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ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﺳﯾزدھم ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺑﺎﯾرن
)(13. BayIfSMV
ﻣﺻوب  ۵ژوﺋن ۲۰۲۱
ﺑر اﺳﺎس ﻋﺑﺎرت  ۱ﻣﺎده  ۳۲اﯾن ﻗﺎﻧون ،در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۲۸و ﻋﺑﺎرت  ۳ﺑﻧد  ۱ﻣﺎدهھﺎی ۲۸اﻟف۲۸ ،ب و ۲۸پ ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در
ب  ۲۰ژوﺋﯾﮫ  ،(BGBl. I S. 1045) (BGBl. I S. 1045) ۲۰۲۱ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر طﯽ ﻣﺎده  ۱ﻗﺎﻧون ﻣﺻوب  ۲۸ﻣﮫ
ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ) ،(IfSGﻣﺻو ِ
 (I S. 1174 .BGBl) ۲۰۲۱در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺎده  ۱۱اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ﻣﻘررات اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﮐووﯾد ۱۹-ﻣﺻوب  ۸ﻣﮫ BAnz AT ) ۲۰۲۱
 (08.05.2021 V1و ﻣﺎده  ۹ﺷﻣﺎره  ۵آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ھﯾﺋت ) (DelVﻣﺻوب  ۲۸ژاﻧوﯾﮫ  ،(S. 22, BayRS 103-2-V GVBl) ۲۰۱۴ﮐﮫ آﺧرﯾن
ﺑﺎر ﭘﯾرو ﻣﻘررات ﻣﺻوب  ۴ژوﺋن  (Nr. 382 2021 .BayMBl) ۲۰۲۱اﺻﻼح ﮔردﯾد ،وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن ﻣﻘرر ﻣﯽدارد:
ﺑﺧش ۱
ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﺎده ۱
ﻣﺣدوده ﮐﺎرﺑرد ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع
۱

) (۲ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۱۲ﺑﻧد  ۳ﻣﺎده ۲۸اﻟف ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ،ﻣﻘررات ﺣﺎﺿر ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﻣﺻداق دارد
ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع ﻋﻔوﻧت ﺟدﯾد ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲در آنھﺎ ﺑﮫ ازای ھر  ۱۰۰ھزار ﻧﻔر در ھﻔت روز )رﺻد ھﻔت روزه( از  ۱۰۰ﻣورد
۲
ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد .در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع طﯽ رﺻد ھﻔت روزه ﺑﯾش از اﯾن ﺗﻌداد ﺑﺎﺷد ،ﻣﻘررات آنھﺎ در ﺣدی اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﻘررات ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ
۳
اﯾن ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ اﺷﺎره دارد .ﻣﺎده ۲۸ب ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽﯾﺎﺑد.
) (۲در راﺑطﮫ ﺑﺎ رﺻد ھﻔت روزه ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﮭری آزاد ،ﻣوارد زﯾر ﻣﺻداق دارﻧد:
.۱

ﻣوﺳﺳﮫ راﺑرت ﮐﺦ ) (RKIدر ﯾﮑﯽ از ﻧواﺣﯽ ﯾﺎ ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﮭری آزاد طﯽ ﺳﮫ
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ طﯽ رﺻد ھﻔت روزه ،ﺷﻣﺎر ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﻣﻧدرج در وﺑﺳﺎﯾت ٴ
روز ﻣﺗواﻟﯽ از ﺣد ﻣﺟﺎز ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ،ﻣﻘررات ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده از دو روز ﭘس از آن ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرا درﺧواھﻧد آﻣد.

.۲

ﻣوﺳﺳﮫ راﺑرت ﮐﺦ در ﯾﮑﯽ از ﻧواﺣﯽ ﯾﺎ ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﮭری آزاد در ﭘﻧﺟﻣﯾن روز
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ طﯽ رﺻد ھﻔت روزه ،ﺷﻣﺎر
ِ
ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﻣﻧدرج در وﺑﺳﺎﯾت ٴ
ﻣﺗواﻟﯽ از ﺣد ﻣﺟﺎز ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ،ﻣﻘررات ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده از دو روز ﭘس از آن ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد.

.۳

ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﻣوظﻔﻧد ،ﺑﮫ ﻣﺣض ﺗﺟﺎوز ﺷﻣﺎر ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن از ﺣد ﻣﺟﺎز در ﺳوﻣﯾن ﯾﺎ ﭘﻧﺟﻣﯾن روز ﻣﺗواﻟﯽ ،ﻣراﺗب را ﺑدون درﻧﮓ رﺳﻣﺎ ً
اﻋﻼم ﮐﻧﻧد.
ﻣﺎده ۲
ﻓﺎﺻﻠﮫ ،ﺑﮭداﺷت ،ھوادھﯽ
۱

ھﻣﮫ ﺗرﻏﯾب ﻣﯽﺷوﻧد ،در ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ،ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗری را از اﻓراد دﯾﮕر ﺣﻔظ ﮐرده و از ﺑﮭداﺷت ﮐﺎﻓﯽ دﺳتھﺎ اطﻣﯾﻧﺎن
۲
ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد .در ﻣﮑﺎنھﺎی ﺑﺳﺗﮫ و ﺳرﭘوﺷﯾده ﺑﮫ ھوادھﯽ و ﺗﮭوﯾﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
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ﻣﺎده ۳
اﺳﺗﻔﺎده اﺟﺑﺎری از
ﻣﺎﺳﮏ
) (۱در ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﺿر ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده اﺟﺑﺎری از ﻣﺎﺳﮏ ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده ،ﻣوارد زﯾر ﻣﺻداق دارﻧد:
.۱

اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ و ﯾﺎ ﭘوﺷش دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ اﻟزاﻣﯽ اﺳت.

.۲

ﮐودﮐﺎن ﺗﺎ ﺳن ﺷش ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻠزم ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻧﯾﺳﺗﻧد.

.۳

اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﻌﻠوﻟﯾت اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﭘوﺷﺎﻧدن دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑراﯾﺷﺎن ﻣﻣﮑن ﻧﺑوده ﯾﺎ ﻏﯾرﻗﺎﺑل
ﺗﺣﻣل ﺑﺎﺷد در ﺻورت اراﺋﮫ دﻻﯾل ﻣوﺟﮫ از اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﮔردﻧد ،ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در ﻣﺣل ،ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎ
اراﺋﮫ اﺻل ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎ ﻗﯾد ذﮐر دﻻﯾل ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﭘوﺷش ﻣﺎﺳﮏ ،ذﮐر ﻧﺎم ﮐﺎﻣل و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد ،ﻗﺎﺑل اﺛﺑﺎت ﺑﺎﺷد.

.۴

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

.۵

ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان ،اﯾن اﻟزام در طول ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی روزاﻧﮫ آنھﺎ ،ﺻرﻓﺎ ً در راﺳﺗﺎی ﻣﻘررات اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻐﻠﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود.

) (۲در ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﺿر ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده اﺟﺑﺎری از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده ،ﺑﻧد  ۱ﺑﺎ ﻣﻔﺎد زﯾر
ﻣﺻداق دارد:
۱

ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮑﯽ ﮐﮫ ﺣداﻗل ﺑﺎ اﯾن اﺳﺗﺎﻧدارد ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.

.۲

ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﺑﯾن ﺷش و ﺷﺎﻧزده ﺳﺎل ﺑﺎﯾد ﻓﻘط از ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.

) (۳ﺣﺗﯽ در ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ اﺟﺑﺎری ﻧﯾﺳت ،ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ رﻋﺎﯾت ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ
در ﻓﺿﺎھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﻧﯾﺳت ،از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد (۴) .اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﻣوارد زﯾر اﺟﺑﺎری اﺳت:
.۱

در ﻣراﮐز ﺷﮭر ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻣﺎﮐن ﻏﯾرﺳرﭘوﺷﯾده ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﻌرﯾف ﺷده ﺗوﺳط ادارات ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﮫ ازدﺣﺎم ﺟﻣﻌﯾت در آن زﯾﺎد ﺑوده و ﯾﺎ ﺗوﻗف
اﻓراد ﮔذارا ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد

.۲

در ﮔذرﮔﺎهھﺎی ﭘرازدﺣﺎم ،آﺳﺎﻧﺳورھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﺳﺎﯾر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣل ﮔذر ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﻣﻘرراﺗﯽ ﺑرای آنھﺎ
ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻧﺷده اﺳت

.۳

در ﮔذرﮔﺎهھﺎی 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.
ﻣﺎده ۴
ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ

ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در اﯾن ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ ورود ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣراﮐز ،ﺷرﮐتھﺎ ﯾﺎ ﺑﺧشھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اراﺋﮫ ﻣدارﮐﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم وﺟود ﻋﻔوﻧت ﺑﺎ
ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ ) ۲ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ( ﻣﻘرراﺗﯽ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣوارد زﯾر اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود:
 .１ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ اﺳت:
اﻟف( ﺗﺳت ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر ﯾﺎ ﺗﺳت آﻧﺗﯽﺑﺎدی ﻓوری و ﯾﺎ
ﻣوﺳﺳﮫ ﻓدرال دارو و ﺗﺟﮭﯾزات ﭘزﺷﮑﯽ
ب( اﻧﺟﺎم ﯾﮑﯽ از ﺗﺳتھﺎی ﺧود-
ِ
ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﮐروﻧﺎ ) (Selbsttestﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ٴ
ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل وﯾژه اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﮐووﯾد (SchAusnahmV) ۱۹-اﺳت.
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.۲

ﺑﮫ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ﻓﻘط در آن دﺳﺗﮫ از ﻧواﺣﯽ و در ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﻧﯾﺎز اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن آنھﺎ طﯽ رﺻد ھﻔت روزه از ۵۰
ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ،ﻣﺎدام ﮐﮫ ﺻرﯾﺣﺎ ً دﺳﺗور دﯾﮕری ﺻﺎدر ﻧﺷده ﺑﺎﺷد.

.۳

اﻓراد ﺑدون ﻋﻼﻣت ﮐﮫ دارای ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون )اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده( ﯾﺎ ﮔواھﯽ ﺑﮭﺑودی )اﻓراد ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ( و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐودﮐﺎن ﺗﺎ ﺳن ﺷش
ﺳﺎل ،از اﻟزام ﺑﮫ اراﺋﮫ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﮐروﻧﺎ ﻣﻌﺎفاﻧد.

.۴

از اراﺋﮫ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﻣﯽﺗوان ﭼﺷمﭘوﺷﯽ ﮐرد ﺑﮫ ﺷرط آن ﮐﮫ ﻓرد ﻣورد ﻧظر در ﻣرﮐز ،ﺷرﮐت ﯾﺎ ﻣﺣل اﺳﺗﻘرار ﺛﺎﺑﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﺳﯾﺎر
ﻧﺎﻣﺣﺗﻣل ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وی ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻧوع ﮐﺎر ﺧود در ﺗﻣﺎس طوﻻﻧﯽ ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد -ﻣﮕر آن ﮐﮫ ﺻراﺣﺗﺎ ً ﻣورد دﯾﮕری ﻗﯾد ﺷده ﺑﺎﺷدـ
ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ در اﯾن ﺧﺻوص ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﻣﺎده ۵
ﮔردآوری اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس
۱

ﻣﺎدام ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﻣﻘررات ﯾﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،در ﺻورت ﻣﺣرز ﺑودن آﻟودﮔﯽ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎوﯾروس
ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮑﺎن ،دادهھﺎی ﺷﺧﺻﯽ آنھﺎ ﺛﺑت ﺷود ،ﻋﺑﺎرات  ۲ﻣﺎده ۲۸اﻟف ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر
ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ،۲ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮔردآوری ﻣﺷﺧﺻﺎت
ِ
ﻋﻔوﻧت ﺑﮫ ﻗرار زﯾر ﺻﺎدق اﺳت:
.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 ﺗﻣﺎس ،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؛ ﻋﺑﺎرات  ۱و  ۲در اﯾن ﺧﺻوص ﻣﺻداق دارد.
ﺑﺧش ۲
ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻧﺎطﻖ ﺟداﮔﺎﻧﮫ
ﻣﺎده ۶
ﻣﺣدودﯾت ﺗﻣﺎس ﮐﻠﯽ
۱

) (۱ﻗﺎﻣت در اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ،در ﻣﺣلھﺎ و ﻣﻠﮏ ﺷﺧﺻﯽ ﺻرﻓﺎ ً در ﻣوارد زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت:
.۱

در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﮭری آزادی ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع آنھﺎ طﯽ رﺻد ھﻔت روزه ،و ﺑﺎ اﺣﺗﺳﺎب اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ﺧود و اﻋﺿﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار دﯾﮕر،
ﺑﯾن  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣورد ﺑﺎﺷد ،ﻣﺷروط ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﻣوع اﻓراد از ده ﻧﻔر ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد

.۲

در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﮭری آزاد ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع طﯽ رﺻد ھﻔت روزه از  ۵۰ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد ،ﻣوارد زﯾر ﻣﺻداق دارد:

۲

ﮐودﮐﺎن زﯾر  ۱۴ﺳﺎل ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎﻧوارھﺎ در اﯾن ﺷﻣﺎرش ﻣﻧظور ﻧﻣﯽﺷوﻧد.
۳
در ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﯾدار ،ﺑﮫ ﺟز دﯾدار اﻋﺿﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار ،ھﻣﺳران و ﺷرﮐﺎی زﻧدﮔﯽ ﯾﺎ در ﻣواردی ﮐﮫ ﺣﻖ دﯾدار ﺑﺎ ﻓرزﻧد وﺟود دارد،
ﺗﻐﯾﯾری ﺣﺎﺻل ﻧﺷده اﺳت.
) (۲ﺑرای اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده و ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ از ﺑﯾﻣﺎری اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻘررات ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﮐووﯾد (SchAusnahmV) ۱۹-ﻣﺻداق دارد.

ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ
ﻣوﺳﺳﺎت و
ِ
) (۳ﺑﻧد  ۱در ﻣورد ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺣرﻓﮫای و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی داوطﻠﺑﺎﻧﮫ در ٴ
ھﻣﮑﺎری ﭼﻧد ﻧﻔر در آن اﻟزاﻣﯽ اﺳت ﻣﺻداق ﻧدارد.
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ﻣﺎده ۷
ﻣراﺳم ،ﺟﺷن ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ
۱

) (۱ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣﻧﺎﺳﺑتھﺎی ﺧﺎص ،ﺑﺎ ﺣﺿور ﮔروھﯽ ﮐﮫ از اﺑﺗدا ﻣﺣدود و ﻣﺷﺧص ﺷده ،ﺑرای اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده ﯾﺎ
ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت:
.۱

در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﮭری آزادی ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع آنھﺎ طﯽ رﺻد ھﻔت روزه ﺑﯾن  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣورد اﺳت ﺗﺎ ۲۵
ﻧﻔر در ﻣﮑﺎنھﺎی ﭘوﺷﯾده و ﺗﺎ  ۵۰ﻧﻔر در ﻓﺿﺎی آزاد

.۲

در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﮭری آزاد ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع طﯽ رﺻد ھﻔت روزه از  ۵۰ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد ﺗﺎ  ۵۰ﻧﻔر
در ﻣﮑﺎنھﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده و ﺗﺎ  ۱۰۰ﻧﻔر در ﻓﺿﺎی آزاد

۲

در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﮭری آزادی ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع آنھﺎ طﯽ رﺻد ھﻔت روزه ﺑﯾن  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣورد اﺳت ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۴را در دﺳﺗرس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
) (۲ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﺧﺻوﺻﯽ در ﻣﻧﺎﺳﺑتھﺎی ﺧﺎص ،ﺑﺎ ﺣﺿور ﮔروھﯽ ﮐﮫ از ﻗﺑل ﻣﺷﺧص و دﻋوت ﺷدهاﻧد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺟﺷنھﺎی ﺗوﻟد،
ﻋروﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﻣﯾد و ﺟﻠﺳﺎت اﻧﺟﻣنھﺎ ،ﺑﻧد  ۱ﺑﺎ اﯾن ﺷرط ﻣﺻداق دارد ﮐﮫ ﻣﺣدودﯾت ﺗﻌداد اﻓراد طﺑﻖ ﻣﺎده  ۸ﺑﻧد  ۲ﻗﺎﻧون اﺳﺗﺛﻧﺎھﺎی اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺗﯽ ،ﺑﮫ
اﻧﺿﻣﺎم اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده و ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﻣﺷﺧص ﺷود.
) (۳ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ،ﮔردھﻣﺎﯾﯽھﺎ و اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﻣوارد ذﮐر ﺷده در
ﻣﺎده  ۹ﻧﺑﺎﺷﻧد ،در ﺳراﺳر اﯾﺎﻟت ﻣﻣﻧوع اﺳت.
) (۴ﺑرﮔزاری ﺟﺷن در اﻣﺎﮐن و ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت.
ﻣﺎده ۸
ﻣراﺳم ﻋﺑﺎدی و ﺗﺟﻣﻌﺎت دﯾﻧﯽ
ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﻋﺑﺎدی ﻋﻣوﻣﯽ در ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ ،ﮐﻧﯾﺳﮫھﺎ و ﻣﺳﺎﺟد و ھﻣﭼﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺳﺎﯾر ﮔروهھﺎی دﯾﻧﯽ در ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطﻖ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرات  ۱و
 ۲ﻣﺎده  ۱ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت:
.۱

ﺣداﮐﺛر ﺗﻌداد ﻣﺟﺎز ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﺷﺎﻣل اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده و ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫ ،در داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺻﻧدﻟﯽھﺎی ﻣوﺟود ﺑﺎ ﺣداﻗل
ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗر از ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷود.

.۲

ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ از اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﻧﺷده و ﺑﮭﺑودﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار ﺗﻌﻠﻖ ﻧدارﻧد  ۱/۵ﻣﺗر اﺳت.

.۳

ﺑرای ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣراﺳم ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﻓﻘط در اﺗﺎقھﺎی ﺑﺳﺗﮫ اﻟزاﻣﯽ اﺳت.

.۴

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

.۵

ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت در ﻣراﺳم ﻋﺑﺎدی ﯾﺎ ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣﻘرراﺗﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣذھﺑﯽ و ﻣﻧﺎﺳﮏ ،ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﺑﺗﻼ ﺑﮫ
ﻋﻔوﻧت را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﯽرﺳﺎﻧﻧد .ﻣﻘررات ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺑﺎﯾد در ﺻورت درﺧواﺳت ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ اراﺋﮫ ﮔردﻧد.

.۶

ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﮐﻠﯾﺳﺎ و اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺳﺎﯾر ﮔروهھﺎی دﯾﻧﯽ ﮐﮫ وﯾژﮔﯽ ﻣراﺳم ﺑزرگ را دارﻧد ﻣﻣﻧوع اﺳت.
ﻣﺎده ۹
ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم و اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده  ۸ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
۱

) (۱ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۸ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﯾﺎن ھﻣﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻓﺿﺎی آزاد ﺣداﻗل  ۱/۵ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﺷد و از ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﺎ
۲
دﯾﮕر 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:
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.۱

ﻣﻘررات ﻣذﮐور در ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﮫ اﺟرا درﻣﯽآﯾﻧد

.۲

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

۳

ﺑرای ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ اﺟﺑﺎری اﺳت؛ اﻣﺎ ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدهٴ ﻣراﺳم ھﻧﮕﺎم اﻋﻼم ﻣطﺎﻟب ،ﺳﺧﻧراﻧﺎن ﺟﻠﺳﮫ ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ
۴
در 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:
.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

ﺣداﮐﺛر ﺗﻌداد ﻣﺟﺎز ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﺷﺎﻣل اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده و ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ ،در داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺷﻣﺎره  ۱و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد
ﺻﻧدﻟﯽھﺎی ﻣوﺟود ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷود.

.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 اراﺋﮫٴ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ در ﺻورت درﺧواﺳت آنھﺎﺳت.
ٴ

.۵

در ﺗﺟﻣﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ﺑﯾش از  ۱۰۰ﺷرﮐتﮐﻧﻧده اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﺎﯾد ﻣراﺗب ﺑﮫ اطﻼع ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرﺳد ،در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﻧدھﺎی ۱
اﻟﯽ  ۴ﻣﺎده  ۱۳ﻗﺎﻧون ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑﺎﯾرن ﻣﺻداق دارﻧد.
ﻣﺎده ۱۰
وﺳﺎﯾل ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺳروﯾس داﻧشآﻣوزی
۱

در وﺳﺎﯾل ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﯾﺎ راه دور ،ﺷﺎﻣل وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺗوری ﻋﻣوﻣﯽ و ﺳروﯾسھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘرﺳﻧﻠﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺎﮐﺳﯽ و
ھمﭼﻧﯾن ﺳروﯾسھﺎی داﻧشآﻣوزی ،ﻣﺳﺎﻓران ﭼﮫ ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ و ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ اﻧﺗظﺎر در اﯾﺳﺗﮕﺎهھﺎی وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣرﺑوطﮫ ﻣﻠزم ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از
ﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد۲ .اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ ﺑرای ﻣﺄﻣوران ﮐﻧﺗرل ،ﻣﺎدام ﮐﮫ در ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺳﺎﻓران ﺑﺎﺷﻧد ،اﺟﺑﺎری اﺳت.
ﻣﺎده ۱۱
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ ،ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت
۱

) (۱ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯾﻣﺎران و ﺳﺎﮐﻧﯾن
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ و ﻣراﮐز ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﺧدﻣﺎت ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ ﮐﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎﯾﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد )ﻣراﮐز ﻣذﮐور در ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱و ۳
ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۳ﻣﺎده  ۲۳ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت(
.۲

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

.۳

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

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

ﻣﻼﻗﺎتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷرطﯽ اﺟﺎزه ﻣﻼﻗﺎت دارﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۴اراﺋﮫ دھﻧد.

.۲

ﺑرای ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﻧﺷدهاﻧد ﯾﺎ ﺑﮭﺑود ﻧﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ،در ﺻورت ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻧﺎن ،ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ  FFP2اﺟﺑﺎری
اﺳت ،در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻣﻠزم ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.

.۳

طرح 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.

.۴

در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ،۱ﺑﻧد  ،۱ﻋﺑﺎرت  ۲ﯾﺎ در ﺻورت ﺷﯾوع ﯾﮑﺑﺎره ﺑﯾﻣﺎری ،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 ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣرﮐز را دﺳتﮐم در دو روز ﮐﺎری در ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧد.
۱

) (۳ﻣراﮐز اراﺋﮫ ﺧداﻣﺎت ﭘرﺳﺗﺎری ﺳرﭘﺎﯾﯽ ﻣوظﻔﻧد ﺑﻧﺎ ﺑر ظرﻓﯾت ﻣوﺟود ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧود را در ﺳﮫ روز ﮐﺎری ﻣﺧﺗﻠف در
۲
ھﻔﺗﮫ ﻣورد ﺗﺳت ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﻗرار دھﻧد .ﻣطﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧون ،ﭘوﺷش ﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﺗوﺳط ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﯾن ﻣراﮐز ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﺎ اﻓراد
ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﻧد ،اﺟﺑﺎری اﺳت.
) (۴ھﻣراھﯽ ﻓر ِد در ﺣﺎل اﺣﺗﺿﺎر در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﻣﺟﺎز اﺳت.
ﻣﺎده ۱۲
ورزش
۱

دوره آﻣوزﺷﯽ ورزش ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت:
) (۱اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ورزﺷﯽ و ﮔذراﻧدن ﺑﺧش ﻋﻣﻠﯽ
ٴ
.۱

در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﮭری آزادی ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع آنھﺎ طﯽ رﺻد ھﻔت روزه ﺑﯾن  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣورد اﺳت
اﻟف( ﺑﺎ اﺛﺑﺎت ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۴ورزش از ھر ﻧوع ﺑدون ﻣﺣدودﯾت ﺗﻌداد و
ب( ﺑدون ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ،اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ورزﺷﯽ ﻏﯾرﺗﻣﺎﺳﯽ در ﮔروه ھﺎی ﺣداﮐﺛر  ۱۰ﻧﻔره ،ﯾﺎ در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز در ﮔروهھﺎی ﺣداﮐﺛر
۲۰ﻧﻔره ﺑرای ﮐودﮐﺎن زﯾر  ۱۴ﺳﺎل ﻣﺟﺎز اﺳت.

.۲

در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع طﯽ رﺻد ھﻔت روزه از  ۵۰ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد ،ورزش از ھر ﻧوع ﺑدون ﻣﺣدودﯾت ﺗﻌداد ﻣﺟﺎز
اﺳت.
۱

) (۲ﺑرای روﯾدادھﺎی ورزﺷﯽ در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ،ﺣﺿور ﺣداﮐﺛر  ۵۰ﺷرﮐتﮐﻧﻧده ،ﺷﺎﻣل اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده و ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﺑﺎ ﺗﻌداد ﻣﺷﺧص ﺻﻧدﻟﯽ
۲
ﻣﺟﺎز اﺳت .ﺣداﮐﺛر ﺗﻌداد ﻣﺟﺎز ﺷرﮐتﮐﻧﻧده ،ﺷﺎﻣل اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده و ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫ ،در داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺻﻧدﻟﯽھﺎی ﻣوﺟود ﺑﺎ ﺣداﻗل
۳
ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗر از ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷود .در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﮭری آزادی ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع آنھﺎ طﯽ رﺻد ھﻔت روزه ﺑﯾن  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣورد
اﺳت ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۴ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد۴ .ورود اﻓراد ﺑﮫ ورزﺷﮕﺎه ،ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای ﺷرﮐت در رﻗﺎﺑت ورزﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﻣرﯾن و
ﯾﺎ ﭘوﺷش ﺧﺑری ﻣﺟﺎز اﺳت.
۱

) (۳ﻓﻌﺎﻟﯾت زﻣﯾنھﺎی ورزﺷﯽ ،ﮐﻼسھﺎی رﻗص ،ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎی ﺑدﻧﺳﺎزی و دﯾﮕر اﻣﺎﮐن ورزﺷﯽ ﺑرای اھداف ذﮐر ﺷده در ﺑﻧد  ۱ﻣﺟﺎز اﺳت ،ﺑﮫ
ﺷرط آن ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺣﺎﺿرﯾن در ﭼﺎرﭼوب ﻣﻘرراﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗوﺳط وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎی ﮐﺷور ،ورزش و ادﻏﺎم و ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت.
۲در ﻣراﮐز ورزﺷﯽ ،در زﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻣرﯾن ورزﺷﯽ اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽﺷود ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2اﻟزاﻣﯽ اﺳت .ﭘرﺳﻧل ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ورزﺷﯽ ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ
ﭘزﺷﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد۳ .ﻣﺎده  ۲۰ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽﯾﺎﺑد.
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۱

ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣﺣل ﺑرﮔزاری رﻗﺎﺑت در ﭼﺎرﭼوب ﻣﻘررات
) (۴ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده رﻗﺎﺑت ورزﺷﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗدوﯾن ﻣﻘررات ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ و
ِ
وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎی ﮐﺷور ،ورزش و ادﻏﺎم ،ﺑﮭداﺷت و ﻣراﻗﺑت ﭘرداﺧﺗﮫ و در ﺻورت درﺧواﺳت آن را ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ اراﺋﮫ دھد.
۲اﯾن اﻣر در ﻣورد ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ورزﺷﯽ ﺑدون ﺗﻣﺎﺷﺎﮔر در اﻣﺎﮐن ورزﺷﯽ در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺻدق ﻧﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺷروط ﺑر اﯾن ﮐﮫ در ﻓﺿﺎھﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده ﺻرﻓﺎ ً
اﺳﺗﻔﺎده از ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ )ﺑدون دوش و رﺧﺗﮑن( ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده ۱۳
ﻣراﮐز ﺗﻔرﯾﺣﯽ
) (۱ﻣوارد زﯾر در ﻣورد ﮐﺎﺑﯾنھﺎی ﮐﺎﺑﻠﯽ ،ﮐﺷﺗﯽھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﮔﺷت و ﮔذار ر در رودﺧﺎﻧﮫھﺎ و درﯾﺎﭼﮫھﺎ ،ﺗورھﺎی ﺷﮭری و راھﻣﺎی ﻣﺳﺎﻓران،
ﺗورھﺎی ﮐوھﺳﺗﺎن ،ﻓرھﻧﮕﯽ ،طﺑﯾﻌتﮔردی و ﺑﺎزدﯾد از ﻏﺎرھﺎ و ﻣﻌﺎدن و ﻧﯾز ﻗطﺎرھﺎ و اﺗوﺑوسھﺎی ﺗورﯾﺳﺗﯽ ﻣﺻداق دارد:
۱

اداره ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﻣﮭﯾدات ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً رﻋﺎﯾت ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗر ﺑﯾن ﻣﺷﺗرﯾﺎن اﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت.

.۲

در ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ،ﻣﺣوطﮫ ﻋﺑور وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ و ﮐﺎﺑﯾنھﺎ ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﺑرای ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎس
ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺷﺗری ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد ،ﺿروری اﺳت.

.۳

ادارهﮐﻧﻧده ﻣوظف اﺳت در ﭼﺎرﭼوب ﻣﻘررات ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﺑﯾﯾن ﺷده ﺗوﺳط وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت و وزارت اﻗﺗﺻﺎد ،ﺗوﺳﻌﮫ
روﺳﺗﺎﯾﯽ و اﻧرژی ،ﻣﻘررات ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗدوﯾن ﮐرده و در ﺻورت درﺧواﺳت آن را ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ اراﺋﮫ دھد.

) (۲در ﺻورت ﺳﻔر ﺑﺎ ﮐﺷﺗﯽھﺎی ﺗورﯾﺳﺗﯽ رودﺧﺎﻧﮫای ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺑﺎﯾرن ﺻورت ﮔﯾرد ،ﻣﺳﺎﻓران ھﻧﮕﺎم ﺳوار ﺷدن و در روز ﺗرک ﺳﺎﺣل
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۴ﻣﻠزم ﺑﮫ اراﺋﮫ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
) (۳ﺑرای ﭘﺎرکھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ ،زﻣﯾنھﺎی ﺑﺎزی ﺳرﭘوﺷﯾده و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺛﺎﺑت ﻣﺷﺎﺑﮫ آن ،ﺣﻣﺎمھﺎ ،اﺳﺗﺧرھﺎی ﺷﻧﺎی ھﺗلھﺎ ،ﺣﻣﺎمھﺎی
آﺑﮕرم ،ﻣراﮐز ِوﻟﻧِس ،ﺳوﻧﺎ ،ﺳوﻻرﯾوم ،ﺳﺎﻟنھﺎی ﺑﺎزی ،ﻗﻣﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﻣﻐﺎزهھﺎی ﺷرطﺑﻧدی ،ﺑﻧد  ۱ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد زﯾر اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود:
 .۱ﭘذﯾرش ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده ﺑﮫ ازای ھر  ۱۰ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﻓﺿﺎی ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت.
.۲

در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﮭری آزادی ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع آنھﺎ طﯽ رﺻد ھﻔت روزه ﺑﯾن  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣورد اﺳت ،ﺑﺎﯾد
ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۴ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ﻣطﺎﺑﻖ اراﺋﮫ دھﻧد.

.۳

ﺑرای ﻏذاﺧوریھﺎ ،ﺗﺋﺎﺗرھﺎ ،ﺳﯾﻧﻣﺎھﺎ و اﻣﺛﺎل آن
ﻣﻘررات ﺧﺎص ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن اﻣﺎﮐن اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷوﻧد.
) (۴ﺧدﻣﺎت روﺳﭘﯽﮔری ،روﺳﭘﯽﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﮐﻠوپھﺎ ،دﯾﺳﮑوھﺎ ،و ﺳﺎﯾر ﻣراﮐز ﺗﻔرﯾﺣﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺗﻌطﯾل ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺎده ۱۴
واﺣدھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ،ﺑﺎزارھﺎ
۱

) (۱ﻣوارد زﯾر در ﻣورد ﻣﺷﺎﻏل ﻋﻣدهﻓروﺷﯽ و ﺧردهﻓروﺷﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﺧدﻣﺎت و ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺗری در آنھﺎ رﻓت و آﻣد ﻣﺷﺗری
در آنھﺎ رﻓت و آﻣد دارد
ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر اﺳت:
.۱

ادارهﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﻣﮭﯾدات ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ
اﻟف( اﺳﺎﺳﺎ ً رﻋﺎﯾت ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗر ﺑﯾن ﻣﺷﺗرﯾﺎن اﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت ،ب( ﺗﻌداد ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن در ﻓروﺷﮕﺎه ﺣﺿور دارﻧد ﺑرای ھر
ﻣﺷﺗری

۱۰ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﺑﮫ ازای  ۸۰۰ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ اول ﻣﺳﺎﺣت ﻓروش و ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﻣﺷﺗری اﺿﺎﻓﯽ ﺑﮫ ازای  ۲۰ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ

ﺑرای ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺳﺎﺣت ﻓروش ﺑﯾش از  ۸۰۰ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
.۲

ﺑرای 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؛

.۳

ادارهﮐﻧﻧده ﻣوظف ﺑﮫ ﺗدوﯾن طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،و
اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ،در ﺻورت درﺧواﺳت آنھﺎﺳت.
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ﻣوارد زﯾر در ﻣورد ﻣراﮐز ﺧرﯾد ﻣﻌﺗﺑر اﺳت:

۱

ﻋﺑﺎرت  ۱در ﻣورد ﮐﻠﯾﮫ ﻓروﺷﮕﺎهھﺎ ﺻﺎدق اﺳت.

.۲

ﻣراﮐز ﺧرﯾد در ﺻورﺗﯽ ﻣﺷﻣول ﻋﺑﺎرت  ۱ﻣﯽﺷوﻧد 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.
۱

) (۲ﻣﺎده  ۱در ﻣورد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺷﺗری اﺟﺗﻧﺎبﻧﺎﭘذﯾر اﺳت ﺑﺎ اﯾن ﺷرط ﻣﺻداق دارد ﮐﮫ
۲
ﮐﺎرﮐﻧﺎن از ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت ﮐﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت در اﯾن ﻣراﮐز ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده
۳
از ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯾﺳّر ﻧﺑﺎﺷد .ﺻﺎﺣب ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﮔردآوری اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۵اﺳت.
) ۱ (۳در ﻣطبھﺎی ﭘزﺷﻛﺎن و دﻧداﻧﭘزﺷﻛﺎن و ﺳﺎﯾر ﻣطبھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ و ﻣراﻗﺑﺗﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽدﺷود،ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱و ۳
۲
ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱ﻣﻌﺗﺑر اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻧوع ﺧدﻣﺎت ،اﺟﺎزه اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2را ﻧدھد ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت .در ﺳﺎﯾر ﻣﻘررات
ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﻐﯾﯾری اﻋﻣﺎل ﻧﺷده اﺳت.
۱

) (۴ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎزارھﺎی ھﻔﺗﮕﯽ و ﺳﺎﯾر ﺑﺎزارھﺎی ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺑرای ﻓروش اﻗﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺟزو ﮐﺎﻻھﺎی ﺟﺷﻧوارهای ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽروﻧد و ﺟﻣﻌﯾت
۲
زﯾﺎدی را ﺑﮫ ﺧود ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ﻣﺟﺎز اﺳت .در ﻣورد ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎزار ،ﺷﻣﺎره  ۱و ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﻣﺻداق دارد ﮐﮫ طرح ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺑر
اﺳﺎس ﻣﻘررات وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت و وزارت اﻗﺗﺻﺎد ،ﺗوﺳﻌﮫ روﺳﺗﺎﯾﯽ و اﻧرژی ،ﺗﮭﯾﮫ ﺷود.
ﻣﺎده ۱۵
ﻣﺷﺎﻏل ﭘذﯾراﯾﯽ
) (۱اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣواد ﻏذاﯾﯽ در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﯾﺎ ﺳرﭘوﺷﯾده ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت:
.۱

اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻓروش ﻏذا ﺗﻧﮭﺎ از ﺳﺎﻋت  ۵ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۱۲ﺷب ﻣﺟﺎز اﺳت.

.۲

ﺻﺎﺣب ﻏذاﺧوری ﺑﺎﯾد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﯾن ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺣداﻗل  ۱/۵ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ وﺟود دارد ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ ﺟزو ﮔروه اﻓرادی ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ
در ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۶ﻧﺎم ﺑرده ﺷدهاﻧد.

۳

در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﮭری آزادی ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع آنھﺎ طﯽ رﺻد ھﻔت روزه ﺑﯾن  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣورد اﺳت ،ﻣﮭﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﭼﻧد ﺧﺎﻧوار ﻣﺧﺗﻠف
ﺳر ﯾﮏ ﻣﯾز ﺣﺿور دارﻧد ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۴ﻣﻠزم ﺑﮫ اراﺋﮫ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.

.۴

در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎ و ﻓﺿﺎھﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﺑرای ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن
ﻗﺑل از ﻣﺳﺗﻘر ﺷدن ﺑر ﺳر ﻣﯾز اﻟزاﻣﯽ اﺳت.

.۵

ﺻﺎﺣب ﻏذاﺧوری ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣوازﯾن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده از ﺳوی وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ،و ﺗﺳﻠﯾم آن ﺑﮫ ادارات
ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ در ﺻورت درﺧواﺳت آنھﺎﺳت.

.۶

ﺻﺎﺣب ﻏذاﺧوری ﻣﻠزم ﺑﮫ ﮔردآوری اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۵اﺳت.

)۱ (۲ﻣﯾﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﺑﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺣﺻراً ﺗﺣت ھﻣﯾن ﻋﻧوان ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  ۱ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۱و ﻣﺎده  ۲ﻗﺎﻧون ﻗﺎﻧون ﭘذﯾراﯾﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﻣﺟوز دارﻧد،
ﺻرﻓﺎ ً در ﻓﺿﺎی آزاد اﺟزاره ﻓﻌﺎﻟﯾت دارﻧد۲ .در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﻧد  ۱ﻣﺻداق دارد.
۲

۱

) (۳ﺗﺣوﯾل ﻏذا و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺗری در ﻣﺣل ﮐﺳب ،ﯾﺎ ارﺳﺎل آن ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ،ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت .در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎ و ﻓﺿﺎھﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده ،اﺳﺗﻔﺎده
۳
از ﻣﺎﺳﮏ ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ھﻧﮕﺎﻣﯽ در ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺷﺗری ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ھمﭼﻧﯾن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﺑرای ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن اﻟزاﻣﯽ اﺳت .ﺻرف ﻏذا و
ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺑﯾرونﺑَر در ﻣﺣل ﻏذاﺧوری ﯾﺎ اطراف آن ﻣﻣﻧوع اﺳت.
ﻣﺎده ۱۶
ﻣراﮐز اﺳﮑﺎن ﻣﺳﺎﻓر
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎت اﻗﺎﻣت ﺷﺑﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧد ھﺗلھﺎ ،ﻣﺳﺎﻓرﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ھﺗل-ﻣدارس ،ﺧواﺑﮕﺎهھﺎی ﺟواﻧﺎن ،اردوﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾر اﻗﺎﻣﺗﮕﺎهھﺎی رﺳﻣﯽ ﯾﺎ
ﺧﺻوﺻﯽ ،ﻓﻘط ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت:
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.۱

ھر ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻗﺎﻣت ﺷﺑﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺻرف ﻧظر از ﻣﯾزان ﺷﯾوع در رﺻد ھﻔت روزه در ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ،ﺑﺎﯾد ھﻧﮕﺎم ورود
ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۴ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ اراﺋﮫ دھد.

۲

در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﮭری آزادی ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع آنھﺎ طﯽ رﺻد ھﻔت روزه ﺑﯾن  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣورد اﺳت ،ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن ﻣوظﻔﻧد ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۴ﺑﺎﯾد
ﺑرای ھر  ۴۸ﺳﺎﻋت اﻗﺎﻣت ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ اراﺋﮫ دھﻧد.

.۳

ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن ﺻرﻓﺎ ً ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۶ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﯾﮏ اﺗﺎق ﯾﺎ واﺣد ﻣﺳﮑوﻧﯽ اﻗﺎﻣت ﮐﻧﻧد.

.۴

ﺻﺎﺣب ﻣﺣل اﺳﮑﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺗﻣﮭﯾدات ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗری ﺑﯾن ﻣﮭﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ اﺗﺎق ﯾﺎ واﺣد ﻣﺳﮑوﻧﯽ
اﺳﮑﺎن داده ﻧﺷدهاﻧد و ﺑﯾن ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن وﺟود دارد.

.۵

ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،ھر زﻣﺎن ﮐﮫ در ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن ﻗرار دارﻧد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن ،ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺳر ﻣﯾز ﻏذاﺧوری رﺳﺗوران ﯾﺎ در اﺗﺎق
ﺧود ﻣﺳﺗﻘر ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ﻣطﺎﺑﻖ ﻧﯾم ﻋﺑﺎرت  ۲ﺷﻣﺎره  ۲ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۱۴ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﻌﺗﺑر اﺳت.

.۶

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 وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت و اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ،در ﺻورت درﺧواﺳت آنھﺎﺳت.

.۷

ﺻﺎﺣب ﻣﺣل اﺳﮑﺎن ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺎده  ۵ﮔردآوری ﮐﻧد.
ﻣﺎده ۱۷
ھﻣﺎﯾشھﺎ ،ﮐﻧﮕرهھﺎ ،ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ

) (۱ﺑرای ﺑرﭘﺎﯾﯽ ھﻣﺎﯾشھﺎ ،ﮐﻧﮕرهھﺎ و اﻣﺛﺎل آن ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۲۵ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﻣﺻداق دارد ﮐﮫ طرح ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘررات
وزارت اﻗﺗﺻﺎد ،ﺗوﺳﻌﮫ روﺳﺗﺎﯾﯽ و اﻧرژی و وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ،ﺗﮭﯾﮫ ﺷود.
) (۲ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ و ﻧظﺎﯾر آن ﻣﻣﻧوع اﺳت.
ﻣﺎده ۱۸
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎهھﺎی ﺷرﮐﺗﯽ
۱

ﺑرای ﺷرﮐتھﺎ ،و ﻣﺷﺎﻏل ﮐﺷﺎورزی ﺑﺎ ﺣداﻗل  ۵۰ﻧﯾروی ﮐﺎر ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن آنھﺎ در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎهھﺎی ﻣﺷﺗرک ،ﺷرﮐﺗﯽ ﯾﺎ اﺳﺗﯾﺟﺎری اﺳﮑﺎن دارﻧد،
ﺗﻣﮭﯾدات ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﻣﯽﺗواﻧد در ھر ﻣورد ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗوﺳط ادارات ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺑﯾﯾن ﺷوﻧد.
۲ﺻﺎﺣب ﺷرﮐت ﻣﺳﺋول ﻧظﺎرت ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑر رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺛﺑت آنھﺎﺳت.
ﻣﺎده ۱۹
اﻣور اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
۱
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻘررات وﯾژه ،ﺑرﮔزاری اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺻرﻓﺎ ً در ﺻورت رﻋﺎﯾت ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ ۱/۵ﻣﺗری ﺑﯾن ﮐﻠﯾﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺟﺎز اﺳت.
۲
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﻧﺎﺑر ﻧوع آزﻣون ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد ،ﻻزم اﺳت از دﯾﮕر ﻣﻘررات ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾت ﺷود۳ .ﺣﺿور ﺳﺎﯾر اﻓراد در
ﺟﻠﺳﮫ اﻣﺗﺣﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻣﺎﺷﺎﮔر ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت.

ﻣﺎده ۲۰
ﻣدارس
)۱ (۱ﺑرﮔزاری ﮐﻼس درس و ﺳﺎﯾر روﯾدادھﺎی ﻣدرﺳﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش ﺑﺎﯾرن ) ،(BayEUGﻧظﺎرت ﺑر ﻧﺎھﺎر در ﻣدارس و
ﻣوﺳﺳﮫ دوﻟﺗﯽ آﻣوزش وﯾژه ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﻧد  ۳ﻣﺎده ۲۸ب ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر
ﻣوﺳﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ﺗرﺑﯾت ﻣﻌﻠم و ٴ
ھﻣﭼﻧﯾن ﺗدرﯾس و ﺗﺣﺻﯾل در ٴ
ﻋﻔوﻧت ﺻرﻓﺎ ً ﻣﺷﻣول ﻣﺣدودﯾتھﺎی زﯾر اﺳت:
.۱

ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ رﻋﺎﯾت ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗری در ﮐﻼسھﺎی ﺣﺿوری ﺑﮫ طور ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ﻧﺣوی ﻗﺎﺑل اطﻣﻧﯾﺎن ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت ،در ﻧواﺣﯽ و
ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع آنھﺎ طﯽ رﺻد ھﻔت روزه ﺑﯾن  ۵۰و  ۱۶۵اﺳت ،ﮐﻼس درس در ﻣﻧﺎطﻖ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻋﺑﺎرت
 ۲ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده ،در ﺷﯾﻔتھﺎی ﻣﺗﻧﺎوب ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽﺷود.

.۲

ﺑرای ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت  ۲ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۱ﻣﺻداق دارد ،ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ۳ﻣﺎده ۲۸اﻟف ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ،ﮐﻼس ﭼﮭﺎرم ﻣﻘطﻊ
اﺑﺗداﯾﯽ ،ﮐﻼس  ۱۱ﻣدارس ﮔﯾﻣﻧﺎزﯾوم و ﻣدارس ﻓﻧﯽ ،ھﻣﭼﻧﯾن داﻧشآﻣوزان ﺳﺎل آﺧر و داﻧشآﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣراﮐز آﻣوزش ﺣرﻓﮫای دوره
ﮐﺎرآﻣوزی ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد و ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻼس ﺻرﻓﺎ ً در ﻣﺣلھﺎی ﺗﺟﮭﯾز ﺷده و ﯾﺎ ﻣﺣﯾطھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻋﻣﻠﯽ اﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ
 ۱/۵ﻣﺗری ﺑﮫ طور ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ﻣﺟﺎز اﺳت؛ در ﻏﯾر اﺳن ﺻورت ﮐﻼسھﺎ ﺑﺎﯾد در ﺷﯾﻔتھﺎی ﻣﺗﻧﺎوب ﺑرﮔزار
ﺷوﻧد.

۳

ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ،۳اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ ﺑرای ﮐﺎدر آﻣوزﺷﯽ ﻣدرﺳﮫ در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ﻣدرﺳﮫ ،ھﻧﮕﺎم ﻣراﻗﺑت ﺑﻌد از ظﮭر از ﮐودﮐﺎن و در
اﺿطراری ﻣراﻗﺑت از داﻧشآﻣوزان ،ھمﭼﻧﯾن ھﻧﮕﺎم ﺑرﮔزاری اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﺎل آﺧر ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘررات اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎر ،ﺑدون
ﺳﺎﯾر ﻣوارد
ِ
ﻧﻔﯽ ﻣﺎده  ،۱۹ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر اﻟزاﻣﯽ اﺳت:
اﻟف( ﺑرای
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اﻟف اﻟف( ﻣﻌﻠﻣﺎن و
ب ب( داﻧشآﻣوزان از ﮐﻼس ﭘﻧﺟم ﺑﮫ ﺑﻌد
اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ اﻟزاﻣﯽ اﺳت .ب( ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺎده  ۳ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﮫ ﺷرح زﯾر
اﺳت:
اﻟف اﻟف( در طول ﺳﺎﻋت ورزش ،ب ب( ﺑرای
داﻧشآﻣوزان ﻣدرﺳﮫ
اﻟف اﻟف اﻟف( در ﺻورت ﺗﺻوﯾب ھﯾﺎت ﻧﺎظران ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣوﺟﮫ آﻣوزﺷﯽ-ﭘرورﺷﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ب ب ب( ھﻧﮕﺎم ھوادھﯽ ﮐﻠﯽ ﮐﻼس ﯾﺎ ﺳﺎﻟن و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ
در ﺑﯾرون ،در ﻓﺿﺎی آزاد
پ پ( ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ ﭘس از ﻣﺳﺗﻘر ﺷدن در ﻣﺣل ﮐﺎر ﺧود ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ اﻓراد دﯾﮕری در آن ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
.۴

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.

۲ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت اﺿطراری ﺗوﺳط وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣرﺑوطﮫ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔردد.
۱
) (۲ﺷرﮐت در ﮐﻼس ﺣﺿوری ﯾﺎ ﻧوﺑت ﺣﺿوری ﮐﻼسھﺎی ﺷﯾﻔﺗﯽ ،ھﻣﭼﻧﯾن در ﺳﺎﻋﺎت ﻣراﻗﺑت ظﮭر و اﺿطراری ﺻرﻓﺎ ً در ﺻورﺗﯽ ﻣﺟﺎز
اﺳت ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۴دﺳتﮐم دو ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ اراﺋﮫ دھﻧد ،ﺑﺎ اﯾن ﺷرط ﮐﮫ ﺗﺳت ﺧود-ﺗﺳت ﺧودﺗﺷﺧﯾﺻﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده ﯾﺎ ﺗﺳت اﻧﺟﺎم ﺷده در
۲
ﻣدرﺳﮫ ﺣداﮐﺛر  ۴۸ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ﺷروع ﮐﻼس ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۲و  ۴در اﯾن ارﺗﺑﺎط ﻣﺻداﻗﯽ ﻧدارﻧد .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﺳت در ﻣدرﺳﮫ
اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ،ﭘردازش ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺳت ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﻣذﮐور در ﻋﺑﺎرت  ،۱و در ﺻورت درﺧواﺳت ﺑرای اھداف ﻓراﻣدرﺳﮫای ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣدرﺳﮫ اﺳت؛
۳
واﮔذاری ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺳتھﺎ ﺑﮫ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﺻورت ﻧﻣﯽﮔﯾرد ﻣﮕر ﺗﺣت ﺷراﯾط اﺟﺑﺎر ﺑﮫ ﮔزارش در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت
۴
آﻣوزان ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی آﻣوزﺷﯽ وﯾژه ،وزارت آﻣوزش و ﭘرورش ﻣﯽﺗواﻧد اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎﺗﯽ ﻗﺎﯾل ﺷود۵ .ﺑرای ﮐﺎدر
ﺣداﮐﺛر  ۱۴روز ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷود .ﺑرای داﻧش
ِ
آﻣوزﺷﯽ و ﻣﺳﺋوﻟﯾن اﺟراﯾﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﮐﺎرﺷﺎن ،ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱اﻟﯽ  ۳در ﺻورﺗﯽ ﻣﺻداق دارﻧد ﮐﮫ ﺗﺳت ﺧود-ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ در ﺧﺎرج از
ﻣدرﺳﮫ و ﺑدون ﻧظﺎرت ﻧﯾز ﻗﺎﺑل اﻧﺟﺎم ﺑﺎﺷد ﻣﺷروط ﺑر اﯾن ﮐﮫ اطﻣﯾﻧﺎن دھﻧد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﺑوده اﺳت؛ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﺑرای اھداف
ﺧﺎرج از ﻣدرﺳﮫ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد ،ﺗﺳت ﺧود-ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻧظﺎرت ﻣدرﺳﮫ اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.
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ﻣﺎده ۲۱
ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ
۱

) (۱ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﮭدﮐودکھﺎ ،ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﮐودک ،ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت از ﮐودک در ﺗﻌطﯾﻼت ،و ﮔروهھﺎی ﺑﺎزی وﯾژه ﮐودﮐﺎن ﺗﺣت
ﺷراﯾط زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت:
.۱

در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع در رﺻد ھﻔت روزه ﺑﯾن  ۵۰ﺗﺎ  ۱۶۵ﻣورد ﺑﺎﺷد ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣرﮐز ﻓوق ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣﺟﺎز
اﺳت ﮐﮫ ﻣراﻗﺑت از داﻧشآﻣوزان در ﮔروهھﺎی ﺛﺎﺑﺗﯽ )ﺑﺎ ﻣﺣدودﯾت ﻓﻌﺎﻟﯾت( اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد؛ اﯾن اﻣر در ﺧﺻوص ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺷﺧﺻﯽ طﺑﻖ ﻋﺑﺎرت ۲
ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده ۱ﻧﯾز ﻣﺻداق دارد؛ ﻣﺣدودﯾتھﺎی دﯾﮕر ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻧد  ۳ﻣﺎده ۲۸ب ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺑرای ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﯾزان ﺷﯾوع
ﺑﯾش از  ۱۶۵ﻣورد در رﺻد ھﻔت روزه ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد.

.۲

در 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 ﺷدهٴ 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 طور
ﺧﺎص ﻣورد ﺗوﺟﮫ واﻗﻊ ﺷوﻧد.
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.
)۱ (۳ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧدھﺎی  ۱و  ،۲ﺗﻧﮭﺎ داﻧشآﻣوزاﻧﯽ ﻣﺟﺎزﻧد در ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺑﻌد از ظﮭرھﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎوﯾروس
ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﺟﮭت ﺷرﮐت در ﮐﻼس ﺣﺿوری در ﻣدرﺳﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد۲ .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ۲۰ﻣﻘرراﺗﯽ ﺑرای ﺷرﮐت در ﮐﻼس ﺣﺿوری ﯾﺎ
ﻣراﻗﺑت اﺿطراری ﺑﻌد از ظﮭر در ھﻣﺎن روز درﺳﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ۲۰ﺑﮫ اﯾن ﺷرط ﻣﺻداق دارد ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻧﻘش ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت را
ﺑﭘذﯾرد.
) (۴ادارهﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﮭدھﺎی ﮐودک ،ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ و ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ آﻣوزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﻣرﺑﯾﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ از
ﮐودک ﺑﺎﯾد ﺑرای ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﻣدرﺳﮫ را آﻏﺎز ﻧﮑردهاﻧد ﺗرﺗﯾﺑﯽ دھﻧد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اﻧﺟﺎم دو ﺑﺎر ﺗﺳت ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲در ھﻔﺗﮫ و
ﯾﺎ درﯾﺎﻓت دو ﺗﺳت راﯾﮕﺎن ﺧود-ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ از داروﺧﺎﻧﮫ ﺑرای آنھﺎ ﻣﯾﺳّر ﺷود.
ﻣﺎده ۲۲
آﻣوزشھﺎی ﺧﺎرج ﻣدرﺳﮫای
۱

) (۱آﻣوزشھﺎی ﺣرﻓﮫای و ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت ﮐﮫ ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗری ﻣﯾﺎن ﮐﻠﯾﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن رﻋﺎﯾت ﺷود۲ .اﺳﺗﻔﺎده
از ﻣﺎﺳﮏ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ وﯾژه ﺿﻣن آﻣد و رﻓت ،و در ﻣﺣلھﺎی ﺗﻼﻗﯽ ،اﻟزاﻣﯽ اﺳت۳ .در اﯾن ﺧﺻوص ﻋﺑﺎرت  ۲ﻣﺎده
 ۱۹ﻣﺻداق دارد۴ .ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده دوره ،ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺗدوﯾن طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،و و اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ادارات ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ در ﺻورت درﺧواﺳت
آنھﺎﺳت۵ .ﻋﺑﺎت  ۲ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۲۰ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎزدھم ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺑﺎﯾرن
ﮐﮫ ﺗﺎ  ۲۱ﻓورﯾﮫ  ۲۰۲۱داراری اﻋﺗﺑﺎر ﺑود ،ﺑرای داﻧشآﻣوزان ﺳﺎل آﺧر ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد.
) (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 ۴ﺑﻧد  ۱ﻣﺻداق دارﻧد۲ .ﺑر ﺧﻼف ﻋﺑﺎرت  ۱ﮐﻼس ﺣﺿوری در ﻣدرﺳﮫ ﺳﮓھﺎ ﺑﮫ ﺷرط رﻋﺎﯾت
ﻋﺑﺎرت  ۱اﻟﯽ  ۴ﺑﻧد  ۱در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ در آنھﺎ ﻣﯾزان اﺑﺗﻼ طﯽ رﺻد ھﻔت روزه از  ۱۶۵ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد ،ﻣﺟﺎز اﺳت.
) (۳در ﻣﻧﺎطﻖ ﻣذﮐور در ﺑﻧدھﺎی  ۱و  ،۲آﻣوزش ﺣﺿوری ﻣرﺑوط ﺑﮫ دروس ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻼس ﺻرﻓﺎ ً در ﻣﺣلھﺎی ﺗﺟﮭﯾز ﺷده و ﯾﺎ
ﻣﺣﯾطھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻋﻣﻠﯽ اﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧد در ﻣﻧﺎطﻖ ﻣذﮐور در ﻋﺑﺎرت  ۲ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۱اﻧﺟﺎم ﯾﺎﺑد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ۱/۵
ﻣﺗری ﺑﮫ طور ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد و ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۴دو ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ اراﺋﮫ دھﻧد ،ﻣﺟﺎز اﺳت.
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) (۴ﺑرﮔزاری ﮐﻼسھﺎی ﺣﺿوری ﻣوﺳﯾﻘﯽ و آواز ﺻرﻓﺎ ً ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت:
.۱

اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣداﻗل  ۱/۵ﻣﺗری و ﻣطﻣﺋن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎزھﺎی ﺑﺎدی و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻣرﯾن آواز ،ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ ۲
ﻣﺗر رﻋﺎﯾت ﺷود

.۲

ﻣطﺎﺑﻖ 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

.۳

ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده دوره ﻣوظف ﺑﮫ ﺗدوﯾن طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،و اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ،در ﺻورت درﺧواﺳت آنھﺎﺳت.
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 ﭘزﺷﮑﯽ ﺑرای ﮐﺎدر آﻣوزﺷﯽ ،و ﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﺑرای ﺳﺎﯾرﯾن اﻟزاﻣﯽ اﺳت؛ در اﯾن ﺧﺻوص ﻋﺑﺎرات  ۱و  ۴ﺑﻧد ۱
۲
ﻣﺻداق دارﻧد .ﺑرای ﮐﻼسھﺎی ﻋﻣﻠﯽ راﻧﻧدﮔﯽ و ﯾﺎ آزﻣون ﻋﻣﻠﯽ راﻧﻧدﮔﯽ ،ﻣطﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧون اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎر ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﺑرای ﮐﺎدر آﻣوزﺷﯽ و
ﻧﯾز ﺳﺎﯾر اﻓراد اﺟﺑﺎری اﺳت.
) (۶در ﺧﺻوص دروس ﻋﻣﻠﯽ دوره آﻣوزﺷﯽ ورزش ﻣﺎده  ۱۲اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود.
ﻣﺎده ۲۳
ﻣراﮐز آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ
۱

ﮐﻼسھﺎی ﺣﺿوری در ﻣراﮐز آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت:

.۱

ﺣداﮐﺛر ﺗﻌداد ﻣﺟﺎز ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﺷﺎﻣل اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده و ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫ ،در داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺻﻧدﻟﯽھﺎی ﻣوﺟود ﺑﺎ ﺣداﻗل
ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗر از ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷود.

.۲

ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ  FFP2در ﻣﺣوطﮫ ﻣرﮐز آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ اﺟﺑﺎری اﺳت؛ ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺷت ﻣﯾز ﮐﺎر ﺧود ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻣﺷروط ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﻓرد دﯾﮕری در آﻧﺟﺎ ﺣﺿور ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

.۳

ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﻣدارک ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ را دو ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۴اراﺋﮫ دھﻧد و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗر را ﺣﻔظ
ﮐﻧﻧد .در ﻣواردی ﮐﮫ ﺗﺳت در ﻣرﮐز آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ،ﻋﺑﺎرات  ۲و  ۳ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ۲۰ﻣﺻداق دارد.

.۴

ﻣرﮐز آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣوظف ﺑﮫ ﺗدوﯾن طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ و اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ،در ﺻورت درﺧواﺳت آنھﺎﺳت.

۲

در ﺣوزهھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت  ۲ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ،۱ﻣﻧﺎﺳﺑتھﺎی داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آﺳﺗﺎﻧﮫ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻓﺎرغاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﯾﺎ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻓﺎرغاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺧش ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﯾﺎ ھﻧری ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ً در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﺟﮭز ﯾﺎ ﻣﺣﯾطھﺎی ﯾﺎدﮔﯾری ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﮐﺎر ﻋﻣﻠﯽ ﻗﺎﺑل
اﻧﺟﺎماﻧد ،ﺑﮫ ﺷرط رﻋﺎﯾت اﻟزاﻣﺎت ﻋﺑﺎرت  ۱ﻣﺟﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺎده ۲۴
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری
اﺳﻧﺎد
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﻣراﮐز ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﺑﮫ ﺷرط رﻋﺎﯾت ﻣوارد ﻣذﮐور در ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۱۴ﻣﺟﺎز اﺳت.
ﻣﺎده ۲۵
اﻣور ﻓرھﻧﮕﯽ
۱

) (۱ﺑرﮔزاری ﻣﻧﺎﺳﺑتھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ در ﺗﺋﺎﺗرھﺎ ،اﭘراھﺎ ،ﺳﺎﻟنھﺎی ﮐﻧﺳرت ،ﺻﺣﻧﮫھﺎی ﻧﻣﺎﯾش ،ﺳﯾﻧﻣﺎھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻣﮑﺎنھﺎ ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر
ﻣﺟﺎز اﺳت:
.۱

ﺣداﮐﺛر ﺗﻌداد ﻣﺟﺎز ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﺷﺎﻣل اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده و ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫ ،در داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺻﻧدﻟﯽھﺎی ﻣوﺟود ﺑﺎ ﺣداﻗل
ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗر از ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷود.

.۲

ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ،ﺣﺿور ﺣداﮐﺛر  ۵۰ﺷرﮐتﮐﻧﻧده ،ﺷﺎﻣل اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده و ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﺑﺎ ﺗﻌداد ﻣﺷﺧص ﺻﻧدﻟﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت.
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.۳

رﻋﺎﯾت ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗری ھﻧﮕﺎم ﺣﺿور در ﺗﻣﺎم ﻧﻘﺎط ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم اﻟزاﻣﯽ اﺳت.

.۴

در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﮭری آزادی ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع آنھﺎ طﯽ رﺻد ھﻔت روزه ﺑﯾن  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣورد اﺳت،
ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۴ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ اراﺋﮫ دھﻧد.

.۵

ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده ﻣوظف ﺑﮫ ﺗدوﯾن طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ در ﭼﺎرﭼوب ﻣﻘررات ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﺑﯾﯾن ﺷده ﺗوﺳط وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت،
و در ﺻورت درﺧواﺳت آنھﺎ اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت؛ در ﻣورد ﺳﯾﻧﻣﺎھﺎ ،ﺗدوﯾن طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑر اﺳﺎس ﭼﺎرﭼوﺑﯽ
ﮐﮫ ﺗوﺳط وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎی اﻣور دﯾﺟﯾﺗﺎل و ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت اﻋﻼم ﺷده ،اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد.

.۶

ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده ﻣﻠزم ﺑﮫ ﮔردآوری اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۲اﺳت.

۲

ﻣﺎده  ۱۵در ﻣورد رﺳﺗورانھﺎ و ﻣراﮐز ﺳرو ﻏذا ﻣﻌﺗﺑر اﺳت.

ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧظﯾر آن ،ﺑﺎغوﺣشھﺎ
) (۲در ﺧﺻوص ﻣوزهھﺎ ،ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ ،ﯾﺎدوارهھﺎ ،اﻣﺎﮐن دﯾدﻧﯽ ﺑﺎﯾرن ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺻرھﺎ ،ﺑﺎغھﺎ و درﯾﺎﭼﮫھﺎ و اﻣﺎﮐن
ِ
و ﺑﺎغھﺎی ﮔﯾﺎهﺷﻧﺎﺳﯽ ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۵ ،۳ ،۱و  ۶ﻋﺑﺎرت  ۱ﻣﺎده  ۱ﻣﻌﺗﺑر اﺳت.
) (۳ﺑرای ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗوﺳط ﮔروهھﺎی آﻣﺎﺗور و ﺣرﻓﮫای ،ﺣداﮐﺛر ﺗﻌداد ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ اﻧدازه ﻓﺿﺎی ﻣوﺟود ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد،
ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ در آن ﺣداﻗل ﺑﺗوان ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑر اﺳﺎس طرح وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻓرھﻧﮓ و ﻋﻠوم و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت را ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن
ﺣﻔظ ﮐرد.
ﻣﺎده ۲۶
ﻣﻧﻊ ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ
۱

ﻣﺻرف 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 ،ﻣﻣﻧوع اﺳت .اﯾن ﻣﺣلھﺎ در ھر ﻣورد ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺷﺧص ﺷوﻧد.
ﺑﺧش ۳
ﻣﻘررات ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻣﺎده ۲۷
ﻣﻘررات ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ،اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت
ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣﺣﻠﯽ اﺟرای ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت در ﻣﻔﺎد اﯾن ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر
) (۱ﻣﻘررات دﯾﮕر ﯾﺎ
ِ
اﺳﺎس آن ﺻﺎدر ﺷده اﺳت ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ اﺳت.
۱

) (۲در ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎء ،و ﻣﺎدام ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺧداﺷﮫای وارد ﻧﺷود،
اﻣﮑﺎن ﺻدور ﻣﺟوز ﺗوﺳط ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ وﺟود دارد.
۲
ﺻدور ﻣﺟوز در ﻣواردی ﮐﮫ ﮔروھﯽ از ﻣردم ﯾﺎ ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﮔﯾرد ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﺑﺎرت  ۱و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷرط ﻣواﻓﻘت ﻣﺳﺋوﻟﯾن
دوﻟت اﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت۳ .در ﻣواردی ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺑر اﺳﺎس ﻋﺑﺎرات  ۱و  ۲ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ،ﻣﻣﮑن اﺳت راﺑطﮫ ﻣﯾﺎن ﯾﮏ ﻋﻔوﻧت ﻣﺣدود و
ﺷراﯾط ﮐﻠﯽ ﻋﻔوﻧﯽ ﻣﻧطﻘﮫ را ﻧﯾز در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
ﻣﺎده ۲۸
رﻓﺗﺎر 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:
.۱

ﺑر ﺧﻼف ﺷﻣﺎره  ۵ﻋﺑﺎرت  ۱ﻣﺎده  ،۲اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻧﺎدرﺳت در اﺧﺗﯾﺎر ﺑﮕذارد،

.۲

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ،۶ﺑﺎ دﯾﮕر اﻓراد اﻗﺎﻣت ﮐﻧد

 .۳ﺑرﺧﻼف ﺑﻧدھﺎی  ۱اﻟﯽ  ۳ﻣﺎده  ۷و ﯾﺎ ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ،۹ﻣراﺳم ﯾﺎ ﺗﺟﻣﻌﯽ ﺑرﮔزار ﮐرده ﯾﺎ در آن ﺷرﮐت ﮐﻧد
ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده ﺑرﺧﻼف ﺷﻣﺎره  ۴ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ،۹طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﻧﮑرده و ﯾﺎ ﺑرﺧﻼف ﻣﺎده  ۷ﯾﺎ ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۹در ﻣراﺳم ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
ﺷرﮐت ﮐﻧد
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.۴

ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ۴ﻣﺎده  ۷در ﻣﺣلھﺎ و اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺟﺷن ﺑﮕﯾرد

.۵

ﺑرﺧﻼف ﻋﺑﺎرت  ۳ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۹و ﯾﺎ ﺷﻣﺎره  ۳ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ،۹ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷرﮐتﮐﻧﻧده در ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘوﺷش ﻣﺎﺳﮏ را ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرد.

.۶

ﺑرﺧﻼف ﺑﻧد  ۴ﻣﺎده  ۳و ﻣواد  ۱۰ ،۸اﻟﯽ  ۱۶ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎرﻣﻧد ،ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده ،ﻣﺷﺗری ،ھﻣراه ﯾﺎ ﻣﮭﻣﺎن ﻣﻘررات اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ را ﻧﺎدﯾده
ﮔرﻓﺗﮫ و ﯾﺎ از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧد

.۷

ﺑرﺧﻼف ﻣﺎده  ،۱۱ﺑﮫ ﻋﻧوان ادارهﮐﻧﻧده ﯾﮏ ﻣرﮐز طرح ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﻧﮑﻧد

.۸

ﺑرﺧﻼف ﺑﻧد  ۱ﯾﺎ  ۳ﻣﺎده  ۱۲اﻗدام ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ورزﺷﯽ ﮐرده ،ﺑرﺧﻼف ﺷﻣﺎره ۲
ﻣﺎده  ۱۲ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎﮔران اﺟﺎزه ورود ﺑدھد ،ﺑرﺧﻼف ﺑﻧد  ۳ﻣﺎده  ۱۲ﺳﺎﻟنھﺎی ورزﺷﯽ ،زﻣﯾنھﺎی ورزﺷﯽ ،آﻣوزﺷﮕﺎهھﺎی رﻗص ،ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎی
ﺑدﻧﺳﺎزی ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ را اداره ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد

.۹

ﺑرﺧﻼف ﺑﻧد  ۳ ،۱و  ۴ﻣﺎده  ۱۳ﺑﮫ اداره ﻣراﮐز ﺗﻔرﯾﺣﯽ اﻗدام ﮐرده و ﯾﺎ ﺑرﺧﻼف ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده ۱۳ﺗورھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ
ﺑرﭘﺎ ﮐﻧد

 .۱۰ﺑر ﺧﻼف ﻣﺎده  ،۱۴اﻗدام 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
ﺧرﯾد ،و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﺋول ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﯾﺎ در ﻣطب ﭘزﺷﮏ از رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﻣذﮐور ﺳرﺑﺎز زده و ﯾﺎ ﺑﮫ
ٴ
ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﯽﺗوﺟﮭﯽ ﮐرده ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧده ﺑﺎزار از رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﭘﯾشﮔﻔﺗﮫ ﺗﺧطﯽ ﮐﻧد،
 .۱۱ﺑر ﺧﻼف ﻣﺎده  ۱۵ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻏذاﺧوری ﺑدون رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﭘﯾشﮔﻔﺗﮫ و ﯾﺎ ﺑﯽ آن ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﺎرﮐﻧﺎن از ﻣﺎﺳﮏ را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد اﻗدام
ﻧﻣﺎﯾد
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﺎرﮐﻧﺎن از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﯽﺗوﺟﮭﯽ
 .۱۲ﺑر ﺧﻼف ﻣﺎده  ۱۶اﻗدام ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻣﺣل اﺳﮑﺎن ﻣﺳﺎﻓر ﺑدون رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﭘﯾشﮔﻔﺗﮫ ﮐرده ،ﯾﺎ ﺑﮫ
ٴ
ﮐﻧد
 .۱۳ﺑر ﺧﻼف ﻣﺎده  ،۱۷اﻗدام ﺑﮫ ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش ،ﮐﻧﮕره ،ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﮐﻧد
 .۱۴ﺑر ﺧﻼف ﻣﺎده  ،۱۸ﺑﮫ ﻋﻧوان ادارهﮐﻧﻧده 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  ،۱۹اﻗدام ﺑﮫ ﺑرﮔزاری اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﮐﻧد
 .۱۶ﺑر ﺧﻼف ﻣﺎده  ،۲۰اﻗدام ﺑﮫ اداره ﻣدرﺳﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده ۹۰جج ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش ﺑﺎﯾرن ) ،(BayEUGﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن
ﻣﻘررات ﻣذﮐور در ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۲۰ﻧﻣﺎﯾد ،ﯾﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۳ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۲۰از ﭘوﺷش ﻣﺎﺳﮏ ﺗوﺳط اﻓراد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﮑﻧد ،و
ﯾﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۳ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ۲۰ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﺋول آﻣوزﺷﯽ ﻣﮑررا ً ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘوﺷش ﻣﺎﺳﮏ ﺗوﺳط اﻓراد ﺑﯽﺗوﺟﮭﯽ ﻧﺷﺎن دھد
 .۱۷ﺑر ﺧﻼف ﻣﺎده  ،۲۱ﺑﮫ 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  ۲۲ﺑﮫ اراﺋﮫ ﮐﻼس درس ،ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﯾﺎ آواز
و ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯾم راﻧﻧدﮔﯽ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد
 ۱۹ﺑرﺧﻼف ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۲۵ﺑﮫ ﺑرﮔزاری ﻣﻧﺎﺳﺑتھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ اﻗدام ﯾﺎ ﺑرﺧﻼف ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ۲۵اﻗدام ﺑﮫ اداره ﻣراﮐز ﻓوق ﻧﻣﺎﯾد
 .۲۰ﺑرﺧﻼف ﻣﺎده  ۲۶ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻣﺻرف ﮐﻧد.
ﻣﺎده ۲۸اﻟف
ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﺳﯾزدھم ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺑﺎﯾرن
ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﺳﯾزدھم ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺑﺎﯾرن ) (BayIfSMV.13ﻣﺻوب  ۵ژوﺋن BayRS 2126-17-) ۲۰۲۱
 (Gﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد:
.۱

در ﻣﺎده  ،۲۰ﺑﻧد  ،۱ﻋﺑﺎرت  ۱ﺷﻣﺎره  «۵۰» ،۱ﺑﺎ » «۱۰۰ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷده اﺳت.

.۲

ﻣﺎده  ۲۱ﺑﻧد  ۱ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﻘرر ﻣﯽﮔردد:
۱

» ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﮭدﮐودکھﺎ ،ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﮐودک ،ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت از ﮐودک ﺿﻣن ﺗﻌطﯾﻼت ،و ﮔروهھﺎی ﺑﺎزی وﯾژه ﮐودﮐﺎن ﺗﺣت
ﺷراﯾط زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت:
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.۱

در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع در رﺻد ھﻔت روزه ﺑﯾن  ۱۰۰ﺗﺎ  ۱۶۵ﻣورد ﺑﺎﺷد ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣرﮐز ﻓوق ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت ۲
ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۱ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت ﮐﮫ ﻣراﻗﺑت از داﻧشآﻣوزان در ﮔروهھﺎی ﺛﺎﺑﺗﯽ )ﻣﺣدودﯾت ﻓﻌﺎﻟﯾت( اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد؛ ھﻣﯾن ﻗﺎﻋده
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻧد  ۳ﻣﺎده ۲۸ب ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺑرای ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﯾزان ﺷﯾوع ﺑﯾش از  ۱۶۵ﻣورد طﯽ رﺻد ھﻔت روزه ﻧﯾز
ﻣﺻداق دارد.

.۲

در ﻧواﺣﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ آزاد ﺷﮭری ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺷﯾوع طﯽ رﺻد ھﻔت روزه از  ۱۰۰ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد ،ﻣراﮐز ﻓوق ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد«.
ﻣﺎده ۲۹
ﻻزماﻻﺟرا ﺷدن و اﻧﻘﺿﺎی ﻣﻘررات

۱

اﯾن ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۷ژوﺋن  ۲۰۲۱ﺑﮫ اﺟرا درآﻣده و اﻋﺗﺑﺎر آن در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴ژوﺋﯾﮫ  ۲۰۲۱ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد.
۲
ﺑر ﺧﻼف ﻋﺑﺎرت  ،۱ﻣﺎده ۲۸اﻟف از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۱ژوﺋن  ۲۰۲۱ﺑﮫ اﺟرا درﻣﯽآﯾد.
ﻣوﻧﯾﺦ ،ﻣورخ  ۵ژوﺋن ۲۰۲۱
وزارت ﺑﮭداﺷت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن
ھوﻟﭼﮏ ) ،(Klaus Holetschekوزﯾر
ﮐﻼوس
ِ
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