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اﺟرای ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ )(IfSG
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧزدﯾﮑﺎن و اﻓراد ﻣظﻧون ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ،ﺟداﺳﺎزی آنھﺎ از اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ ۲
آنھﺎ ﻣﺛﺑت ﺷده اﺳت )ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ(
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن
ﺻﺎدره در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۱آورﯾل  ،۲۰۲۱ﺷﻣﺎره ﭘروﻧده  ،G5ASz-G8000-2020/122-925ﻣﺻوب  ۹ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر,
ﺷﻣﺎره ﭘروﻧده ،G51z-G8000-2021/505-246 ۲۰۲۱و  15ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ،۲۰۲۱ﺷﻣﺎره ﭘروﻧده G51z-
 G8000-2021/505-267ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر طﯽ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫٴ ،در  29اﮐﺗﺑر ,ﺷﻣﺎره ﭘروﻧده 2021ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﭘروﻧده G51z-
 G8000-2021/505-454ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت

ﺑدﯾنوﺳﯾﻠﮫ وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن ﺑر اﺳﺎس ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ،۲۸ﺑﻧد  ۱و  ۲ﻣﺎده  ۲۹و ﻋﺑﺎرت  ۲ﺑﻧد ۱
ﻣﺎده  ۳۰ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ ) (IfSGدر راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  ۲ﻋﺑﺎرت  ۲ﻣﺎده  ۶۵ﻣﻘررات
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ) (ZustVﻣوارد زﯾر را ﻣﻘرر ﻣﯽﮐﻧد:

ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ
.1

ﺗﻌرﯾف
ﻣﻘررات ﻣذﮐور در اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻣﺎدام ﮐﮫ ﻣﻘررات دﯾﮕری وﺿﻊ ﻧﺷده ،ﺑرای اﺷﺧﺎص زﯾر )اﻓراد ﻣورد
ﻧظر( ﻣﺻداق دارﻧد:

 ۱-۱اﻓرادی ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ اﻋﻼم اداره ﺑﮭداﺷت در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﻓردی ﺑودهاﻧد ﮐﮫ اﺑﺗﻼی وی ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﻣﺣرز
ﻣوﺳﺳﮫ راﺑرت ﮐﺦ ﺟزو ﻧزدﯾﮑﺎن )اﻓرادی ﮐﮫ در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ھﺳﺗﻧد( ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ
اﺳت و ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ٴ
ﺷﻣﺎر ﻣﯽروﻧد و اﺣﺗﻣﺎل آﻟودﮔﯽ آنھﺎ ﺑﺎﻻﺳت.
 ۲-۱اﻓراد ﻣظﻧون ﺑﮫ اﺑﺗﻼ
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اﻟف( ﮐﮫ
اﻟفاﻟف( ﺗﺳت ﻓوری آﻧﺗﯽﺑﺎدی آنھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ ) ۲ﻣوﺳوم ﺑﮫ SARS-
 ،(CoV-2ﺗوﺳط ﮐﺎدر ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ اﻓراد ﺗﻌﻠﯾمدﯾده اﻧﺟﺎم ﻧﺷده و ﯾﺎ ﺑر اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﻧظﺎرت ﻧﺷده
ﺑﺎﺷد ،و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت آنھﺎ ﻣﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ
ب( ﻋﻼﯾﻣﯽ در آنھﺎ ظﺎھر ﺷده ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎوﯾر,س ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﻣﯽﺑﺎﺷد
و ﯾﺎ از ﺳوی اداره ﺑﮭداﺷت ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر ) ،(PCRﺗﺳت ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر ﻓوری ﺑر ﺑﺎﻟﯾن ﺑﯾﻣﺎر
) ،(PoC-PCRﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺗﺳتھﺎی ﻓﻧﺎوری ﺗﮑﺛﯾر اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ) (Nukleinsäuretestﺟﮭت ﺗﺷﺧﯾص
ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﻣﻠزم ﺷده ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺛﺑت ﺷدن ﺗﺳت آﻧﺗﯽﺑﺎدی ﻓوری ﯾﺎ ﻧﺷﺎن
دادن ﻋﻼﯾم ﺑﯾﻣﺎری ،از ﺳوی ﭘزﺷﮏ ﺧود ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﻓﻧﺎوری ﺗﮑﺛﯾر اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ﺗوﺻﯾﮫ ﺷدهاﻧد،
ھمﭼﻧﯾن
ب ب( ﻧﺗﯾﺟ ٴﮫ ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری از ﺗرﺷﺣﺎت آنھﺎ ﮐﮫ ﺟزو ﯾﮑﯽ از آزﻣﺎﯾشھﺎی ﮔروھﯽ ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر اﺳت ﻣﺛﺑت ﺷده
ﺑﺎﺷد.
 ۳-۱اﻓرادی ﮐﮫ از طرﯾﻖ اداره ﺑﮭداﺷت ،ﻣﺳﺋوﻟﯾن اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ،ﯾﺎ ﻧﺎظر ﺑر اﻧﺟﺎم ﺗﺳت و ﯾﺎ ﻣراﮐز ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺳت ﭘس
از  ۳۱آورﯾل  ۲۰۲۱ﻣطﻠﻊ ﺷدهاﻧد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﻓﻧﺎوری اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ،ﺗﺳت ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر ﯾﺎ ﺗﺳت ﻓوری
آﻧﺗﯽﺑﺎدی آنھﺎ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻓرادی ﺑﺎ ﺗﺧﺻص ﻣﺷﺎﺑﮫ ،ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻧظور اﻓراد آﻣوزشدﯾده ﯾﺎ
)اﺷﺧﺎص ﺑﺎ ﺗﺳت ﻣﺛﺑت( و
ﻧﺎظر ﺑر اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﻓﻧﺎوری اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ و ﺗﺳت ﻓوری آﻧﺗﯽﺑﺎدی اﺳت ،ﻣﺛﺑت ﺷده
ِ
ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  ۱-۱ﻧﮫ ﺟزو ﻧزدﯾﮑﺎن ﺑﯾﻣﺎر ﻣﺣﺳوب ﺷده و ﻧﮫ ﺧود ﻣطﺎﺑﻖ  ۲-۱ﻣظﻧون ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
.2

ﻣﻘررات ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و ﺟداﺳﺎزی

 2.1ﺣﮑم ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و ﺟداﺳﺎزی
 2.1.1ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧزدﯾﮑﺎن ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ
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2.1.1.1

ﻧزدﯾﮑﺎن ﺑﯾﻣﺎر ﻣوظﻔﻧد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از اﻋﻼم اداره ﺑﮭداﺷت ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  ،۱-۱ﺗﺎ اطﻼع ﺑﻌدی از
ﺳوی اداره ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺧود را ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐﻧﻧد .اداره ﺑﮭداﺷت ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺗﻣﺎس اﯾن اﻓراد را ﺛﺑت ﮐرده
و ﻓوراً ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﺎن آنھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮑﺗوب ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ در ﺧﺻوص اﻗداﻣﺎت ﺑﻌدی اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻧد.

2.1.1.2

اﻟزام ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺷﻣﺎره  ،۱-۱-۱-۲در ﺧﺻوص اﻓراد زﯾر ﻣﺻداق ﻧدارد:
اﻟف( ﻧزدﯾﮑﺎن درﺟﮫ ﯾﮏ ﻓرد ﻣورد ﻧظر ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻋﻠﯾﮫ ﮐووﯾد ۱۹-واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدهاﻧد )از  ۱۵روز ﭘس
از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون(
ب( ﻧزدﯾﮑﺎن ﺑﯾﻣﺎر ﮐﮫ اﺑﺗﻼی آنھﺎ ﺑﮫ ﮐووﯾد ،۱۹-ﭘس از اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﺗﮑﺛﯾر اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ﺗﺄﯾﯾد ﺷده،
اﮐﻧون ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد و ﯾﮏ ﻧوﺑت واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ درﯾﺎﻓت ﮐردهاﻧد )از روزی ﮐﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
اﻧﺟﺎم ﺷده( و
ج( ﻧزدﯾﮑﺎن ﺑﯾﻣﺎر ﮐﮫ اﺑﺗﻼی آنھﺎ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﭘس از اﻧﺟﺎم ﺗﺳت اﺳﯾد
ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ﺗﺄﯾﯾد ﺷده و اﮐﻧون ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ،اﮔر ﺗﺳت آنھﺎ ﺣداﻗل  ۲۸روز و ﺣداﮐﺛر ﺷش ﻣﺎه
ﻗﺑل اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ ﻣدرک دال ﺑر آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲را ﺑﺎﯾد در ﺻورت
درﺧواﺳت ﺑﮫ اداره ﺑﮭداﺷت ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣود .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در اﻓراد ﻣذﮐور در ﻋﺑﺎرت  ،۱ظرف  ۱۴روز ﭘس از
ﻗطﻌﯽ ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﻋﻼﯾم راﯾﺞ آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﻣﺎﻧﻧد
ﺗﻣﺎس آنھﺎ ﺑﺎ ﻣﺑﺗﻼی
ِ
ﺳرﻓﮫ ،ﺗب ﯾﺎ ﻓﻘدان ﺣس ﭼﺷﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑوﯾﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎھده ﺷوﻧد ،ﺑﺎﯾد اداره ﺑﮭداﺷت ﻣﻧطﻘﮫ را ﺑدون درﻧﮓ در
ﺟرﯾﺎن ﮔذاﺷت .اداره ﺑﮭداﺷت ﻣﯽﺗواﻧد در ﻣوارد ﺧﺎص ﺗﺻﻣﯾم دﯾﮕری اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد و دﺳﺗور ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
دھد.

2.1.2

اﻓراد ﻣظﻧون ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎﯾد ﭘس از ﺻدور دﺳﺗور اداره ﺑﮭداﺷت ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن
اﻗدام ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ اﮔر دﺳﺗور ﺧﺎﺻﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ وﺟود ﻧدارد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﺗﮑﺛﯾر اﺳﯾد
ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ و ﯾﺎ اﻋﻼم ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت ﺗﺳت ﮔروھﯽ ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر ﺧود را ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻗﺎﻋده ﺣﺗﯽ در ﻣواردی
ﮐﮫ ﺗﺳت آﻧﺗﯽﺑﺎدی ﻗﺑﻼً اﻧﺟﺎم و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﻣﻧﻔﯽ اﻋﻼم ﺷده ﻧﯾز ﺻﺎدق اﺳت .اداره ﺑﮭداﺷت ﯾﺎ ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺟﯽ
ﮐﮫ ﻣﺷﺎوره ﺑﯾﻣﺎر را ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﺑﮫ ﻋﮭده دارد ،و ﯾﺎ در ﻣواردی ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  ۲-۱ﺣرف اﻟف
ﻣﺳﺋول اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﺗﮑﺛﯾر اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ،ﻓرد ﻣظﻧون را ﮐﺗﺑﺎ ً ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ درﺑﺎره ﻟزوم ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
ﺷدن ﻣطﻠﻊ ﻣﯽﺳﺎزد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗﺳت ﺗوﺳط ﭘزﺷﮏ در ﻣﻧزل ﻓرد ﻣظﻧون ﯾﺎ ﻣطب ﭘزﺷﮏ اﻧﺟﺎم ﺷود ،ﻻزم
اﺳت ﻓرد ﻣظﻧون در ﺧﺻوص ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﺟﺑﺎری و ﻣﺳﺎﯾل دﯾﮕر ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ در ﺟرﯾﺎن ﻗرار ﮔﯾرد .ﻓرد ﻣظﻧون ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻣوظف اﺳت
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ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  ۱ﻋﺑﺎرت  ۶ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۱ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ،اداره ﺑﮭداﺷت ﻣﻧطﻘﮫ را
در ﺟرﯾﺎن ﺑﮕذارد.
 2.1.3اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ دادهاﻧد ﻣوظﻔﻧد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﻣﺛﺑت اﻋﻼم ﺷدن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ،ﺧود را ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐﻧﻧد .در
ﺻورت ﻣﺛﺑت ﺷدن ﺗﺳت ،ﻣرﮐزی ﮐﮫ ﺗﺳت در آن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻓرد ﺗﺳت
ﺷده ﺑرای رﻓﺗن ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۶ﺑﻧد  ۱ﻋﺑﺎرت  ۱ﺷﻣﺎره  ۱و ﻣﺎده  ۷ﺑﻧد ۱
ﺷﻣﺎره ۴۴اﻟف ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻟزوم در ﺟرﯾﺎن ﮔذاﺷﺗن اداره ﺑﮭداﺷت ﺑﮫ ﻗوت ﺧود
ﺑﺎﻗﯽ اﺳت .اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎی آنھﺎ ﻣﺛﺑت اﻋﻼم ﺷده ﻣوظﻔﻧد ﺧود را ﺑﮫ اداره ﺑﮭداﺷت ذﯾرﺑط ﻣﻌرﻓﯽ
ﮐرده و درﺑﺎره ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت )ﺗﮑﺛﯾر اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ﯾﺎ آﻧﺗﯽﺑﺎدی( و ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧﻧد.
 2.2ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﺟداﺳﺎزی ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ واﺣد ﻣﺳﮑوﻧﯽ ،ﯾﺎ در ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﮫ از ﺳﺎﯾر ﻗﺳﻣتھﺎ ﻣﺟزاﺳت،
ﺻورت ﮔﯾرد.
 2.3ﻧزدﯾﮑﺎن ،اﻓراد ﻣظﻧون ،و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺳت آنھﺎ ﻣﺛﺑت ﺷده اﺟﺎزه ﻧدارﻧد در طول دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﺟداﺳﺎزی
ﺑدون اﺟﺎزه ﺻرﯾﺢ اداره ﺑﮭداﺷت ﻣﺣل ﻗرﻧطﯾﻧﮫ را ﺗرک ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺗوﻗف ﮐوﺗﺎه در ﺣﯾﺎط ،ﺗراس ﯾﺎ ﺑﺎﻟﮑن واﺣد
ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﻣﺣل ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت .ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣل ﻣﺳﮑوﻧﯽ را ﻣﯽﺗوان ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺳت
ﮐروﻧﺎ ﯾﺎ ﺗﺳتھﺎی دﯾﮕری ﮐﮫ از ﺳوی اداره ﺑﮭداﺷت ﻣﻘرر ﺷده و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و
ﺟداﺳﺎزی اﺟﺑﺎری ﻣﻧﺟر ﮔردد ،ﺗرک ﻧﻣود.
 2.4در ﺗﻣﺎم طول دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﺟداﺳﺎزی ﻻزم اﺳت ،ﻓرد ﻣذﮐور از ﻧظر زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ از دﯾﮕر اﻋﺿﺎی
ﺧﺎﻧوار ﺟدا ﺷود .ﻣﻧظور از »ﺟداﺳﺎزی از ﻧظر از زﻣﺎﻧﯽ« اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻏذا ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﮫ
ﺟﻣﻌﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻧوﺑت ﺻرف ﺷود .ﻣﻧظور از »ﺟداﺳﺎزی ﻣﮑﺎﻧﯽ« اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻓرد ﻣذﮐور در اﺗﺎﻗﯽ
ﺟدای از دﯾﮕر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ﺑﻣﺎﻧد.
 2.5در ﺗﻣﺎم طول ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﺟداﺳﺎزی ،ﭘذﯾرش ھر ﻓردی ﻏﯾر از اﻓراد ﺧﺎﻧوار در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ
ﺻﻼﺣدﯾد ﻣﺳﺋوﻟﯾن ادارت ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺻورت ﻟزوم و در ﻣوارد ﻣﺷﺧص ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت دﯾﮕری
اﺗﺧﺎذ ﺷود.
.3
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 3.1ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﺎن ،اﻓراد ﻣظﻧون ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺳت آنھﺎ ﻣﺛﺑت ﺷده و ﯾﺎ دﯾﮕر اﻓرادی ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،در ﺧﺻوص ﻣوازﯾن ﺑﮭداﺷﺗﯽ و اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺟﮭت ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾﻣﺎری از ﺳوی
اداره ﺑﮭداﺷت اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷود.
 3.2ﭘﯾروی از دﺳﺗورات ﺑﮭداﺷﺗﯽ و اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظت اداره ﺑﮭداﺷت اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
.4

ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧزدﯾﮑﺎن ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ

 4.1ادراه ﺑﮭداﺷت ﻣوظف اﺳت ﺑﺎ ﻧزدﯾﮑﺎن درﺟﮫ ﯾﮏ ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﮐرده و ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺑﺎ آنھﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺑﻣﺎﻧد .ﺗﻣﺎس ﺑﮫ
1

ﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽ ،و ﺗذﮐرات ﺑﮫ ﺻورت ﭘﯾﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻣﯾل ﯾﺎ اﻣﺛﺎل آن ﺑرﻗرار ﻣﯽﺷود.

 4.2ﻧزدﯾﮑﺎن ﺑﯾﻣﺎر ﺣﯾن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣوظف ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﮔزارش روزاﻧﮫ اﻧد ﮐﮫ در آن-در ﺻورت اﻣﮑﺎن -درﺟﮫ ﺣرارت
ﺑدن ﺑﮫ طور روزاﻧﮫ و -در ﺻورت داﺷﺗن ﻋﻼﯾم ﺑﯾﻣﺎری -اﯾن ﻋﻼﯾم ،ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣﻌﻣول و ﺗﻣﺎس ﺑﺎ دﯾﮕر اﻓراد
ﺛﺑت ﻣﯽﺷود .در ﺻورت درﺧواﺳت اداره ﺑﮭداﺷت ،ﻧزدﯾﮑﺎن ﺑﯾﻣﺎرﻣﯽ ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت ﻣﻧدرج روزاﻧﮫ را در
2

اﺧﺗﯾﺎر اﯾن اداره ﻗراردھﻧد.

 4.3ﻧزدﯾﮑﺎن ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﯾد ﺣﯾن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣورد ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ )ﺷﺎﻣل ﻣﺷﺎوره و ﺗﺷﺧﯾص ﭘزﺷﮑﯽ( ﻗرار ﮔﯾرﻧد و اﺟﺎزه دھﻧد
ﻣواد و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺗوﺳط ﻣﺳﺋوﻟﯾن اداره ﺑﮭداﺷت از ﻣﻧزل ﺧﺎرج ﺷوﻧد .اﯾن ﻣورد
ﺑﮫ وﯾژه در ﺧﺻوص ﺳواپ ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری از ﻣﺧﺎط ،و وﺳﺎﯾل ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری ﺧون ﻣﺻداق دارد.
 4.4ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اداﻣﮫ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی زﯾرﺳﺎﺧﺗﯽ ﯾﺎ ﺷرﮐتھﺎی ﺧدﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯾرﻏم ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗن ھﻣﮫ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﻣﺎﻧﻧداﺳﺗﻔﺎده از ﭘرﺳﻧل دﯾﮕر ﺑﺧشھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ،در ﻧﺗﯾﺟ ٴﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ در ﺧطر اﻓﺗد ،ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑﮫ ﺷرط رﻋﺎﯾت ﻣوازﯾن ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺧﺎص در راﺳﺗﺎی ﺣﻔظ ﺳﻼﻣت ﮐﺎرﮐﻧﺎن دﯾﮕر ،در ﻣواردی از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
اﻓراد در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﺻرﻓﻧظر ﺷود .ﺗﺻﻣﺻم در اﯾن ﺑﺎره ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣﺳﺋوﻟﯾن ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ،و در
ﺻورت ﻧﯾﺎز ﭘس از ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ و ﻣدﯾران آن ﺳﺎزﻣﺎن ،اﺗﺧﺎذ ﻣﯽﺷود.
.5
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3

ﺳﺎﯾر ﻣﻘررات ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و ﺟداﺳﺎزی و دﺳﺗورات ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﺎن ﺑﯾﻣﺎر ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ

ﺷﻣﺎره  ۱-۴ﺻﻔﺣﮫ  ۱ﺑر اﺳﺎس اﻋﻼم  ۱۵ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ۲۰۲۱ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓت.
2
ﺷﻣﺎره  ۲-۴ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑر اﺳﺎس اﻋﻼم  ۱۵ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ۲۰۲۱ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓت.
3
ﺗﯾﺗر ﻓوق ﭘس از اﻋﻼم  ۱۵ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ۲۰۲۱ﺗﮑﻣﯾل ﺷد.
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 5.1ﺻرﻓﻧظر از اداﻣﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ،اﮔر در ﻣورد ﻧزدﯾﮑﺎن ﺑﯾﻣﺎر ﮐﮫ اﺑﺗﻼی او ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ظرف  ۱۴روز
ﭘس از آﺧرﯾن ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ وی ،و ﯾﺎ در ﻣورد اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  ،۲-۱-۶ظرف  ۲۰روز ﭘس
از ﺷروع ﻋﻼﯾم اوﻟﯾﮫ ،و در ﺻورت ﻧﺑود ﻋﻼﯾم اوﻟﯾﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری از ﺗرﺷﺣﺎت و اﺛﺑﺎت اوﻟﯾﮫ اﺑﺗﻼ ﺑﮫ
ﺑﯾﻣﺎری ،ﻋﻼﯾم راﯾﺞ اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﻣﺎﻧﻧد ﺳرﻓﮫ ،ﺗب ﯾﺎ ﻓﻘدان ﺣس ﭼﺷﺎﯾﯽ و
ﺑوﯾﺎﯾﯽ ،و ﯾﺎ رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣت رﻓﺗن وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣت ﻓرد ﻣظﻧون ﺑروز ﻣﯽﮐﻧد ،ﻻزم اﺳت ﻣراﺗب ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻊﺗر
از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﮫ اداره ﺑﮭداﺷت اطﻼع داده ﺷوﻧد.
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 5.2اﮔر ﺿﻣن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﯾر درﻣﺎنھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ اﺳﺗﻣداد از ﻣراﮐز اﻣداد و ﻧﺟﺎت ﺿرورت ﭘﯾدا ﮐﻧد،
ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﯾد طﯽ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ از ﻗﺑل اﯾن ﻣراﮐز را درﺑﺎره ﻋﻠت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﺟداﺳﺎزی ﺑﺎﺧﺑر ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،اداره
ﺑﮭداﺷت ﻧﯾز ﺑﺎﯾد در ﺟرﯾﺎن اﻣر ﻗرار ﮔﯾرد.
 5.3اﮔر ﻓرد ﻣورد ﻧظر زﯾر ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎر و ﻣراﻗب ﻗﺎﻧوﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت رﻋﺎﯾت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و
ﺟداﺳﺎزی ﺑﮫ ﻋﮭده ﺳرﭘرﺳت ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎر وی ﻣﯽﺑﺎﺷد.
.6

ﭘﺎﯾﺎن اﻗداﻣﺎت

 6.1ﭘﺎﯾﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧزدﯾﮑﺎن ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ
6.1.1

در ﻣورد اﻓرادی ﮐﮫ در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑوده اﻧد ،اﮔر ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﻓردی ﮐﮫ اﺑﺗﻼی وی ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﺗﺄﯾﯾد
ﺷده ﺑﮫ ده روز ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎزﮔردد و در طول ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻋﻼﯾم راﯾﺞ ﮐووﯾد ۱۹-ﺗظﺎھر ﻧﮑﻧد،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
رﺳد.
ﺗﺣت ﺷراﯾط ﻋﺑﺎرت  ،۱ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ زودﺗر از ﻣوﻋد ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑد اﮔر ﻓرد در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ اﺑﺗﻼی او
ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﺗﺄﯾﯾد ﺷده دﺳتﮐم ﺑﮫ ھﻔت روز ﻗﺑل ﺑرﮔردد و ﻧﺗﯾﺟ ٴﮫ ﺗﺳت آﻧﺗﯽﺑﺎدی ﮐﮫ دﺳتﮐم ﺗﺎ ھﻔت روز ﭘس از آﺧرﯾن
ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ اﻧﺟﺎم ﺷده ﻣﻧﻔﯽ ﺷود .ﻻزم اﺳت ﺗﺳت ﺗﮑﺛﯾر اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﺳت آﻧﺗﯽﺑﺎدی ﺗوﺳط ﭘرﺳﻧل درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻓراد
ﺗﻌﻠﯾمدﯾده اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد .ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺳت ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ زودﺗر از ﻣوﻋد اﻣﮑﺎنﭘذﯾر
ﻣﯽﮔردد ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ اداره ﻣرﺑوطﮫ ﺗﺻﻣﯾم دﯾﮕری در اﯾن ﺧﺻوص اﺗﺧﺎد ﻧﻣﺎﯾد.
در ﺻورت ﻣﺛﺑت ﺷدن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﻧزدﯾﮑﺎن ﻓرد ﺑﯾﻣﺎر ،ﺟداﺳﺎزی آنھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد و اﻗداﻣﺎت ﻻزم از ﺳوی
5

ادارات ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽرﺳد؛ ﺑرای ﺧﺗم ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ،ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  6.3اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
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ﺷﻣﺎره  ۱-۵ﺻﻔﺣﮫ  ۱ﺑر اﺳﺎس اﻋﻼم  ۱۵ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ۲۰۲۱ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓت.
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نریاب تبقارم و تمالس ترازو
)وﯾراﯾش 29 :اﮐﺗﺑر - (2021ھر ﯾﮏ از اطﻼﻋﯾﮫھﺎی ﺻﺎدره در  ۳۱آﮔوﺳت  ۹ ،۲۰۲۱ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ۲۰۲۱و ۱۵
ﻧﺳﺧﮫٴ اﻟﺣﺎﻗﯽ
ِ
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ۲۰۲۱و  29اﮐﺗﺑر 2021ﻻزماﻻﺟرا ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد ،۱۹-ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﻧﺑوده و ﯾﺎ دارای ﻋﻼﯾم ﺑﯾﻣﺎری ﺗﻧﻔﺳﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﺗﮑﺛﯾر
اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ آنھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﻣﻧﻔﯽ ﺷده اﺳت ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ دﺳتﮐم ده روز ﭘس
از ﺑروز ﻋﻼﯾم اوﻟﯾﮫ ،و در ﺻورت داﺷﺗن ﻋﻼﯾم ده روز ﭘس از ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری از ﺗرﺷﺣﺎت و اﺛﺑﺎت اوﻟﯾﮫ اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری،
ﺻرﻓﻧظر از ﺑروز ﻋﻼﯾم در ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ،ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑد.
ﺗﺣت ﺷراﯾط ﻋﺑﺎرت  ،۱ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ زودﺗر از ﻣوﻋد ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑد اﮔر ﻓرد در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ اﺑﺗﻼی او
ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﺗﺄﯾﯾد ﺷده دﺳتﮐم ﺑﮫ ھﻔت روز ﻗﺑل ﺑرﮔردد ،ھﯾﭻ ﻋﻼﻣت ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﮐووﯾد 19-در طول ﻗرﻧطﯾﻧﮫ رخ ﻧداده،
و ﻧﺗﯾﺟﮫٴ ﺗﺳت آﻧﺗﯽﺑﺎدی ﮐﮫ دﺳتﮐم ﺗﺎ ھﻔت روز ﭘس از آﺧرﯾن ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ اﻧﺟﺎم ﺷده ﻣﻧﻔﯽ ﺷود .ﻻزم اﺳت ﺗﺳت
ﺗﮑﺛﯾر اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﺳت آﻧﺗﯽﺑﺎدی ﺗوﺳط ﭘرﺳﻧل درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻓراد ﺗﻌﻠﯾمدﯾده اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد .ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺳت ﺑﮫ
ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ زودﺗر از ﻣوﻋد اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﻣﯽﮔردد ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ اداره ﻣرﺑوطﮫ ﺗﺻﻣﯾم دﯾﮕری در
اﯾن ﺧﺻوص اﺗﺧﺎد ﻧﻣﺎﯾد.
در ﺻورت ﻣﺛﺑت ﺷدن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﻧزدﯾﮑﺎن ﻓرد ﺑﯾﻣﺎر ،ﺟداﺳﺎزی آنھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد و اﻗداﻣﺎت ﻻزم از ﺳوی
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ادارات ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽرﺳد؛ ﺑرای ﺧﺗم ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ،ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  6.3اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.

 6.2ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻓراد ﻣظﻧون ﺑﮫ اﺑﺗﻼ در ﺻورت ﻣﻧﻔﯽ ﺷدن ﺗﺳت ﺗﮑﺛﯾر اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ،ﺣداﻗل ﭘﻧﺞ روز ﮐﺎﻣل
ت ﻓرد ﻣظﻧون ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺳت وی ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت
ﭘس از اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ،ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد .در ﺻورت درﺧواﺳ ِ
ﻣﮑﺗوب ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﻋﻼم ﺷود .در ﺻورت ﻣﺛﺑت ﺷدن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﻓرد ﻣظﻧون ﺑﮫ اﺑﺗﻼ ،ﺟداﺳﺎزی وی
ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد و اﻗداﻣﺎت ﻻزم از ﺳوی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽرﺳد .در ﺧﺻوص ﭘﺎﯾﺎن
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ،ﺷﻣﺎره  ۳-۶ﻣﺻداق دارد.
 6.3ﭘﺎﯾﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ در ﺻورت ﻣﺛﺑت ﺷدن ﺗﺳت
 6.3.1در اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺳت آﻧﺗﯽﺑﺎدی آنھﺎ -ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎدر ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ اﻓراد آﻣوزشدﯾده اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ -ﻣﺛﺑت اﻋﻼم
ﺷود ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﺗﮑﺛﯾر اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ﮐﮫ ﭘس از ﺗﺳت اوﻟﯾﮫ آﻧﺗﯽﺑﺎدی ﺑﮫ
اﻧﺟﺎم رﺳﯾده ،ﻣﻧﻔﯽ ﺷده و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺳت رﺳﻣﺎ ً اﻋﻼم ﺷود.
 6.3.2ﻧزدﯾﮑﺎن ﺑﯾﻣﺎر ﮐﮫ اﺑﺗﻼی آنھﺎ ﺑﮫ ﮐووﯾد ،۱۹-ﭘس از اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﺗﮑﺛﯾر اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ﺗﺄﯾﯾد ﺷده و ﯾﮏ ﻧوﺑت
واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ درﯾﺎﻓت ﮐردهاﻧد ) 15روز ﭘس از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﻧﺟﺎم ﺷده( ،ھمﭼﻧﯾن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﻓرادی ﮐﮫ اﺑﺗﻼی
آنھﺎ ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺗﺳت ﺗﮑﺛﯾر اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾده و اﮐﻧون ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد و ﻧوﺑت اول
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ﺷﻣﺎره  ۲-۱-۶ﺑر اﺳﺎس اﻋﻼم  ۱۵ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ۲۰۲۱ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓت.
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)وﯾراﯾش 29 :اﮐﺗﺑر - (2021ھر ﯾﮏ از اطﻼﻋﯾﮫھﺎی ﺻﺎدره در  ۳۱آﮔوﺳت  ۹ ،۲۰۲۱ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ۲۰۲۱و ۱۵
ﻧﺳﺧﮫٴ اﻟﺣﺎﻗﯽ
ِ
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ۲۰۲۱و  29اﮐﺗﺑر 2021ﻻزماﻻﺟرا ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.

واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺧود را درﯾﺎﻓت ﮐردهاﻧد )از روز ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳن( ،دﺳتﮐم  ۵روز ﺑﮫ طول ﻣﯽاﻧﺟﺎﻣد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﺗﮑﺛﯾر اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ﮐﮫ در روز ﭘﻧﺟم ﭘس از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ،ﻣﻧﻔﯽ ﺑوده و ﻓرد ھﻣﭼﻧﺎن
ﺑدون ﻋﻼﯾم ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎﺷد،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ دﺳتﮐم ﭘس از  ۵روز ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد .در ﻣواردی ﮐﮫ در ﻓرد ﻋﻼﯾم
ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺷﺎھده ﺷده و ﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﺗﮑﺛﯾر اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ﻣﺛﺑت ﺷود ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ در ﺻورت ﻧداﺷﺗن ﻋﻼﯾم
دﺳتﮐم  14روز ﭘس از اﺛﺑﺎت وﺟود ﻋﺎﻣل ﺑﯾﻣﺎرﯾزا ،در ﺻورت داﺷﺗن ﻋﻼﯾم ﺧﻔﯾف  14روز ﭘس از ﺷروع
ﻋﻼﯾم و در ﺻورت ﻧداﺷﺗن ﻋﻼﯾم دﺳتﮐم ﭘس از  48ﺳﺎﻋت )ﮐﮫ طﺑﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﮭﺑود ﭘﺎﯾدار
ﻋﻼﺋم ﺣﺎد ﮐووﯾد ۱۹-ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﺷود( ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،در ھر دو ﻣورد ﻓوقاﻟذﮐر ﺑﺎﯾد ﺑرای
ﭘﺎﯾﺎن ﺟداﺳﺎزی ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت )ﺗﮑﺛﯾر اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ﯾﺎ آﻧﺗﯽﺑﺎدی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎدر ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ اﻓراد آﻣوزشدﯾده
اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود( و دﺳتﮐم ۱۴روز ﺑﻌد ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ،ﻣﻧﻔﯽ اﻋﻼم ﺷود .ﻻزم اﺳت ﺗﺳت ﺗﮑﺛﯾر اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ
ﯾﺎ ﺗﺳت آﻧﺗﯽﺑﺎدی ﺗوﺳط ﭘرﺳﻧل درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻓراد ﺗﻌﻠﯾمدﯾده اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد .ﺻدور دﺳﺗورات و اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم درﺑﺎره
زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺟداﺳﺎزی ﺑر ﻋﮭده ادارات ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت.
 6.3.3در ﻣورد ﺳﺎﯾر اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت آنھﺎ ﻣﺛﺑت و ﻋﻼﯾم ﺑﯾﻣﺎری در آنھﺎ ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﯽﺷود ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺣداﻗل
 ۱۴روز ﭘس از اﺛﺑﺎت وﺟود ﻋﺎﻣل ﺑﯾﻣﺎرﯾزا؛ و در ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﯾم ﺧﻔﯾف ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﺣداﻗل  ۱۴روز ﭘس
از ﺷروع ﻋﻼﯾم و دﺳتﮐم  ۴۸ﺳﺎﻋت از زﻣﺎن ﻧداﺷﺗن ﻋﻼﯾم )ﮐﮫ طﺑﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﮭﺑود ﭘﺎﯾدار
ﻋﻼﺋم ﺣﺎد ﮐووﯾد ۱۹-ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﺷود( ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،در ھر دو ﻣورد ﻓوقاﻟذﮐر ﺑﺎﯾد ﺑرای
ﭘﺎﯾﺎن ﺟداﺳﺎزی ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت )ﺗﮑﺛﯾر اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ﯾﺎ آﻧﺗﯽﺑﺎدی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎدر ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ اﻓراد آﻣوزشدﯾده
اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود( و دﺳتﮐم ۱۴روز ﺑﻌد ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ،ﻣﻧﻔﯽ اﻋﻼم ﺷود .ﺻدور دﺳﺗورات و اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم
درﺑﺎره زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺟداﺳﺎزی ﺑر ﻋﮭده ادارات ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت.

نریاب تبقارم و تمالس ترازو
)وﯾراﯾش 29 :اﮐﺗﺑر - (2021ھر ﯾﮏ از اطﻼﻋﯾﮫھﺎی ﺻﺎدره در  ۳۱آﮔوﺳت  ۹ ،۲۰۲۱ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ۲۰۲۱و ۱۵
ﻧﺳﺧﮫٴ اﻟﺣﺎﻗﯽ
ِ
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ۲۰۲۱و  29اﮐﺗﺑر 2021ﻻزماﻻﺟرا ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.

.7

ﻣﻘررات ﺗﻔوﯾض
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧزدﯾﮑﺎن و اﻓراد ﻣظﻧون ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  1ﻧواﻣﺑر  ،2021ﺑر اﺳﺎس ﺣﮑم ﮐﻠﯽ وزارت ﺑﮭداﺷت و
ﺳﻼﻣت ،ﺟداﺳﺎزی آنھﺎ از اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ ،۲آنھﺎ ﻣﺛﺑت ﺷده اﺳت )ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ( ﺷﻣﺎره  G5ASz-G8000-2020/122-925 (602ﮐﮫ اﺧﯾرا ً از طرﯾﻖ اﻋﻼﻣﯾﮫ وزارت ﺑﮭداﺷت و
ﺳﻼﻣت ﺑﺎﯾرن در  15ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر .Az ،2021ٴ  .G51z-G8000-2021/505-267 (BayMBlﺷﻣﺎره (660
ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت ،در ﻗرﻧطﯾﮫ ﯾﺎ ﺟداﺳﺎزی ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد ،ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﺟداﺳﺎزی ﻣرﺑوطﮫ ﺑر اﺳﺎس دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی
ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ از  31اوت  .BayMBl) 2021ﺷﻣﺎره  ،G51z-G8000-2021/505-246 (602و
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 15ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  .G51z-G8000-2021/505-267 (BayMBl ،۲۰۲۱ﺷﻣﺎره .( 660
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رﻓﺗﺎر ﺧﻼف ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ
ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده  ۷۳ﺑﻧد ۱اﻟف ﺷﻣﺎره  ۶ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ،ﺗﺧﻠف از ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺟﺎزات ﻗﺎﻧوﻧﯽ
در ﭘﯽ ﺧواھد داﺷت.

.9

ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺟراﯾﯽ ﻓوری
اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺟراﯾﯽ ﻓوری دارد.

 .10ﻻزماﻻﺟرا ﺷدن و اﻧﻘﺿﺎی ﻣﻘررات
اﯾن آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ۲۰۲۱اﺟراﯾﯽ ﺷده و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن روز  ۳۱دﺳﺎﻣﺑر  ۲۰۲۱ﻣﻧﻘﺿﯽ ﻣﯾﮕردد.

7

ﺷﻣﺎره 7ﺑر اﺳﺎس اﻋﻼم  29اﮐﺗﺑر  2021ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓت.

