن ،ﺷﻣﺎره  (۲۸۰اﺻﻼح ﺷد
ﺑر اﺳﺎس ﻋﺑﺎرت  ۱ﻣﺎده  ۳۲در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻋﺑﺎرت  ۱ﻣﺎده  ،۲۸ﻣﺎده ۲۸اﻟف ،ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ) (IfSGﻣﺻوب  ۲۰ژوﺋﯾﮫ ۲۰۰۰
) ،(BGBl. I S. 1045ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده ۴اﻟف ﻗﺎﻧون ﻣﺻوب  ۲۱دﺳﺎﻣﺑر  (BGBl. I S. 3136) ۲۰۲۰ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓت ،در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ
ﺷﻣﺎره  ۵ﻣﺎده  ۹ﻗﺎﻧون  DelVﻣﺻوب  ۲۸ژاﻧوﯾﮫ  ،(GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V) ۲۰۱۴ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده ۱۴اﻟف ﻣﻘررات
ب  ۲ﻓورﯾﮫ  (GVBl. S. 26) ۲۱-۲ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓت ،وزارت ﺑﮭداﺷت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن ﻣﻘرر ﻣﯽدارد:
ﻣﺻو ِ

][ 1

ب۵
در اﯾن ﺧﺻوص ﺑﮫ دﻻﯾل ﺑرﺷﻣرده در ﺑﻧد  ۵ﻣﺎده  ۲۸اﻟف ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ،در ﻧﺷرﯾﮫ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺑﺎﯾرﯾن ﺑﮫ
ﺷﻣﺎره  ۱۷۲ﻣﺻو ِ
ٴ

ﻣﺎرس  ۲۰۲۱ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد.

ﺑﺧش  ۱ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﺎده  ۱ﻣﻘررات ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ
۱

 ((۱ھﻣﮫ اﻓراد ﻣﻠزﻣﻧد ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر اﻓراد را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﻣﮑن رﺳﺎﻧده و در ﺣد اﻣﮑﺎن داﯾره ﺗﻣﺎسھﺎی ﺧود ﺑﺎ ﺳﺎﯾرﯾن را در ﺣد
۳
۲
ﺛﺎﺑﺗﯽ ﻧﮕﮭدارﻧد .در ﺻورت اﻣﮑﺎن از دﯾﮕر اﻓراد ﺣداﻗل  ۱/۵ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﻧد .در اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ،ھر ﺟﺎ اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗری ﻧﺑﺎﺷد
۴
از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .در ﻣﮑﺎنھﺎی ﺑﺳﺗﮫ و ﺳرﭘوﺷﯾده ھﻣواره ﺑﮫ ھوادھﯽ و ﺗﮭوﯾﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
۱

 ((۲ﻣواردی ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ )ﺑرای ﭘوﺷش دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ( ﻣطﺎﺑﻖ اﯾن ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ اﺟﺑﺎری اﺳت ﺑﮫ ﺷرح زﯾرﻧد:
 .۱ﮐودﮐﺎن ﺗﺎ ﺳن ﺷش ﺳﺎﻟﮕﯽ از ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻌﺎﻓﻧد؛
 .۲ﭘوﺷش دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد اﺛﺑﺎت ﮐﻧﻧد ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﯾﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻣرﺑوط ﺑﮫ 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؛
 .۳ﺑرداﺷﺗن ﻣﺎﺳﮏ ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓرد ﯾﺎ ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻓراد دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺷﻧواﯾﯽ ﯾﺎ دﻻﯾل وﯾژه دﯾﮕر ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت.
۲

آنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﺿر ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ) FFP2ﻓﯾﻠﺗردار( ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏھﺎی دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن اﺳﺗﺎﻧدارد ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد )طﺑﻖ

ﻣﻘررات اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ  ،(FFP2ﻣﺻداق ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﮫ اﯾن ﺻورت اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺑﯾن  ۶ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮑﯽ ﮐﮫ دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ را
ﭘوﺷش دھد ﮐﺎﻓﯽ اﺳت.

ﻣﺎده  ۲ﮔردآوری اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس
۱

ﻣﺎداﻣﯽ 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 ،ﮔردآوری ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺗﻣﺎس اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد ،ﻋﻼوه ﺑر ﻋﺑﺎرات  ۲اﻟﯽ  ۷از
ﺑﻧد  ۴ﻣﺎده ۲۸اﻟف ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ) ،(IfSGﻣوارد زﯾر ﻧﯾز ﻣﺻداق دارﻧد:
 .۱ﺛﺑت ﮐردن ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻣﻌﺗﺑر )ﺷﺎﻣل ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ،اﯾﻣﯾل ﯾﺎ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت( و ﻧﯾز طول دوره اﻗﺎﻣت اﻟزاﻣﯽ اﺳت؛
 .۲درﺳﺗﯽ و ﺻﺣت اطﻼﻋﺎت ،ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد ،اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
۲

ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۱ﮔردآوری اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت دﯾﺟﯾﺗﺎل اﻧﺟﺎم ﺷود ،ﻣﺷروط ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  ۱ﻋﺑﺎرت  ۱از ﺛﺑت دﻗﯾﻖ
۳
اطﻼﻋﺎت اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮔردد .ادارات ،دادﮔﺎهھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ در راﺳﺗﺎی ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوم اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾن اﺟراﯾﯽ ﻗﺎﻧون
اﺟﺎزه دارﻧد ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از اﯾن ادارات و ﻣﺣلھﺎ ﺑﮫ ﺛﺑت دادهھﺎی ﺷﺧﺻﯽ اﻓراد اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد؛ ﺑﻧد  ۱در اﯾن ﺧﺻوص ﻣﺻداق دارد.

ﻣﺎده  ۳اﺟرای ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع ﻋﻔوﻧت
ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۱۲ﺑﻧد  ۳ﻣﺎده ۲۸اﻟف ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ،ﻣﺎدام ﮐﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﻘررات ﺟﺎری در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ ازاد ﺷﮭری ﻣﺷروط ﺑر اﯾن
روزه ﺳﺎﮐﻧﯾن ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﻧطﻘﮫ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع ﻋﻔوﻧت ﺟدﯾد ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ،۲ﺑﮫ ازای ھر  ۱۰۰ھزار ﻧﻔر طﯽ رﺻد ھﻔت
ٴ
آزاد ﺷﮭری در ھﻔت روز )رﺻد ھﻔت روزه( ،ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ ﮐﻣﺗر از ﺗﻌداد ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﻘررات زﯾر ﻣﺻداق ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد:
 .۱وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎ ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ  ۷ﻣﺎرس  ،۲۰۲۱ﻣﯾزان ﺷﯾوع ﺑرای ھر ﯾﮏ از ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری از ﺗﺎرﯾﺦ  ۸ﻣﺎرس  ۲۰۲۱را
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد.
 .۲ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع در رﺻد ھﻔت روزه ،ﮐﮫ ﻣﻘررات اﯾن ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﺎ ً ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺗﺟﺎوز ﯾﺎ ﻋدم ﺗﺟﺎوز آن از ﺣد ﻣﺟﺎز ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷوﻧد ،طﯽ ﺳﮫ
روز ﻣﺗواﻟﯽ از ﺣد ﻣﺟﺎز ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺑﺎﺷد ﯾﺎ -اﮔر ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای درﺟﮫﺑﻧدی ﻣﯾزان ﺷﯾوع ﺑﮫ آنھﺎ ﻧﯾﺎز اﺳت -دﯾﮕر از ﺣد ﻣﺟﺎز ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺑﺎﺷﻧد ،ادارات
ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﻣوظﻔﻧد ﻣراﺗب را رﺳﻣﺎ ً اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾﻧد.
دوم ﭘس از ﺣﺻول ﺷراﯾط ﻣذﮐور در ﺷﻣﺎره ۲
 .۳ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣوزه رﺻد ﺟدﯾد ﺑرای ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری از روز ِ
ﻣﺻداق ﺧواھد داﺷت؛ در اﻋﻼم رﺳﻣﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  ۲ذﮐر اوﻟﯾن روز اﻋﺗﺑﺎر اﻟزاﻣﯽ اﺳت.

ﻣﺎده  ۴ﻣﺣدودﯾت در ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾرﯾن
۱
 ((۱اﻗﺎﻣت در اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ،در اﺗﺎقھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و ﻣﻠﮏ ﺷﺧﺻﯽ ﺻرﻓﺎ ً در ﻣوارد زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت:

 .۱در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﮭری آزادی ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع در آنھﺎ طﯽ رﺻد ھﻔت روزه ،ﺑﺎ اﺣﺗﺳﺎب اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ﺧود و ﯾﮏ ﻓرد دﯾﮕر ،از  ۱۰۰ﻧﻔر
ﺗﺟﺎوز ﻣﯽﮐﻧد؛ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن زﯾر  ۱۴ﺳﺎل اﮔر ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ داﯾﻣﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺷده در ﺑﯾن ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻣﺣﻠﮫ ﺻورت ﮔﯾرد ،ﺑﮫ ﺷرط آن ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾرﮐﺎری و ﺑدون ﮐﺳب درآﻣد اﻧﺟﺎم ﺷده و ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد ﺣداﮐﺛر از دو ﺧﺎﻧوار ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺟﺎز اﺳت،
 .۲در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع آنھﺎ طﯽ رﺻد ھﻔت روزه ،و ﺑﺎ اﺣﺗﺳﺎب اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ﺧود و ﯾﮏ ﻓرد دﯾﮕر ،ﺑﯾن  ۳۵ﺗﺎ ۱۰۰
ﻣورد ﺑﺎﺷد ،ﻣﺷروط ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﻣوع اﻓراد از ﭘﻧﺞ ﻧﻔر ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد،
 .۳در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﮭری آزادی ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع آنھﺎ طﯽ رﺻد ھﻔت روزه ،و ﺑﺎ اﺣﺗﺳﺎب اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ﺧود و ﯾﮏ ﻓرد دﯾﮕر ،ﺑﯾش از ۳۵
ﻣورد ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﺷروط ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﻣوع اﻓراد از ده ﻧﻔر ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد،
۲ﮐودﮐﺎن زﯾر  ۱۴ﺳﺎل اﯾن ﺧﺎﻧوارھﺎ ،در اﯾن ﺷﻣﺎرش ﻣﻧظور ﻧﻣﯽﺷوﻧد۳ .ھﻣﺳران ،ﺷرﮐﺎی زﻧدﮔﯽ ﻏﯾر رﺳﻣﯽ ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﻣﺷﺗرک ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺣت ﺣﻘوق دوﻟﺗﯽ ،ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺿور
ﻣوﺳﺳﺎت و
ِ
) (۲ﺑﻧد  ۱در ﻣورد ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺣرﻓﮫای و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﺧدﻣﺎت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ در ٴ
ﭼﻧد ﻧﻔر اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻧﯾز ﻣﺻداق دارد.

ﺑﺧش  ۲زﻧدﮔﯽ ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﺎده  ۵ﻣراﺳم ،ﺟﺷنھﺎ
۱

ﺑﮫ ﻏﯾر از ﻣﻘررات وﯾژه اﯾن ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ،ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ،ﮔردھﻣﺎﯾﯽھﺎ و اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﻣوارد ذﮐر ﺷده در ﻣﺎده  ۷ﻧﺑﺎﺷﻧد ،در ﺳراﺳر
۳
اﯾﺎﻟت ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﺑرﮔزاری ﺟﺷن در اﻣﺎﮐن و ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت.

ﺑﻧد  ۶ﻣراﺳم ﻋﺑﺎدی و ﺗﺟﻣﻌﺎت دﯾﻧﯽ
ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﻋﺑﺎدی ﻋﻣوﻣﯽ در ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ ،ﮐﻧﯾﺳﮫھﺎ و ﻣﺳﺎﺟد و ھﻣﭼﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺳﺎﯾر ﮔروهھﺎی دﯾﻧﯽ ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت:
 .۱اﻟف( ﺣداﮐﺛر ﺗﻌداد ﻣﺟﺎز ﺷرﮐتﮐﻧﻧده در داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺻﻧدﻟﯽھﺎی ﻣوﺟود ﺑﺎ ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗر از ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷود.
 .۲ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ از اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار ﺗﻌﻠﻖ ﻧدارﻧد  ۱/۵ﻣﺗر اﺳت.
 .۳ﺑرای ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣراﺳم اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
 .۴ﺧواﻧدن ﺳرود ﻣذھﺑﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت.
 .۵در راﺳﺗﺎی طرح ﺣﻔﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺑرای ﻣراﺳم ﻋﺑﺎدی ﯾﺎ ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣذھﺑﯽ ،ﻣﻘرراﺗﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ -ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮔروه ﻣذھﺑﯽ و ﻣﻧﺎﺳﮏ
ﺷده ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺑرای ﺑرﮔزاری اﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﺎﯾد در
ﻣرﺑوطﮫ -ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋﻔوﻧت را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﯽرﺳﺎﻧد؛ طرح ﺗدوﯾن ٴ

ﺻورت درﺧواﺳت ،ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﺗﺳﻠﯾم ﮔردد.
 .۶ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﮐﻠﯾﺳﺎ و اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺳﺎﯾر ﮔروهھﺎی دﯾﻧﯽ ﮐﮫ وﯾژﮔﯽ ﻣراﺳم ﺑزرگ را دارﻧد ﻣﻣﻧوع اﺳت.
 .۷ﺑرای ﺷرﮐت در ﻣراﺳم ﮐﻠﯾﺳﺎ و اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺳﺎﯾر ﮔروهھﺎی دﯾﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﺗﻌداد ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﯾش از ﺣد ظرﻓﯾت ﺑﺎﺷد ،ﺷرﮐت در ﻣراﺳم
ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎ ﺛﺑتﻧﺎم ﻗﺑﻠﯽ اﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت.
 .۸در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣراﺳم ﻋﺑﺎدی ﮐﻠﯾﺳﺎ و ﺳﺎﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﺗﻌداد ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﯾش از ﺣد ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد ،اطﻼع دادن ﺑﮫ ادارات
ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﺣداﻗل  ۴۸ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم اﻟزاﻣﯽ اﺳت؛ اﯾن ﻣﻘررات ﺑﮫ ﺷرط آن ﮐﮫ طرح ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ھر ﯾﮏ از اﯾن اﻣﺎﮐن
ﻣذھﺑﯽ ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  ۵ﻣﺎده  ۶۵ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﺗﺳﻠﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد،ﻣﺻداق ﻧدارﻧد.

ﻣﺎده  ۷ﺑرﮔزاری 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
۲
ﺷرﮐتﮔﻧﻧدﮔﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻓراد ﺧودداری ﺷود .ﺑر اﺳﺎس ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ۲۴ﻗﺎﻧون ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑﺎﯾرن ) ،(BayVersGﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻧﺎظر ﺑر اﺟرای ﻣراﺳم و
اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﻣواردی ﻻزم ﺑﺎﺷد ،ﻣﻠزﻣﻧد از اﺟرای ﻣﺣدودﯾتھﺎ ﺑر طﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۵ﻗﺎﻧون ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑﺎﯾرن اطﻣﻧﯾﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد ﮐﮫ:
 .۱ﻣﻘررات ﻣذﮐور در ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﮫ اﺟرا درﻣﯽآﯾﻧد
 .۲ﺧطر اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻔوﻧت طﯽ ﺑرﮔزاری اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت در ﺣد ﻣﺣدود و ﻗﺎﺑل ﻗﺑوﻟﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد؛ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗوان ﻓرض را ﺑر اﯾن ﻣﺑﻧﺎ ﮔذاﺷت ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣراﺳم از  ۲۰۰ﻧﻔر ﺗﺟﺎوز ﻧﮑرده و ﻣراﺳم در ﻣﮑﺎن ﺛﺎﺑﺗﯽ ﺑرﮔزار ﮔردد.
ِ
۳

ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده ﻣراﺳم ھﻧﮕﺎم اﻋﻼم ﻣطﺎﻟب ،ﺳﺧﻧراﻧﺎن ﺟﻠﺳﮫ ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
ﺑرای ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ اﺟﺑﺎری اﺳت؛ اﻣﺎ
ٴ
۴
ﺧودروی ﺧود در ﻣراﺳم ﺷرﮐت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،از اﯾن ﻗﺎﻋده ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻣﮑﺎن اﺟرای ﻣﻘررات ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۲ﻣﯾﺳّر ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑرﮔزاری

ﻣراﺳم و اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﻣﻧوع اﺳت.
) (۲ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم و اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده  ۸ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ در اﻣﺎﮐن ﺳرﭘوﺷﯾده ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت:
 .۱ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده 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.
 .۲ﺣداﮐﺛر ﺗﻌداد ﻣﺟﺎز ﺷرﮐتﮐﻧﻧده در داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺷﻣﺎره  ۱و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺻﻧدﻟﯽھﺎی ﻣوﺟود ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷود.
 .۳اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺑرای ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺑﺎری اﺳت؛ در اﯾن ﺧﺻوص ﻧﯾمﻋﺑﺎرت  ۲ﻋﺑﺎرت  ۳از ﺑﻧد  ۱ﻣﺻداق دارد.
 .۴ﺑرﮔزارﮐﻧﻧد ٴه ﻣراﺳم طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده و آﻣﺎده اراﺋ ٴﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط در ﺻورت درﺧواﺳت آنھﺎﺳت.
 .۵در ﺗﺟﻣﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷرﮐت ﺑﯾش از  ۱۰۰ﺷرﮐتﮐﻧﻧده اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﺎﯾد ﻣراﺗب ﺑﮫ اطﻼع ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرﺳد ،در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﻧدھﺎی  ۱اﻟﯽ ۴
ﻣﺎده  ۱۳ﻣﺻداق دارﻧد.

ﻣﺎده  ۸وﺳﺎﯾل ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺳروﯾس داﻧشآﻣوزی ،اﺗوﺑوسھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ
۱

اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و اﻣﮑﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ آنھﺎ ،ﺑرای ﻣﺳﺎﻓران و ﻣﺳﺎﻓران ﭘروازی ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﻧﺗرل و ﺧدﻣﺎت،
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺳﺎﻓران ﺑﺎﺷﻧد ،اﺟﺑﺎری اﺳت۲ .ﻋﺑﺎرت  ۱در ﻣورد ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ آن ،و ﻧﯾز ﺳروﯾس ﺣﻣل و ﻧﻘل
۳
داﻧشآﻣوزی آزاد ،ﺑﮫ اﯾن ﺷرط ﻣﺻداق دارد ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از ﻣﺳﺎﻓران از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﺳﻔر ﺑﺎ اﺗوﺑوسھﺎی ﺗورﯾﺳﺗﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت.

ﻣﺎده  ۹ﻣﻘررات وﯾژه ﻣﻼﻗﺎت و ﺣﻔﺎظت
۱

ﺳﺎﮐﻧﯾن
 ((۱ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯾﻣﺎران و
ِ
 .۱ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ و ﻣراﮐز ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﺧدﻣﺎت ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ ﮐﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎﯾﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد )ﻣراﮐز ﻣذﮐور در ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱و  ۳ﻋﺑﺎرت
 ۱ﺑﻧد  ۳ﻣﺎده  ۲۳ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظ ت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت(
 .۲ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری و ﻣراﻗﺑت ﺗﻣﺎم وﻗت ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ۷۱ﮐﺗﺎب ﯾﺎزدھم ﻗﺎﻧون اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
روزی ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﻌﻠوﻟﯾن اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد،
 .۳ﻣراﮐز وﯾژه ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۲ﺑﻧد  ۱از ﮐﺗﺎب ﻧﮭم ﻗﺎﻧون ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﺷﺑﺎﻧﮫ
ِ

 .۴ﺧﺎﻧﮫھﺎی اﺷﺗراﮐﯽ وﯾژه ﻣراﻗﺑت ﺳرﭘﺎﯾﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۳اﺻل  ۲ﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑت و ﮐﯾﻔﯾت ﺳﮑوﻧت ﺑﺎ ھدف ﻣراﻗﺑتھﺎی وﯾژه ﺧﺎرج ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد ۶اﻟف ﻣﺎده  ۲۳ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺧدﻣﺎت ﭘرﺳﺗﺎری ﺳرﭘﺎﯾﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد،
 .۵ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺳﺎﻟﻣﻧدان و ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﺎن
۲

اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺑرای ﻣﻼﻗﺎتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺑﺎری اﺳت و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣداﻗﻠﯽ  ۱/۵ﻣﺗر ﺣﻔظ ﺷود .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.
) (۲در اﯾن ﻣراﮐز ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۳ ،۲و  ۵ﻋﺑﺎرت  ۱ﻣﺎده  ،۱ﻣوارد زﯾر ﻧﯾز ﻣﺻداق دارد:
 .۱ﻣﻼﻗﺎتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷرطﯽ اﺟﺎزه ﻣﻼﻗﺎت دارﻧد ﮐﮫ:
ﻣﻧﻔﯽ ﮐﺗﺑﯽ ﯾﺎ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺗﺳت ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﺧود را در دﺳت داﺷﺗﮫ و در ﺻورت درﺧواﺳت ،آن را
اﻟف( ﻣﻼﻗﺎتﮐﻧﻧده ،ﻧﺗﯾﺟ ٴﮫ
ِ
ﻣوﺳﺳﮫ راﺑرت ﮐﺦ
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی
ﺑﺎ
و
ﺷده،
ﻧﺟﺎم
ا
ﻣﻼﻗﺎت
از
ﻗﺑل
ﺳﺎﻋت
۴۸
ﺣداﮐﺛر
ﺑﺎﯾد
ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر
ﺗﺳت
ﯾﺎ
ﺑﺎدی
آﻧﺗﯽ
ﻓوری
ﺗﺳت
ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻧﻣﺎﯾد.
ٴ
ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ
ﺧودﺗﺷﺧﯾﺻﯽ )(Selbsttest
ب( ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣرﮐز ،ﺟﮭت ﺗﺷﺧﯾص ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﯾﮑﯽ از ﺗﺳتھﺎی
ِ
ﻣوﺳﺳﮫ ﻓدرل دارو وﺗﺟﮭﯾزات ﭘزﺷﮑﯽ اﻗدام ﮐرده و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ آن را ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن اراﺋﮫ دھﻧد.
ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ٴ
 .۲اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﺑرای ﻣﻼﻗﺎتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ھﻣﮫ ﻧﻘﺎط ﻣرﮐز اﺟﺑﺎری اﺳت.
 .۳ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﻘررات اﯾﻣﻧﯽ و ﺑﮭداﺷت ﺷﻐﻠﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣرﮐز ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻧﯾن اﯾن ﻣرﮐز ﺑﺎﺷﻧد،
اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
 .۴طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۲ﺑﻧد  ۱ﺷﺎﻣل طرح اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﻧﯾز ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد
ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﺑﮫ طور ﻣﻧظم ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن -ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗﻌداد ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون در ﺑراﺑر ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ
 ۲واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدهاﻧد -ﻟﺣﺎظ ﺷود؛ ﻻزم اﺳت اﯾن ﻣراﮐز اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺳتھﺎی ﻻزم را ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 .۵ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗﻌداد ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری از  ۱۰۰ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺷﯾوع ﯾﮑﺑﺎره ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺷﺎھده ﺷود ،اداره ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﻣوظف
اﺳت -ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗﻌداد ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﻧطﻘﮫ و ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون در ﺑراﺑر ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدهاﻧد -اﻗداﻣﺎت ﻻزم در ﺟﮭت
اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣرﮐز را دﺳتﮐم در دو روز ﮐﺎری در ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧد.
۳ﻣراﮐز اراﺋﮫ ﺧداﻣﺎت ﭘرﺳﺗﺎری ﺳرﭘﺎﯾﯽ ﻣوظﻔﻧد ﺑﻧﺎ ﺑر ظرﻓﯾت ﻣوﺟود ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧود را در ﺳﮫ روز ﮐﺎری ﻣﺧﺗﻠف در ھﻔﺗﮫ ﻣورد
ﺗﺳت ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﻗرار دھﻧد۲ .ﻣطﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧون ،ﭘوﺷش ﻣﺎﺳﮏ FFP2ﺗوﺳط ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﯾن ﻣراﮐز ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓراد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ
ﻣراﻗﺑت در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﻧد ،اﺟﺑﺎری اﺳت.
) (۴ھﻣراھﯽ ﻓر ِد در ﺣﺎل اﺣﺗﺿﺎر در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﻣﺟﺎز اﺳت.

ﺑﺧش  ۳ورزش ،ﺑﺎزی ،اوﻗﺎت ﻓراﻏت
ﻣﺎده  ۱۰ورزش
((۱

۱

دوره آﻣوزﺷﯽ ورزش ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت:
اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ورزﺷﯽ و ﮔذراﻧدن ﺑﺧش ﻋﻣﻠﯽ
ٴ

 .۱در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع در رﺻد ھﻔت روزه از  ۱۰۰ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ،ﺻرﻓﺎ ً اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ورزﺷﯽ ﺑدون ﺗﻣﺎس ﺑﺎ
دﯾﮕران ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۴ﻣﻘررات ﻣﺣدودﯾت ﺗﻣﺎس ﻣﺟﺎز اﺳت؛ ﺷرﮐت در ورزشھﺎی ﺗﯾﻣﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت:
 .۲در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع در رﺻد ھﻔت روزه ﺑﯾن  ۵۰ﺗﺎ از  ۱۰۰ﻣورد ﺑﺎﺷد ،ﺻرﻓﺎ ً اﻧﺟﺎم ورزشھﺎی ﺑدون ﺗﻣﺎس ﺑﺎ
دﯾﮕران ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۴ﻣﻘررات ﻣﺣدودﯾت ﺗﻣﺎس ،ھمﭼﻧﯾن اﻧﺟﺎم ورزشھﺎی ﺗﯾﻣﯽ ﺑرای ﺣداﮐﺛر  ۲۰ﮐودک زﯾر  ۱۴ﺳﺎل در ﻓﺿﺎی ﻏﯾرﺳرﭘوﺷﯾده
ﻣﺟﺎز اﺳت؛
 .۳در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﮭری آزاد ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع در رﺻد ھﻔت روزه ﮐﻣﺗر از  ۵۰ﻣورد ﺑﺎﺷد ،ﺻرﻓﺎ ً اﻧﺟﺎم ورزشھﺎی ﺗﯾﻣﯽ ﺑرای ﺣداﮐﺛر ۲۰
ﮐودک زﯾر  ۱۴ﺳﺎل در ﻓﺿﺎی ﻏﯾرﺳرﭘوﺷﯾده ﻣﺟﺎز اﺳت؛
۲

ﻣﺎده  ۲ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽﯾﺎﺑد.

رﻗﺎﺑﺗﯽ ﺗﯾمھﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﻓدرال ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت:
) (۲اﻧﺟﺎم ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت و ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺣرﻓﮫای و ﻧﯾز ﻓﻌﺎﻟﯾت ورزﺷﮑﺎران
ِ

 .۱ﺣﺿور ﺗﻣﺎﺷﺎﮔر ﻣﻣﻧوع اﺳت.
 .۲ورود اﻓراد ﺑﮫ ورزﺷﮕﺎه ،ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای ﺷرﮐت در رﻗﺎﺑت ورزﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﻣرﯾن و ﯾﺎ ﭘوﺷش ﺧﺑری ﻣﺟﺎز اﺳت.
 .۳ﻣﺳﺋوﻟﯾن روﯾداد ورزﺷﯽ ،ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،و اراﺋ ٴﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط در ﺻورت درﺧواﺳت آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
۱

 ((۳ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﺎﻟنھﺎی ورزﺷﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده از زﻣﯾنھﺎی ﺑﺎزی ،ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎ ،ﮐﻼسھﺎی رﻗص و دﯾﮕر اﻣﺎﮐن ورزﺷﯽ ﺻرﻓﺎ ً در ﻓﺿﺎی ﻏﯾر ﺳرﭘوﺷﯾده و
۲
ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای ﻣﻘﺎﺻدی ﮐﮫ در ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱اﺷﺎره ﺷده ،ﻣﺟﺎز اﺳت .ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ۱۸ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد.

ﺑﻧد  ۱۱اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔرﯾﺣﯽ
۱

۲

ت ﻣﺷﺎﺑﮫ آن ﻣﻣﻧوع اﺳت .اراﺋﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﭼﮫ در ﻓﺿﺎی آزاد و ﭼﮫ ﺳرﭘوﺷﯾده ﻣﻣﻧوع اﺳت.
 ((۱اداره ﺷﮭرھﺎی ﺑﺎزی و دﯾﮕر اﻣﺎﮐن ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺛﺎﺑ ِ

۱ ((۲اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺎرکھﺎی ﮐودک در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ،ﺻرﻓﺎ ً در ﺻورت ھﻣراھﯽ ﮐودک ﺗوﺳط ﺑزرﮔﺳﺎل آزاد اﺳت.
۲ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ھﻣراه ﻣوظﻔﻧد از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺟﻣﻊ ﺧودداری ﻛرده و ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐودﮐﺎن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﻧد.
) (۳ﺷرﮐت در ﺗورھﺎی ﺷﮭری ،ﺗور ﮐوھﺳﺗﺎن ،ﺗور ﻓرھﻧﮕﯽ و طﺑﯾﻌتﮔردی و ﻧﯾز ﺑﺎزدﯾد از ﻏﺎرھﺎ و ﻣﻌﺎدن ﻣﻣﻧوع اﺳت.
) (۴ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﻠﮫﮐﺎﺑﯾنھﺎ ،ﻗﺎﯾﻖ و ﮐﺷﺗﯽھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻗطﺎرھﺎی ﺗورﯾﺳﺗﯽ و ﺳﻔرھﺎی آﺑﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت.
۱

اﺳﺗﺧر ھﺗلھﺎ ،ﺣﻣﺎمھﺎی آﺑﮕرم و ﻣراﮐز ِوﻟﻧِس و ﺳوﻧﺎ ﻣﻣﻧوع اﺳت.
 ((۵ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺣﻣﺎمھﺎ،
ِ

۲

ﻋﺑﺎرت  ۲ﻣﺎده  ۱۰ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽﯾﺎﺑد.

) (۶ﺧدﻣﺎت روﺳﭘﯽﮔری ،روﺳﭘﯽﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﮐﻠوپھﺎی ﺑﺎزی ،ﮐﺎزﯾﻧوھﺎ ،ﻣراﮐز ﺷرطﺑﻧدی ،ﮐﻠوپھﺎ ،دﯾﺳﮑوھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻣراﮐز ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺗﻌطﯾل ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.

ﺑﺧش  ۴زﻧدﮔﯽ اﻗﺗﺻﺎدی
ﺑﻧد  ۱۲واﺣدھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ،ﺑﺎزارھﺎ
۱

) (۱در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان اﺑﺗﻼ طﯽ رﺻد ھﻔت روزه از  ۵۰ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ،ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻣﻐﺎزهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺗری در آنھﺎ رﻓت و
۲
آﻣد دارد در ﻗﺎﻟب ﻣراﮐز ﺗﺟﺎری ،ﺧدﻣﺎﺗﯽ و ﺧدﻣﺎت ﻓﻧﯽ ،ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻋرﺿﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﺎﻻ 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 ،دﻓﺎﺗر ﺑﯾﻣﮫ ،دﻓﺎﺗر ﭘﺳت و ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﯾل و ارﺳﺎل ،ﺧﺷﮏﺷوﯾﯽھﺎ و ﺳﺎﻟنھﺎی ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ،
ﺷﻌﺑﺎت ﻓروش روزﻧﺎﻣﮫ و ﺟراﯾد ،ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﻋرﺿﮫ ﻏذا و وﺳﺎﯾل ﻧﮕﮭداری ﺣﯾواﻧﺎت ،و ﺳﺎﯾر و ﻋﻣدهﻓروﺷﯽھﺎ از اﯾن ﻗﺎﻋده ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
۴
۳
ﻓروش ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول در اﯾن ﻓروﺷﮕﺎهھﺎ ﻋرﺿﮫ ﻧﻣﯽﺷوﻧد ،ﻣﻣﻧوع اﺳت .در ﻣورد ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻋﺑﺎرت  ۲اﺟﺎزه
ﻓﻌﺎﻟﯾت دارﻧد ،ﻣوارد زﯾر ﺻﺎدق اﺳت:
 .۱ادارهﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﻣﮭﯾدات ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً رﻋﺎﯾت ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗر ﺑﯾن ﻣﺷﺗرﯾﺎن اﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت؛
 .۲ﻻزم 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 ﺑﮫ ازای  ۸۰۰ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ اول ﻣﺳﺎﺣت ﻓروش ،و ﻧﯾز ﯾﮏ ﻣﺷﺗری ﺑﮫ ازای  ۲۰ﻣﺗرﻣرﺑﻊ ﺑرای ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺳﺎﺣت ﻓروش
ﺑرای ﻣﻐﺎزهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺎﺣت آنھﺎ ﺑﯾش از  ۸۰۰ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ اﺳت ،ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد؛
 .۳ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﻓروﺷﮕﺎه ،ﻣﺣوطﮫ اطراف ﻓروﺷﮕﺎه ،ورودی ﻓروﺷﮕﺎه و ﻧﯾز ﻣﺣل ﺗﺷﮑﯾل ﺻف اﻧﺗظﺎر ،ھﻣﭼﻧﯾن در ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ
اﺟﺑﺎری اﺳت؛ ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ھﻣراھﺎن آنھﺎ ﻣﻠزم ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد؛ 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؛
 .۴ﺻﺎﺣب ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻣوظف ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ طرح ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﺑرای آﻣد و رﻓت ﻣﺷﺗرﯾﺎن ،و ﺗﺳﻠﯾم آن ﺑﮫ ادارات ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ در ﺻورت
درﺧواﺳت آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
۵

در ﻣراﮐز ﺧرﯾد ،ﻣوارد زﯾر ﻣﺻداق دارﻧد:

 .۱در ﻣورد ﻣﻐﺎزهھﺎ ﻋﺑﺎرات  ۱اﻟﯽ  ۴ﺻﺎدق اﺳت؛
 .۲ﻣراﮐز ﺧرﯾد در ﺻورﺗﯽ ﻣﺷﻣول ﻋﺑﺎرت  ۴ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن در ﮐل ﻣﺳﺎﺣت ﻣرﮐز ﺧرﯾد ﺣﺿور دارﻧد از ﺗﻌداد ﻣﺟﺎز ﺗﺟﺎوز
ﻧﮑرده و ﻧﮑﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺿﻣن آﻣد و رﻓت ﻣﺷﺗرﯾﺎن در ﻓروﺷﮕﺎه ﯾﺎ ﻣرﮐز ﺧرﯾد رﻋﺎﯾت ﺷوﻧد.

۶

ﺑر ﺧﻼف ﻋﺑﺎرت  ،۱ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﮐﺎﻻی ﺧرﯾداری ﺷده از ﻓروﺷﮕﺎهھﺎ ﻣﺟﺎز اﺳت؛ ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۳ ،۱و  ۴ﻋﺑﺎرت  ۴در ﺻورﺗﯽ ﻣﺻداق دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ
طرح ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺣﻔﺎﻓظﺗﯽ ﺷﺎﻣل ﺗداﺑﯾری ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺷﺗری ،ﻣﺛﻼً ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﻓواﺻل زﻣﺎﻧﯽ ،ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.
۷

در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﮭری آزاد ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع طﯽ رﺻد ھﻔت روزه از  ۱۰۰ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ،ﻣوارد زﯾر ﻣﺻداق دارﻧد:

 .۱اﮔر ﻣﯾزان ﺷﯾوع طﯽ رﺻدھﻔت روزه ﮐﻣﺗر از  ۵۰ﻣورد ﺑﺎﺷد ،رﻓت و آﻣد ﻣﺷﺗری ﺑﮫ ﺷرط اﺣراز ﻋﺑﺎرت  ۴ﻣﺟﺎز اﺳت.،
 .۲اﮔر ﻣﯾزان ﺷﯾوع در رﺻد ھﻔت روزه ﺑﯾن  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣورد ﺑﺎﺷد ،ﻋﻼوه ﺑر ﻋﺑﺎرت  ۶ﺑﺎز ﺑودن ﻣﻐﺎزهھﺎ ﺑرای ﭘذﯾرش ﺗﮏﻣﺷﺗری ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ
ﻗﺑﻠﯽ ﺑرای زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺣدود ﻣﺟﺎز اﺳت؛ در اﯾن ﺧﺻوص ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۳ ،۱و  ۴از ﻋﺑﺎرت  ۴ﺑﺎ اﯾن ﺷرط ﻣﺻداق دارﻧد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن در
2
ﻣﺣل ﮐﺳب ﺣﺿور دارﻧد از ﯾﮏ ﻣﺷﺗری ﺑﮫ ازای ھر  ۴۰ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ از ﻣﺳﺎﺣت ﻓروش ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد؛ ﺻﺎﺣب ﻣﺣل ﮐﺳب ﻣﻠزم ﺑﮫ ﮔردآوری اطﻼﻋﺎت
ﺗﻣﺎس ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۲اﺳت،
 .۳اﮔر ﻣﯾزان ﺷﯾوع در رﺻد ھﻔت روزه ﺑﯾن  ۱۰۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﻣورد ﺑﺎﺷد ،ﺷﻣﺎره  ۲ﺑﮫ اﯾن ﺷرط ﻣﺻداق دارد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧﯽ اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ ﻣﺣل
ﮐﺳب داده ﺷود ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﻓوری آﻧﺗﯽﺑﺎدی ﯾﺎ ﺗﺳت ﺧود-ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ آنھﺎ ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر  ۲۴ﺳﺎﻋت ﻗﺑل اﻧﺟﺎم ﺷده ،و ﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر آنھﺎ در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ،۲ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر  ۴۸ﺳﺎﻋت ﻗﺑل اﻧﺟﺎم ﺷده ،ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد.
۱

 ((۲ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺷﺗری اﺟﺗﻧﺎبﻧﺎﭘذﯾر اﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﻟنھﺎی ﻣﺎﺳﺎژ ،ﺳﺎﻟنھﺎی ﺗﺎﺗو ﯾﺎ ﻣﺷﺎﻏل ﻣﺷﺎﺑﮫ آن
۲
ﻏﯾرﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣراﻗﺑت
ﻣراﻗﺑﺗﯽ
ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﺑرﺧﻼف ﻋﺑﺎرت  ۱و ﻋﺑﺎرت  ۱از ﻣﺎده  ،۱ﻓﻌﺎﻟﯾت آراﯾﺷﮕﺎهھﺎ و ﻧﯾز ﻣراﮐزی ﮐﮫ در ﺣوزه ﺑﮭداﺷﺗﯽ و
ِ
ِ

از ﭘﺎ ،دﺳت و ﻧﺎﺧن ﻓﻌﺎﻟﯾت دارﻧد ﻣﺟﺎز اﺳت؛ در اﯾن راﺑطﮫ ﻋﺑﺎرت  ۴ﺑﻧد  ۱ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﻣﺻداق دارد ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﯾن ﻣراﮐز ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﻘررات اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎر
۳
از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و ﺑﺎ دادن وﻗت ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن از ازدﺣﺎم آنھﺎ در ﻣﺣل ﮐﺳب ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺑﮫ ﻋﻣل آورﻧد .ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﺗﻧﮭﺎ
۴
در ﺻورﺗﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت ﮐﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت در اﯾن ﻣراﮐز ﺿﻣن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯾﺳّر ﻧﺑﺎﺷد .ﺻﺎﺣب ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﮔردآوری اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس
ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۲اﺳت.
۱

) (۳ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣطبھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ،ﻣطبھﺎی دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣطبھﺎی اراﺋﮫدھﻧده ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎری ،و ﯾﺎ اراﺋﮫﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت
۲
درﻣﺎﻧﯽ ﺿروری ﻣﺟﺎز اﺳت .در اﯾن ﻣراﮐز ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱و  ۳ﻋﺑﺎرت  ۴ﺑﻧد  ۱ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﻣﺻداق دارﻧد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﻧوع ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ
۳
در اﯾن ﻣراﮐز اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﻧﺑﺎﺷد .در ﺳﺎﯾر ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ،ﺗﻐﯾﯾری اﻋﻣﺎل ﻧﺷده اﺳت.
۱

۲

۳

) (۴ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﺎزارھﺎی ﺧرﯾد ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ ﻣورد اﺳﺗﺛﻧﺎء ،ﺑﺎزارھﺎی ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ھﺳﺗﻧد .در ﻣورد ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎزار ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱و  ۴ﻋﺑﺎرت ۴
از ﻣﺎده  ۱ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﻣﺻداق دارد ﮐﮫ طرح ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘررات وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت و وزارت اﻗﺗﺻﺎد ،ﺗوﺳﻌﮫ روﺳﺗﺎﯾﯽ و
۴
اﻧرژی ،ﺗﮭﯾﮫ ﺷود .اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺑرای ﻓروﺷﻧدﮔﺎن ،ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ھﻣرھﺎن آنھﺎ ﻧظر ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ۳ﻋﺑﺎرت  ۴از ﻣﺎده  ۱اﻟزاﻣﯽ اﺳت.

ﺑﻧد  ۱۳رﺳﺗورانھﺎ
) (۱ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻧواع ﻣﺷﺎﻏل ﭘذﯾراﯾﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣوارد ﻣذﮐور در ﺑﻧدھﺎی  ۲و  ۳ﻣﻣﻧوع اﺳت.
۱

۲

 ((۲ﺗﺣوﯾل ﻏذا و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺗری در ﻣﺣل ﮐﺳب ،ﯾﺎ ارﺳﺎل آن ﺑرای ﻣﺷﺗری ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت .ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﺗری در ﺗﻣﺎساﻧد ،و ﻧﯾز
۳
ﺑرای ﻣﺷﺗرﯾﺎن ،ﺷﻣﺎره  ۳ﻋﺑﺎرت  ۴ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎده  ۱۲ﻣﺻداق دارد .ھﻧﮕﺎم ﺗﺣوﯾل ،ﺻرف ﻏذا و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ در ﻣﺣل ﻓروش ﻣﻣﻧوع اﺳت.
اﺧوری ﺷرﮐتھﺎ ﮐﮫ ورود ﺑﮫ آنھﺎ ﺑرای ﻋﻣوم آزاد ﻧﯾﺳت ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت:
) (۳ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﺎﻟنھﺎی ﻏذ
ِ
 .۱ﻣﺻرف ﻏذا و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ در ﻣﺣل ﮐﺎر ،ﺟﮭت اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ﺿروری اﺳت.
 .۲ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗری از ھﻣﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار ﺗﻌﻠﻖ ﻧدارﻧد ،ﺣﻔظ ﺷود.
 .۳ﺻﺎﺣب ﻣﺣل ﮐﺳب ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،و اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ در ﺻورت درﺧواﺳت آنھﺎﺳت.

ﻣﺎده  ۱۴ﻣراﮐز اﺳﮑﺎن ﻣﺳﺎﻓر
۱

 ((۱ھﺗلھﺎ ،ﻣﺳﺎﻓرﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ھﺗل-ﻣدارس ،ﺧواﺑﮕﺎهھﺎی ﺟواﻧﺎن ،اردوﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾر اﻗﺎﻣﺗﮕﺎهھﺎی رﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﺻوﺻﯽ ،ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای اﻣور ﺿروری ﺑﮫ
۲
وﯾژه اھداف ﺣرﻓﮫای و ﺗﺟﺎری ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺳﺗﻧد .اﻗﺎﻣت در ﻣراﮐز اﺳﮑﺎن ﺑرای اھداف ﺗورﯾﺳﺗﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت.
) (۲در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣراﮐز اﺳﮑﺎن ،ﻋﺑﺎرت  ۱از ﺑﻧد  ۱ﻣﺻداق دارد:
 .۱ﺻﺎﺣب 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.
 .۲اﺳﮑﺎن ﻣﺳﺎﻓراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار ﺗﻌﻠﻖ ﻧدارﻧد در ﯾﮏ اﺗﺎق ﯾﺎ ﯾﮏ واﺣد ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﻣﺷﺗرک ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت.
 .۳اﺳﺗﻔﺎده 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 ﻧﯾمﻋﺑﺎرت  ۲ﺷﻣﺎره  ۳ﻋﺑﺎرت  ۴از ﺑﻧد ۱
ٴ
 .۴ﺻﺎﺣب 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.
 .۵ﺻﺎﺣب ﻣﺣل اﺳﮑﺎن ﻣﻠزم ﺑﮫ ﮔردآوری اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۲اﺳت.
) (۳در ﺧﺻوص ﺧدﻣﺎت رﺳﺗوراﻧﯽ ،ﻣﻘررات ﺧﺎص ﻣرﺑوط ﺑﮫ آنھﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود.

ﻣﺎده  ۱۵ھﻣﺎﯾشھﺎ ،ﮐﻧﮕرهھﺎ ،ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ
ﺑرﭘﺎﯾﯽ ھﻣﺎﯾشھﺎ ،ﮐﻧﮕرهھﺎ ،ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ و ﻧظﺎﯾر آن ﻣﻣﻧوع اﺳت.

ﻣﺎده  ۱۶اﻗﺎﻣﺗﮕﺎهھﺎی ﺷرﮐﺗﯽ
۱ﺑرای ﺷرﮐتھﺎ ،و ﻣﺷﺎﻏل ﮐﺷﺎورزی ﺑﺎ ﺣداﻗل  ۵۰ﻧﯾروی ﮐﺎر ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن آنھﺎ در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎهھﺎی ﻣﺷﺗرک ،ﺷرﮐﺗﯽ ﯾﺎ اﺳﺗﯾﺟﺎری اﺳﮑﺎن دارﻧد ،ﺗﻣﮭﯾدات
۲
ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﻣﯽﺗواﻧد در ھر ﻣورد ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗوﺳط ادارات ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺑﯾﯾن ﺷوﻧد .ﺻﺎﺣب ﺷرﮐت
ﻣﺳﺋول ﻧظﺎرت ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑر رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺛﺑت آنھﺎﺳت.

ﺑﺧش  ۵آﻣوزش و ﻓرھﻧﮓ
ﺑﻧد  ۱۷اﻣور اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
۲

۱

ﺑرﮔزاری اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺻرﻓﺎ ً در ﺻورت رﻋﺎﯾت ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ ۱/۵ﻣﺗری ﺑﯾن ﮐﻠﯾﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﻣﺟﺎز اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﻧﺎﺑر ﻧوع آزﻣون ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ
۲
ﮔذاری ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد ،ﻻزم اﺳت از دﯾﮕر ﻣﻘررات ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾت ﺷود .ﺣﺿور ﺳﺎﯾر اﻓراد در ﺟﻠﺳﮫ اﻣﺗﺣﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻣﺎﺷﺎﮔر ﻣﺟﺎز
ﻧﯾﺳت.

ﺑﻧد  ۱۸ﻣدارس
۱

 ((۱ﮐﻼس درس و دﯾﮕر ﻣﻧﺎﺳﺑتھﺎی ﻣدرﺳﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺗﻌرﯾف ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش ﺑﺎﯾرن ) (BayEUGو ﻧﯾز ﻣراﻗﺑت ﺑﻌد از ظﮭر از ﮐودﮐﺎن در
۲
ﻣدرﺳﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرات زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت ،ﻣﺷروط ﺑر آن ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت ﻣﻘﺗﺿﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﺑﮫ ﻋﻣل آﯾﻧد ﮐﮫ ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺗﺿﻣﯾن ﮔردد .ﻣدارس
و ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺗوزﯾﻊ ﻏذا در ﻣدرﺳﮫ ،ﺟﮭت اﻧﺟﺎم ھر ﮔوﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﻣدرﺳﮫ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ )ﻣوﺳوم ﺑﮫ طرح ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﭘﺎﯾﮫ( ﺑر
اﺳﺎس ﻣﻘررات وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎی آﻣوزش و ﻓرھﻧﮓ و ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ،و اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ،در ﺻورت درﺧواﺳت آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.

۳

ﻣوارد زﯾر ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﻧد  ۴ﻣﺻداق دارﻧد:
 .۱در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﮭری آزاد ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع طﯽ رﺻد ھﻔت روزه از  ۱۰۰ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ،ﻣوارد زﯾر ﻣﺻداق دارﻧد:
اﻟف( ﺑرای داﻧشآﻣوزان ﮐﻼس ﭼﮭﺎرم اﺑﺗداﯾﯽ ،ﮐﻼس  ۱۱ﻣدرﺳﮫ ﮔﯾﻣﻧﺎزﯾوم ،ﻣدارس ﻓﻧﯽ و داﻧشاﻣوزان ﺳﺎل آﺧر ،ﺑﮫ ﺷرط آن ﮐﮫ اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾت
ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗری ﺑﮫ طور ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ داﻧشآﻣوزان در ﺷﯾﻔتھﺎی ﻣﺗﻧﺎوب در ﻣدرﺳﮫ ﺣﺿور ﯾﺎﺑﻧد ،ﮐﻼس
ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺿوری ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود و
ب( ﺑرای ﺳﺎﯾر اﻧواع ﻣدرﺳﮫ و داﻧشآﻣوزان ﺳﺎﯾر ﻣﻘﺎطﻊ آﻣوزﺷﯽ ،ﮐﻼس آﻧﻼﯾن ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود؛
 .۲در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع طﯽ رﺻد ھﻔت روزه ﺑﯾن  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣورد ﺑﺎﺷد ،ﮐﻼسھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺿوری داﯾر ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺑﮫ
ﺷرط آن ﮐﮫ اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗری ﺑﮫ طور ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺑﮫ داﻧشآﻣوزان در ﺷﯾﻔتھﺎی ﻣﺗﻧﺎوب
ﺗدرﯾس ﺷود؛
 .۳در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع طﯽ رﺻد ھﻔت روزه از  ۵۰ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد ،ﻣوارد زﯾر ﻣﺻداق دارد:
اﻟف( ﮐﻼس داﻧشآﻣوزان ﻣﻘطﻊ اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺿوری ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود و
ب( ﺑرای ﺳﺎﯾر اﻧواع ﻣدرﺳﮫ و داﻧشآﻣوزان ﺳﺎﯾر ﻣﻘﺎطﻊ درﺳﯽ ،ﮐﻼسھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺿوری داﯾر ﻣﯽﺷوﻧد ﺑﮫ ﺷرط آن ﮐﮫ اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ
 ۱/۵ﻣﺗری ﺑﮫ طور ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺑﮫ داﻧشآﻣوزان در ﺷﯾﻔتھﺎی ﻣﺗﻧﺎوب ﺗدرﯾس ﺷود.

۴

ﺑرﺧﻼف ﻣﺎده  ،۳ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻣﻌﮫ ھر ھﻔﺗﮫ از طرﯾﻖ اﻋﻼم ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯾزان ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری را ﺑر اﺳﺎس
۵
ﻣﻘرر ﺷدهاﻧد از آﻏﺎز
ﻣوﺳﺳﮫ راﺑرت ﮐﺦ اﻋﻼم ﻣﯽدارﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﻘرراﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣﯾزان ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری در ھر ھﻔﺗﮫ ّ
آﺧرﯾن اﻋﻼن رﺳﻣﯽ ٴ
۶
ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد ﯾﻌﻧﯽ از دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ در ﻧواﺣﯽ ﯾﺎ ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﻣرﺑوطﮫ دارای اﻋﺗﺑﺎر ﺧواھﻧد ﺑود .ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت اﺿطراری ﺗوﺳط
وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣرﺑوطﮫ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔردد.

۱ ((۲اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ﻣدرﺳﮫ ،در ﻣراﻗﺑت ﺑﻌد از ظﮭر از ﮐودﮐﺎن و ﺳﺎﯾر ﻣوارد اﺿطراری ﻣراﻗﺑت از داﻧشآﻣوزان ﻧﺎﺣﯾﮫ اﺟﺑﺎری
۲
اﺳت ،ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ ﺑرای ﮐﺎدر آﻣوزﺷﯽ ﻣدرﺳﮫ اﻟزاﻣﯽ اﺳت .ﺻرﻓﻧظر از ﻣﺎده  ،۱ﻣوارد زﯾر از اﯾن ﺗﻌﮭد
ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ھﺳﺗﻧد:
 .۱داﻧشآﻣوزان ،در ﺻورت ﺗﺻوﯾب ھﯾﺎت ﻧﺎظران ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣوﺟﮫ آﻣوزﺷﯽ-ﭘرورﺷﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 .۲ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ ﭘس از ﻣﺳﺗﻘر ﺷدن در ﻣﺣل ﮐﺎر ﺧود ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ اﻓراد دﯾﮕری در آن ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
 .۳داﻧشآﻣوزان ،ھﻧﮕﺎم ھوادھﯽ ﮐﻠﯽ ﮐﻼس ﯾﺎ ﺳﺎﻟن و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ،ﻣﺎدام ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻔظ ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺟﺎز ﺗوﺟﮫ ﺷود.
۳

ﻣﺳﺋوﻟﯾن آﻣوزﺷﯽ ھر ﯾﮏ از ﻣراﮐز آﻣوزﺷﯽ ﻓوقاﻟذﮐر ﻣوظﻔﻧد از اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺗوﺳط ﻣﺣﺻﻼن اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﻣوﺳﺳﺎت ﺗرﺑﯾت ﻣﻌﻠم و ﺗرﺑﯾت ﻣﻌﻠم ﻣدارس اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﻧﯾز ﻣﺻداق دارد.
) (۳ﻣواد  ۱ﺗﺎ  ۲در ﻣورد ﻓﻌﺎﻟﯾت آﻣوزﺷﯽ و داﻧﺷﮕﺎھﯽ و ٴ
۱

) (۴ﺑرﮔزاری ﮐﻼسھﺎی ﺣﺿوری ﯾﺎ ﮐﻼسھﺎی ﺣﺿوری ﺷﯾﻔﺗﯽ ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻣراﻗﺑت اﺿطراری از ﮐودﮐﺎن و ﻣراﻗﺑت ﺑﻌد از ظﮭرھﺎ ،ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ
ﺑرای داﻧشآﻣوزان ﻣﺟﺎز اﺳت ﮐﮫ دو ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ ،و ﺗﺣت ﺷراﯾط ذﮐر ﺷده در ﺷﻣﺎره  ۱ﻋﺑﺎرت  ۳ﻣﺎده  ۱ﺣداﻗل دو ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرات  ۲اﻟﯽ
۲
 ۵ﺗﺳت ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲اﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷﻧد .در اﯾن ﺻورت ﻻزم اﺳت داﻧشآﻣوزان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺳت ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر ﯾﺎ ﺗﺳت ﻓوری
آﻧﺗﯽﺑﺎدی ﺧود را ﮐﺗﺑﺎ ً ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت دﯾﺟﯾﺗﺎل در دﺳت داﺷﺗﮫ و در ﺻورت درﺧواﺳت آن را ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾﻧد ،و ﯾﺎ در ﻣدرﺳﮫ ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻣرﺑﯾﺎن ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
۳

ﺗﺳت ﺧود-ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ اﻗدام ﮐرده و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ آن را ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧﻧد .ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺳتھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ﯾﺎ ﺗﺳتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ۴۸
ﺳﺎﻋت دارای اﻋﺗﺑﺎرﻧد ،و در ﺻورت اﺣراز ﺷﻣﺎره  ۱ﻋﺑﺎرت  ۳ﺑﻧد  ،۱ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  ۲۴ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ﺷروع روز آﻣوزﺷﯽ ﺑﻌدی ﻣﻌﺗﺑر ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .از
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺳتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷوﻧد ﺻرﻓﺎ ً در ﺟﮭت اھداف آﻣوزش ﮐﻼﺳﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود؛ در راﺳﺗﺎی رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﮔزارش در راﺑطﮫ ﺑﺎ
۴

۴

۶

آﻣوزان
ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ،واﮔذاری ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺳت ﺑﮫ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﺣداﮐﺛر  ۱۴روز ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷود .ﺑرای داﻧش
ِ
۷
ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی آﻣوزﺷﯽ وﯾژه ،وزارت آﻣوزش و ﭘرورش ﻣﯽﺗواﻧد اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎﺗﯽ ﻗﺎﯾل ﺷود .ﺑرای ﮐﺎدر آﻣوزﺷﯽ و ﭘرﺳﻧل اداره ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧوع
ﮐﺎرﺷﺎن ،ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱اﻟﯽ  ۵ﻣﺻداق دارﻧد و ﺗﺳت ﺧود-ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﻣﯽﺗواﻧد در ﺧﺎرج از ﻣدرﺳﮫ و ﺑدون ﻧظﺎرت ﻧﯾز اﻧﺟﺎم ﺷود ﻣﺷروط ﺑر اﯾن ﮐﮫ
اطﻣﯾﻧﺎن دھﻧد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﺑوده اﺳت.

ﻣﺎده  ۱۹ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﮐودﮐﺎن ،ﻧوﺟواﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل
۱

 ((۱ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﮭدﮐودکھﺎ ،ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﮐودک ،ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت از ﮐودک ﺿﻣن ﺗﻌطﯾﻼت ،و ﮔروهھﺎی ﺑﺎزی وﯾژه ﮐودﮐﺎن ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر
ﻣﺟﺎز اﺳت:
 .۱در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع طﯽ رﺻد ھﻔت روزه از  ۱۰۰ﻣوردﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣراﮐز ﻓوق ﻣﻣون اﺳت؛ ﻣﻘررات ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت اﺿطراری از ﮐودﮐﺎن از ﺳوی وزارت ﺧﺎﻧواده ،ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺷورت وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت اﻋﻼم ﻣﯽﺷود؛
 .۲در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع در رﺻد ھﻔت روزه ﺑﯾن  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣورد ﺑﺎﺷد ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣرﮐز ﻓوق ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت
ﮐﮫ ﻣراﻗﺑت از داﻧشآﻣوزان در ﮔروهھﺎی ﺛﺎﺑﺗﯽ )ﻣﺣدودﯾت ﻓﻌﺎﻟﯾت( اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد؛
 .۳در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع در رﺻد ھﻔت روزه از  ۵۰ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد ،ﻣراﮐز ﻓوق ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
۲

ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣراﮐز ﻓوقاﻟذﮐر ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ در ﭼﺎرﭼوب ﻣﻘررات وﺿﻊ ﺷد ٴه وزارت ﺧﺎﻧواده ،ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﻼﻣت و

ﻣراﻗﺑت ،و اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ،در ﺻورت درﺧواﺳت آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد؛ در اﯾن ﺧﺻوص ﺑﺎﯾد ﻧﯾﺎزھﺎ و ﺷراﯾط ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻣراﮐز ﺑﮫ
۳
طور ﺧﺎص ﻣورد ﺗوﺟﮫ واﻗﻊ ﺷوﻧد .ﻋﺑﺎرات  ۴اﻟﯽ  ۵ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎده  ۱۸در اﯾن ﻣورد ﻣﺻداق دارﻧد.
۱

) (۲ادارهﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﮭدﮐودکھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘررات وزارت ﺧﺎﻧواده ،ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﻼﻣت و
۲
ﻣراﻗﺑت ،و اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ،در ﺻورت درﺧواﺳت آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .در اﯾن ﺧﺻوص ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻘررات وﯾژه اﯾن ﻣراﮐز و ﺷراﯾط ھر
ﻣﮭدﮐودک اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
۱

) (۳ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧدھﺎی  ۱و  ،۲ﺗﻧﮭﺎ داﻧشآﻣوزاﻧﯽ ﻣﺟﺎزﻧد در ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺑﻌد از ظﮭرھﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم
۲
ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﺟﮭت ﺣﺿور در ﻣدرﺳﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺑﻧد  ۴ﻣﺎده ۱۸ﻣﻘرراﺗﯽ ﺑرای ﺷرﮐت در ﮐﻼس ﺣﺿوری ﯾﺎ ﻣراﻗﺑت اﺿطراری ﺑﻌد از
ظﮭر در ھﻣﺎن روز درﺳﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻋﺑﺎرات  ۱اﻟﯽ  ۵ﺑﻧد  ۴ﻣﺎده  ۱۸ﻣﺷروط ﺑر آن ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً ﻣدرﺳﮫ ﻣﺟﮭز ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣراﻗﺑت ﺑﻌد از ظﮭر
ﺑﺎﺷد ،ﺻﺎدق ﺧواھد ﺑود.

ﻣﺎده  ۲۰آﻣوزشھﺎی ﺧﺎرج ﻣدرﺳﮫای ،آﻣوزﺷﮕﺎهھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،آﻣوزﺷﮕﺎهھﺎی راﻧﻧدﮔﯽ
۱

۲

 ((۱آﻣوزش ﺣرﻓﮫای و ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت ﮐﮫ ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗری ﻣﯾﺎن ﮐﻠﯾﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن رﻋﺎﯾت ﺷود .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،
۴
۳
اﺟﺑﺎری اﺳت .در اﯾن ﺧﺻوص ﻋﺑﺎرت  ۲ﻣﺎده ۱۷ﻣﺻداق دارد .ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده دوره ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،و اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ادارات
۵
ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ در ﺻورت درﺧواﺳت آنھﺎﺳت .در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع طﯽ رﺻد ھﻔت روزه از  ۱۰۰ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد،

ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑرﮔزاری ﮐﻼس ﺣﺿوری ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده  ۳ﻣﻣﻧوع اﺳت.

۶

ﻋﺑﺎرات  ۲اﻟﯽ  ۱۱ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎده  ۲۰ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎزدھم ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در

ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺑﺎﯾرن ﮐﮫ ﺗﺎ  ۲۱ﻓورﯾﮫ  ۲۰۲۱دارای اﻋﺗﺑﺎر ﺑود ،ﺑرای داﻧشآﻣوزان ﺳﺎل آﺧر ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد.
 ((۲در ﺧﺻوص آﻣوزش ﺑزرﮔﺳﺎﻻن طﺑﻖ ﻗﺎﻧون آﻣوزش ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺑﺎﯾرن ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ و ﻧﯾز ھر ﮔوﻧﮫ دوره آﻣوزﺷﯽ
ﺧﺎرج از ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ،ﻋﺑﺎرات  ۱اﻟﯽ  5ﺑﻧد  1ﻣﺻداق دارﻧد.
۱

دوره آﻣوزش ﮐﻣﮏھﺎی اوﻟﯾﮫ و آﻣوزش اﻋﺿﺎی داوطﻠب آﺗشﻧﺷﺎﻧﯽ ،ﺧدﻣﺎت ﻧﺟﺎت و اﻣداد ﻓﻧﯽ ﺑﮫ ﺷرط رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗری
 ((۳ﺑرﮔزاری
ٴ
۲
ﻣﯾﺎن ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺟﺎز اﺳت .اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ وﯾژه ﺿﻣن آﻣد و رﻓت و در ﻣﺣلھﺎی ﺗﻼﻗﯽ ،ھﻣﭼﻧﯾن
۴
۳
در ﻣﻧﺎﺳبھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺣﺿوری ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷوﻧد ،اﺟﺑﺎری اﺳت .در اﯾن ﺧﺻوص ﻋﺑﺎرت  ۲ﻣﺎده ۱۷ﻣﺻداق دارد .ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده دوره ﻣﻠزم ﺑﮫ
ﺗﮭﯾﮫ طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،و اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ در ﺻورت درﺧواﺳت آنھﺎﺳت.
۱
ﻧﻔره ﺣﺿوری ﻣوﺳﯾﻘﯽ و آواز ﺻرﻓﺎ ً ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت:
 ((۴ﺑرﮔزاری ﮐﻼس ﺗﮏ ٴ

 .۱اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣداﻗل  ۲ﻣﺗری و ﻣطﻣﺋن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛
 .۲ﻣطﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧون اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎر ،ﭘوﺷش ﻣﺎﺳﮏ طﺑﯽ ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﭘوﺷش ﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﺑرای داﻧشآﻣوزان اﺟﺑﺎری اﺳت؛ اﯾن ﻣﻘررات ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﭘوﺷش ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻧﺷود؛
 .۳ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده دوره ﻣوظف ﺑﮫ ﺗدوﯾن طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،و اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ در ﺻورت درﺧواﺳت آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
۲

در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع طﯽ رﺻد ھﻔت روزه از  ۱۰۰ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ،ﺑرﮔزاری ﮐﻼس ﺣﺿوری ﻣوﺳﯾﻘﯽ و آواز ﻣﻣﻧوع

اﺳت.
۱

 ((۵در ﺧﺻوص ﮐﻼسھﺎی ﺗﺋوری راﻧﻧدﮔﯽ ،ﮐﻼسھﺎی ﺑﺎزآﻣوزی راﻧﻧدﮔﯽ و ﻧﯾز ﺗﺳت ﺻﻼﺣﯾت راﻧﻧدﮔﯽ و آزﻣون ﻧظری راﻧﻧدﮔﯽ ،ﻣطﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧون
اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ طﺑﯽ ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،و ﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﺑرای ﺳﺎﯾرﯾن اﻟزاﻣﯽ اﺳت؛ در اﯾن ﺧﺻوص ﻋﺑﺎرات  ۱و  ۴ﺑﻧد  ۳ﻣﺻداق دارﻧد.
۲
ﺑرای ﮐﻼسھﺎی ﻋﻣﻠﯽ راﻧﻧدﮔﯽ و ﯾﺎ آزﻣون ﻋﻣﻠﯽ راﻧﻧدﮔﯽ ،ﻣطﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧون اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎر ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﻧﯾز ﺳﺎﯾر اﻓراد
اﺟﺑﺎری اﺳت.
 ((۶در ﺧﺻوص دروس ﻋﻣﻠﯽ دوره آﻣوزﺷﯽ ورزش ﻣﺎده  ۱۰اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود.

ﻣﺎده  ۲۱داﻧﺷﮕﺎهھﺎ و ﻣراﮐز آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ
۱

۲

ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻼسھﺎی ﺣﺿوری در داﻧﺷﮕﺎهھﺎ و ﻣراﮐز آﻣوزش ﻣﻣﻧوع اﺳت .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  ۱/۵ﻣﺗر ﺑﯾن
۴
۳
ﺣﺎﺿرﯾن رﻋﺎﯾت ﺷود .اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در اﯾن ﻣوارد ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۲اﺟﺑﺎری اﺳت .ﻣﻘررات وﯾژه اﯾن ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽﯾﺎﺑﻧد.

ﺑﻧد  ۲۲ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری اﺳﻧﺎد
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﻣراﮐز ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﺑﮫ ﺷرط رﻋﺎﺑت ﻣوارد ﻣذﮐور در ﻋﺑﺎرت  ۴ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۱۲ﻣﺟﺎز اﺳت.

ﻣﺎده  ۲۳ﻣراﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ
) (۱ﺗﺋﺎﺗرھﺎ ،اﭘراھﺎ ،ﮐﻧﺳرتھﺎ ،ﺻﺣﻧﮫھﺎی اﺟرای ﻧﻣﺎﯾش ،ﺳﯾﻧﻣﺎھﺎ و اﻣﺎﮐن ﻣﺷﺎﺑﮫ آن ﺗﻌطﯾلاﻧد.
ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧظﯾر آن ،ﺑﺎغوﺣشھﺎ و ﺑﺎغ
) (۲در ﺧﺻوص ﻣوزهھﺎ ،ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ ،ﯾﺎدوارهھﺎ ،اﻣﺎﮐن دﯾدﻧﯽ ﺑﺎﯾرن ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺻرھﺎ ،ﺑﺎغھﺎ و درﯾﺎﭼﮫھﺎ و اﻣﺎﮐن
ِ
ھﺎی ﮔﯾﺎهﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣوارد زﯾر ﻣﺻداق دارد:
 .۱ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣراﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ ﻓوقاﻟذﮐر در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری در آنھﺎ در رﺻدھﻔت روزه از  ۱۰۰ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد،
ﻣﻣﻧوع اﺳت.
 .۲در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع طﯽ رﺻدھﻔت روزه ﺑﯾن  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣورد ﺑﺎﺷد ،ﻣراﮐز ﻓوق ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورت ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻗﺑﻠﯽ و
ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت:
اﻟف( ﺗﻌداد ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺣت ﻣرﮐز ﺑﮫ طوری ﮐﮫ رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣداﻗﻠﯽ  ۱/۵ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷود؛
ب( ﺑرای ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣراﺳم اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
پ( ﻣدﯾرﯾت ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،و اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ در ﺻورت درﺧواﺳت آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد؛
ت( ﻣدﯾرﯾت ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﮔردآوری اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﻣرﮐز ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۲ﻣﯽﺑﺎﺷد؛
 .۳در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع طﯽ رﺻد ھﻔت روزه از  ۵۰ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد ،ﺷﻣﺎره  ۲ﺑﺎ اﯾن ﺷرط ﻣﺻداق دارد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﺗﻌﯾﯾن وﻗت ﻗﺑﻠﯽ و ﮔردآوری اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻧﺑﺎﺷد.

ﻗﺳﻣت  ۶ﺳﺎﯾر ﻣﻘررات
ﻣﺎده  ۲۴اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣﺻرف اﻟﮑل ،رھﮕﯾری زﻧﺟﯾره آﻟودﮔﯽ
) (۱اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﻣوارد زﯾر اﺟﺑﺎری اﺳت
 .۱در ﻣرﮐز ﺷﮭر ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﻌرﯾف ﺷده ﺗوﺳط ﻣﺳﺋوﻟﯾن اﺟراﯾﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ در ﻓﺿﺎی آزاد ﮐﮫ ازدﺣﺎم ﺟﻣﻌﯾت در آن
زﯾﺎد و ﯾﺎ ﺗوﻗف اﻓراد ﮔذارا ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد،
 .۲در آﺳﺎﻧﺳورھﺎ و ﻣﺳﯾرھﺎی آﻣد و رﻓت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎی دوﻟﺗﯽ و دﯾﮕر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﻣﻘررات وﯾژهای ﺑرای آنھﺎ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ
ﻧﺷده اﺳت،
 .۳در 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.
)۱ (۲ﻣﺻرف اﻟﮑل در ﻣﻌﺎﺑر ﻋﻣوﻣﯽ ﻣرﮐز ﺷﮭر و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻣﮑﺎن ﻋﻣوﻣﯽ در ﻓﺿﺎی آزاد ﮐﮫ ازدﺣﺎم ﺟﻣﻌﯾت در آن زﯾﺎد و ﯾﺎ ﺗوﻗف اﻓراد ﮔذارا
۲
ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد اﯾن ﻣﺣلھﺎ در ھر ﻣورد ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺷﺧص ﺷوﻧد .اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ،در ﺻورت درﺧواﺳت آنھﺎﺳت.
) (۳ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾن ﮐﮫ ﭘﯾﮕﯾری و رﺻد زﻧﺟﯾره ﻋﻔوﻧت ،دﯾﮕر ﺗوﺳط ادارات ﻧﺎﺣﯾﮫ ﯾﺎ ﺑﺧش ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﻠزﻣﻧد
 .۱ﻣراﺗب را ﺑﮫ اطﻼع دوﻟت رﺳﺎﻧده و
 .۲و ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﺑﻧﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧود ،از ﭘﻠﯾس و ارﺗش ﮐﻣﮏ ﺑطﻠﺑﻧد.

ﺑﺧش  ۷اﻗداﻣﺎت واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع
ﻣﺎده  ۲۵ﻣﻘررات رﺻد ھﻔت روزه
(1 (1ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری طﯽ رﺻد ھﻔت روزه در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﻧطﻘﮫ آزاد ﺷﮭری ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﺎﻻﺗر از ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﮐﺷوری ﺑﺎﺷد،
۲
اداره ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ دوﻟت ،ﮔذﺷﺗﮫ از ﻣﺎده  ،۲۸ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺟدﯾدی اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺷﺎھده ﺷود ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  ۱۷ﻣﺎده  ۲ﻗﺎﻧون
ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت اﻓزاﯾش ﻣﯾزان اﺑﺗﻼ از ﻣﻧﺎطﻖ ﭘرﺧطر ﻣرزی ﻧﺷﺄت ﻣﯽﮔﯾرد ،ادارات ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺑﮫ وﯾژه در ﺻورت اﻓزاﯾش ﺷﻣﺎر
ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ،ﻣﺟﺎزﻧد ﺑرای ﻣﺳﺎﻓران و ﺷﺎﻏﻼن ﻣرزی ﻣﻘررات ﻣﺣدودﯾت آﻣد و رﻓت ﺑﯾﺷﺗری وﺿﻊ ﮐرده و اﻗداﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای
ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻏﻼن ﻣرزی را در اﺳﺗﺧدام ﺧود دارﻧد ،ﺗدوﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 .۲در ﺷﮭرھﺎ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع آنھﺎ در رﺻد ھﻔت روزه ﺑﯾش از  ۲۰۰ﻣورد اﺳت ،اداره ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽﺗواﻧد اﯾن ﭼﻧﯾن ﻣﻘرر
ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎی ﻣﻌﯾﻧﯽ ،ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ در ﻣﺣل ﮐﺎر ﺣﺿور ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺳت ﻓوری آﻧﺗﯽﺑﺎدی ﯾﺎ
ﺗﺳت ﺧود-ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﺧود را ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر  ۲۴ﺳﺎﻋت ﻗﺑل اﻧﺟﺎم ﺷده ،و ﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺳت ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر ﺧود در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ
 ۲ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر  ۴۸ﺳﺎﻋت ﻗﺑل اﻧﺟﺎم ﺷده را اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد.

ﻣﺎده  ۲۶ﻣﻘررات رﺻد ھﻔت روزه ﺑرای ﺑﯾش از  ۱۰۰ﻣورد اﺑﺗﻼ ،ﻣﺣدودﯾت ﻋﺑور و ﻣرور ﺷﺑﺎﻧﮫ
در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع در رﺻد ھﻔت روزه از  ۱۰۰ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ،ﺗرک ﻣﻧزل از ﺳﺎﻋت  ۱۰ﺷب اﻟﯽ  ۵ﺻﺑﺢ ،ﻣﮕر ﺑﮫ
دﻻﯾل ﻣوﺟﮫ ،ﻣﻣﻧوع اﺳت:
 .۱ﻓورﯾتھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ،داﻣﭘزﺷﮑﯽ و دﯾﮕر درﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ اﻓﺗﺎدن ﻧﺑﺎﺷﻧد
 .۲رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧدﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﺑرای اھداف آﻣوزﺷﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ اﻓﺗﺎدن ﻧﺑﺎﺷﻧد
 .۳ﺑرای ﺗﺣﻘﻖ ﺣﻖ ﺣﺿﺎﻧت و ﺣﻖ دﯾدار ﻓرزﻧد
 .۴ﻣراﻗﺑت از اﻓراد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﮐﻣﮏ و ﮐودﮐﺎن زﯾر  ۱۸ﺳﺎل ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﻌوﯾﻖ ﻧﺑﺎﺷد
 .۵ھﻣراھﯽ ﻓرد در ﺣﺎل اﺣﺗﺿﺎر
 .۶اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت از ﺣﯾواﻧﺎت

 .۷و ﯾﺎ دﻻﯾل اﺟﺗﻧﺎبﻧﺎﭘذﯾر دﯾﮕر.

ﻣﺎده  ۲۷ﮔﺎمھﺎی ﺑﻌدی ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻣﺟدد
 ((۱ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ طﯽ رﺻد ھﻔت روزه ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ،ﻣﯾزان اﺑﺗﻼ از  ۱۰۰ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻧﮑرده و اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻔوﻧت در ﺣد ﺛﺎﺑﺗﯽ ﻣﺎﻧده و ﯾﺎ ﮐﺎھش
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت
ﯾﺎﺑد ،اداره ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﭘس از ﺗواﻓﻖ ﺑﺎ وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ،در ﭼﺎرﭼوب طرحھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘس از
ِ
ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺎ وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﮐﮫ از  ۲۶آورﯾل  ۲۰۲۱اﻋﺗﺑﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ و رﺳﻣﺎ ً اﻋﻼم ﻣﯽﮔردﻧد و در آنھﺎ اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻟﺣﺎظ ﺷده،
ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽھﺎی ﺑﯾﺷﺗری را ﻣﺟﺎز اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾﻧد:
ھﺎی ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺑرای ﻣﮭﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﻗت ﻗﺑﻠﯽ ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ھﻣراه ﺑﺎ ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس آنھﺎ؛ ﺑرای اﻓرادی از ﭼﻧد
 . ۱ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ رﺳﺗورانھﺎ و ﻏذاﺧوری ِ
ﺧﺎﻧوار ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ ﺳر ﯾﮏ ﻣﯾز ﻣﯽﻧﺷﯾﻧﻧد ،اﻧﺟﺎم ﺗﺳت آﻧﺗﯽﺑﺎدی ﻓوری ) (POC-Antigentestﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﺧودﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ،ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر  ۲۴ﺳﺎﻋت
ﻗﺑل اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد ،و ﯾﺎ ﺗﺳت ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر  ۴۸ﺳﺎﻋت ﻗﺑل اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد و ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن
ﻧﻧﯾﺟ ٴﮫ آن اﻟزاﻣﯽ اﺳت؛
 .۲ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﺗﺋﺎﺗرھﺎ ،ﮐﻧﺳرتھﺎ ،اﭘراھﺎ و ﺳﯾﻧﻣﺎھﺎ ﺑرای ﻣﮭﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ در دﺳت داﺷﺗن ﻣدارکِ دال ﺑر اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره ۱؛
ﺷﻣﺎره  ۱ﻣدرﮐﯽ دال ﺑر اﻧﺟﺎم
 .۳ورزش ﻏﯾرﺗﻣﺎﺳﯽ در اﻣﺎﮐن ﺳرﭘوﺷﯾده و ورزشھﺎی ﺗﻣﺎﺳﯽ در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺑﺎ اﯾن ﺷرط ﮐﮫ ورزﺷﮑﺎران ﻣطﺎﺑﻖ
ٴ
ﺗﺳﺗدر دﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
 ((۲ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در رﺻد ھﻔت روزه ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ،ﻣﯾزان اﺑﺗﻼ از  ۵۰ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻧﮑرده و اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻔوﻧت در ﺣد ﺛﺎﺑﺗﯽ ﻣﺎﻧده و ﯾﺎ ﮐﺎھش
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت
ﯾﺎﺑد ،اداره ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﭘس از ﺗواﻓﻖ ﺑﺎ وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ،در ﭼﺎرﭼوب طرحھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘس از
ِ
ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺎ وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۶آورﯾل  ۲۰۲۱در ﻣوارد زﯾر از ﻣﻘررات وﺿﻊ ﺷده ﺗﺧطﯽ ﻧﻣﺎﯾد:
 .۱ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ رﺳﺗوران و ﻏذاﺧوریھﺎی ﻓﺿﺎی ﺑﺎز
 .۲ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﺗﺋﺎﺗرھﺎ ،ﮐﻧﺳرتھﺎ ،اﭘراھﺎ و ﺳﯾﻧﻣﺎھﺎ و
 .۳اﻧﺟﺎم ورزھﺎی ﻏﯾر ﺗﻣﺎﺳﯽ در ﻓﺿﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده و ورزشھﺎی ﺗﻣﺎﺳﯽ در ﻓﺿﺎی ﻏﯾر ﺳرﭘوﺷﯾده
) (۱ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری  ۱۴روز ﭘس از رﺻد ھﻔت روزه ،ﻣﯾزان اﺑﺗﻼ از  ۱۰۰ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻧﮑرده و اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻔوﻧت در ﺣد ﺛﺎﺑﺗﯽ
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ وزارت
ﻣﺎﻧده و ﯾﺎ ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد ،اداره ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﭘس از ﺗواﻓﻖ ﺑﺎ وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ،در ﭼﺎرﭼوب طرحھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘس از
ِ
ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺎ وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﮐﮫ از  ۲۲ﻣﺎرس  ۲۰۲۱اﻋﺗﺑﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ و رﺳﻣﺎ ً اﻋﻼم ﻣﯽﮔردﻧد و در آنھﺎ اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺗﯽ و
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻟﺣﺎظ ﺷده ،ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽھﺎی ﺑﯾﺷﺗری را ﻣﺟﺎز اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾﻧد:

ﻗﺳﻣت  ۸ﻣﻘررات ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻣﺎده  ۲۸اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ و ﻣﻘررات ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ،اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت
۱

۲

 ((۱در ﺳﺎﯾر ﻣﻘررات وﺿﻊ ﺷده ﺗوﺳط ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺟﮭت اﺟرای ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺗﻐﯾﯾری ﺣﺎﺻل ﻧﺷده اﺳت .ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣﻧطﻘﮫ،
ﺣﺗﯽ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺗﻣﮭﯾدات ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﯾﺎ طرح ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺣﻔﺎظﺗﯽ وﺿﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد ،اﺟﺎزه دارﻧد در ھر ﻣورد ﺧﺎص ﻣﻘررات ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑرای
اﺟرای ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت اﻟزاﻣﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻣﻘررات ﻗﺑﻠﯽ ﺑﯾﺎﻓزاﯾﻧد.
۱

 ((۲در ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻟﺣﺎظ ﻗواﻧﯾن ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑﺎﺷد ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ،اﻣﮑﺎن ﺻدور ﻣﺟوز ﺗوﺳط اداره
۲
ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ وﺟود دارد .در ﻣواردی ﮐﮫ ﮔروھﯽ از ﻣردم ﯾﺎ ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ،ﺻدور ﻣﺟوز ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﺑﺎرت  ۱و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺷرط ﻣواﻓﻘت ﻣﺳﺋوﻟﯾن دوﻟت اﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت.
 ((۳در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ طﯽ رﺻد ھﻔت روزه ،ﻣﯾزان اﺑﺗﻼ از  ۱۰۰ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ،اداره ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﭘس از ﺗواﻓﻖ ﺑﺎ
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﻣرﺑوطﮫ و ﺳﺎﯾر وزارتﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ،از
وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ،در ﺑﺎزهھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺷﺧﺻﯽ ﭘس از
ِ
 ۲۶آورﯾل  ۲۰۲۱در راﺳﺗﺎی طرح آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﻣﺣدود ،در ﻣوارد ﺧﺎص اﺟﺎزه ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫ ﺧﺻوﺻﯽ را در ﻣوارد ﺧﺎص و ﯾﺎ ﺑﮫ طور ﮐل در
ﻗﻠﻣرو ﺷﮭرداریھﺎ ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ از ﻟﺣﺎظ ﻗواﻧﯾن ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑﺎﺷد و ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾزان اﺛرﺑﺧﺷﯽ طرح آزﻣﺎﯾﺷﯽ و ﺳﺎﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷد ،ﻣﺟﺎز اﻋﻼم ﮐﻧد.

ﻣﺎده  ۲۹رﻓﺗﺎر ﺧﻼف ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  ۲۴ﺑﻧد ۱اﻟف ﻣﺎده  ۷۳ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ،در ﻣورد ﮐﺳﯽ ﻣﺻداق دارد ﮐﮫ ﻋﻣدا ً ﯾﺎ ﺳﮭوا ً ﯾﮑﯽ از
ﺗﺧﻠف از ﻧظم
ِ
اﻗداﻣﺎت زﯾر را اﻧﺟﺎم دھد:
 .۱ﺑر ﺧﻼف ﺷﻣﺎره  ۲ﻋﺑﺎرت  ۱ﻣﺎده  ،۲اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻧﺎدرﺳت در اﺧﺗﯾﺎر ﺑﮕذارد،

 .۲ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ،۴ﺑﺎ دﯾﮕر اﻓراد اﻗﺎﻣت ﮐﻧد،
 .۳ﺑرﺧﻼف ﻋﺑﺎرت  ۱ﻣﺎده  ۵ﯾﺎ ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ،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  ۱ﺑﻧد  ،۵و ﯾﺎ ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ،۷در ﻣراﺳم ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺷرﮐت ﮐﻧد
 .۴ﺑر ﺧﻼف ﻋﺑﺎرت  ۲ﻣﺎده  ،۵در ﻣﺣلھﺎ و اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺟﺷن ﺑﮕﯾرد،
 .۵ﺑرﺧﻼف ﻋﺑﺎرت  ۳ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۷و ﯾﺎ ﺷﻣﺎره  ۳ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ،۷ھﻧﮕﺎم ﺷرﮐت در اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧد،
 .۶ﺑرﺧﻼف ﻣﺎدهھﺎی  ۲۲ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۲ ،۹ ،۸ﯾﺎ  ۲۳ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺷﺗری ،ھﻣراه ﯾﺎ ﻣﮭﻣﺎن ﻣﻘررات اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ و ﯾﺎ از ﻣﺎﺳﮏ
 FFP2اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧد،
 .۷ﺑرﺧﻼف ﻣﺎده  ،۹ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدﯾر ﯾﮏ ﻣرﮐز ،طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﻧﮑﻧد،
 .۸ﺑرﺧﻼف ﺑﻧد  ۱ﯾﺎ  ۲ﻣﺎده  ،۱۰اﻗدام ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ورزﺷﯽ ﮐرده،ﯾﺎ اﻗدام ﺑﮫ ﺑرﮔزاری ﮐﻼسھﺎی ﻋﻣﻠﯽ دوره آﻣوزﺷﯽ ورزش ﮐﻧد،ﺑرﺧﻼف ﺷﻣﺎره
 ۱ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ۱۰ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎﮔران اﺟﺎزه ورود دھد ،ﺑﮫ اداره ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﻟن ورزﺷﯽ ،زﻣﯾن ورزﺷﯽ ،ﺑﺎﺷﮕﺎه ،ﮐﻼس رﻗص ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻣﺎﮐن ورزﺷﯽ
اﻗدام ﮐﻧد،
 .۹ﺑرﺧﻼف ﻋﺑﺎرت  ۳ﻣﺎده  ،۸اﻗدام ﺑﮫ راهاﻧدازی و اﺟرای ﺳﻔر ﮔردﺷﯽ ﺑﺎ اﺗوﺑوس ﮐﻧد ،ﺑرﺧﻼف ﺑﻧدھﺎی  ۴ ،۲ ،۱ﺗﺎ  ۶ﺑﮫ اداره اﯾن ﻣراﮐز اﻗدام ﮐرده
و ﯾﺎ ﺑرﺧﻼف ﺑﻧد  ۳ﻣﺎده  ۱۱ﺗورھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﺑرﭘﺎ ﮐﻧد،
 .۱۰ﺑر 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 ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ
ﺧرﯾد ،و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﺋول ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﯾﺎ در ﻣطب ﭘزﺷﮏ از رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﻣذﮐور ﺳرﺑﺎز زده و ﯾﺎ ﺑﮫ
ٴ
طﺑﯽ ﺑﯽﺗوﺟﮭﯽ ﮐرده ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧده ﺑﺎزار از رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﭘﯾشﮔﻔﺗﮫ ﺗﺧطﯽ ﮐﻧد،
 .۱۱ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺻﺎﺣب ﻏذاﺧوری ،ﺑرﺧﻼف ﻣﺎده  ،۱۳اﻗدام ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﯾﺎ اداره رﺳﺗوران ﮐرده ،و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺷﺗری ﺑر ﺧﻼف ﻋﺑﺎرت  ۳ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده
 ،۱۳در ﻣﺣل ﻏذاﺧوری اﻗدام ﺑﮫ ﺻرف ﻏذا ﯾﺎ ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﮐﻧد،
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﺎرﮐﻧﺎن از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﯽﺗوﺟﮭﯽ ﮐﻧد،
 .۱۲ﺑر ﺧﻼف ﻣﺎده  ۱۴اﻗدام ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻣﺣل اﺳﮑﺎن ﻣﺳﺎﻓر ﺑدون رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﭘﯾشﮔﻔﺗﮫ ﮐرده ،ﯾﺎ ﺑﮫ
ٴ
 .۱۳ﺑر ﺧﻼف ﻣﺎده  ،۱۵اﻗدام ﺑﮫ ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش ،ﮐﻧﮕره ،ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﮐﻧد،
 .۱۴ﺑر 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 اطﻼﻋﺎت ﻻزم ﺳرﺑﺎز زﻧد،
 .۱۵ﺑر ﺧﻼف ﻣﺎده  ،۱۷اﻗدام ﺑﮫ ﺑرﮔزاری اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﮐﻧد،
 .۱۶ﺑر ﺧﻼف ﻣﺎده  ،۱۸اﻗدام ﺑﮫ اداره ﻣدرﺳﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ff۹۰ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش ﺑﺎﯾرن ) ،(BayEUGﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن
ﻣﻘررات ﻣذﮐور در ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۱۸ﻧﻣﺎﯾد ،ﯾﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ۱۸از ﭘوﺷش ﻣﺎﺳﮏ ﺗوﺳط اﻓراد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﮑﻧد ،و ﯾﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۳ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده
 ۱۸ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﺋول آﻣوزﺷﯽ ﻣﮑررا ً ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘوﺷش ﻣﺎﺳﮏ ﺗوﺳط اﻓراد ﺑﯽﺗوﺟﮭﯽ ﻧﺷﺎن دھد.
 .۱۷ﺑر 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،
 .۱۸ﺑر ﺧﻼف ﻣﺎده  ،۲۰ﺑﮫ اراﺋﮫ ﮐﻼس ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﯾﺎ آواز و ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯾم راﻧﻧدﮔﯽ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد،
 .۱۹ﺑرﺧﻼف ﻣﺎده  ،۲۳اﻗدام ﺑﮫ اداره ﻣراﮐز ﻓوقاﻟذﮐر ﻧﻣﺎﯾد،
 .۲۰ﺑرﺧﻼف ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ،۲۴از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑرده و ﯾﺎ ﺑرﺧﻼف ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ۲۴ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻣﺻرف ﮐﻧد،
 .۲۱ﺑرﺧﻼف ﺑﻧد  ،۲۶در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ اﻗﺎﻣت ﮐﻧد.

ﻣﺎده  ۳۰ﺷروع ﻻزماﻻﺟرا ﺷدن ،اﻧﻘﺿﺎء

اﯾن ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۸ﻧواﻣﺑر  ۲۰۲۱ﺑﮫ اﺟرا درآﻣده و اﻋﺗﺑﺎر آن در ﺗﺎرﯾﺦ  ۹ﻣﮫ  ۲۰۲۱ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد.

ﻣوﻧﯾﺦ ۵ ،ﻣﺎرس ۲۰۲۱
وزارت ﺑﮭداﺷت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن
وزﯾر  :ﮐﻼوس ھوﻟ ِِﭼﮏ

