
15. BayIfSMV :Fünfzehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (15. BayIfSMV) Vom 
23. November 2021 (BayMBl. Nr. 816) BayRS 2126-1-19-G (§§ 1–18) 

 
 در برابر عفونت بایرنبخشنامھ پانزدھم قانون حفاظت 

)15 .BayIfSMV)[1[ 

 ۲۰۲۱نوامبر  ۲۳مصوب 
)BayMBl. Nr. 816) 

BayRS 2126-1-19-G 
) BayIfSMV. 15(سازمان مردمنھاد مھندسی امدادرسانی بالیا): بخشنامھ پانزدھم قانون حفاظت در برابر عفونت بایرن ( RedRبھ نقل از 

 ۲۰۲۲ژانویھ  ۱۱کھ آخرین بار طی مقررات مصوب  )BayMBl. Nr. 816, BayRS 2126-1-19-G( ۲۰۲۱نوامبر  ۲۳ مصوب
)BayMBl. Nr. 2،تغییر یافت ( 

 
 ۲۰) مصوِب IfSGماده قانون حفاظت در برابرعفونت ( ۳پ، عبارت ۲۸الف، ۲۸، مواد ۲۸ماده  ۱در ارتباط با بند  ۳۲ماده  ۱بھ موجب عبارت 

) تغییر یافت، در ارتباط BGBl. I S. 4906( ۲۰۲۱نوامبر  ۲۳قانون مصوب  ۱کھ آخرین بار بر اساس ماده )، BGBl. I S. 1045( ۲۰۰۰ژوئیھ 
الف مصوِب ۲۰) کھ بر اساس ماده BAnz AT 08.05.2021 V1( ۲۰۲۱مھ  ۸مصوب  ۱۹-قانون مقررات ویژه اقدامات حفاظتی کووید ۱۱با ماده 

-GVBl. S. 22, BayRS 103( ۲۰۱۴ژانویھ  ۲۸مصوب  DelVقانون  ۹ماده  ۵و شماره  ) تغییر یافت،GVBl. S. 4906( ۲۰۲۱نوامبر  ۲۳
2-V ( ۲۰۲۱ژوئیھ  ۲۷) کھ آخرین بار بر اساس مقررات مصوبGVBl. S. 499دارد: ) تغییر یافت، وزارت  سالمت ومراقبت بایرن مقرر می 

 
)، بھ دالیل ضروری ذکر شده در روزنامھ وزارتی بایرن بھ IfSGنون حفاظت در برابر عفونت (الف قا۲۸ماده  ۵لطفاً در این خصوص مطابق بند ] 1[

 مراجعھ شود. ۲۰۲۱نوامبر  ۲۴،  بھ تاریخ ۸۲۷شماره 
 
 

 مقررات اجرایی عمومی  ۱قسمت 
 

 ھای رفتاری عمومی توصیھ  ۱ماده 
 

ھای بستھ و سرپوشیده بھ در مکان۲شوند.  متری از دیگران، ھر جا کھ ممکن باشد، و رعایت موازین بھداشتی ترغیب می ۵/۱ھمگان بھ حفظ فاصلھ ۱
ماسک ، توصیھ بھ استفاده از ۲متری از دیگران میّسر نباشد، بھ رغم ماده  ۵/۱ھر جا کھ رعایت فاصلھ ۳ھوادھی و تھویھ کافی توجھ داشتھ باشند. 

 شود. پزشکی می
 

 الزام بھ استفاده از ماسک  ۲ماده 
 

الزامی است  FFP2ھای قطار و موارد مشابھ، پوشیدن ماسک  ھا و فضاھای بستھ، از جملھ وسایل نقلیھ عمومی محصور، کابین در ساختمان۱)  ۱(
 شود: استفاده اجباری از ماسک شامل موارد زیر نمی۲(پوشش اجباری ماسک). 

 
 ھای خصوصی، مکان. در ۱

 
 خانوار ممکن باشد، متری از افراد غیر ھم ۵/۱. در محل کار در مواردی کھ پس از نشستن، ایستادن یا مستقر شدن در جای خود، رعایت فاصلھ ۲

 
 ھا پس از مستقر شدن بر سر میز خود، . برای مھمانان درغذاخوری۳

 

 
 استفاده از ماسک ممکن نباشد،. برای مراکز خدماتی چنانچھ ارائھ خدمات در صورت ۴

 
 . بھ سایر دالیل اجباری.۵

 
 یابد. تغییر نمی ۱۲ماده  ۳

 

 شوند. اعمال می ۴ماده  ۱بند  ۲عبارت  ۶الی  ۳ھای  شماره۲ھای در فضای آزاد، مقررات استفاده از ماسک مطابق  برای مناسبت۱) ۲(
 اند: افراد زیر از پوشش ماسک معاف۱ )۳(

 



 سال؛ ۶. کودکان تا ۱
 
 

متی برایشان . افرادی کھ بتوانند دالیل موجھی ارائھ دھند کھ بھ دلیل معلولیت امکان استفاده از ماسک را نداشتھ، پوشاندن دھان و بینی بھ لحاظ سال۲
شکی کتبی شامل ممکن نبوده یا غیرقابل تحمل است، مشروط بر آن کھ این موضوع بالفاصلھ در محل، و بھ طور مشخص، با ارائھ اصل گواھی پز

 ذکر نام کامل، تاریخ تولد و دالیل معافیت از پوشش ماسک قابل اثبات باشد.
 

برداشتن ماسک، بھ منظور شناسایی ھویت یا گفتگو با افراد ۳سال مجازند تنھا از ماسک پزشکی استفاد کنند.  ۱۶کودکان و نوجوانان بین شش و ۲
 دچار نقص شنوایی بالمانع است.

 
 شود. ھا، بر اساس مقررات ایمنی شغلی اعمال می ھای روزانھ آن کارکنان، استفاده از ماسک پزشکی در طول فعالیت) برای ۴(

 
 ھا ملزمند از رعایت مقررات مربوط بھ پوشش ماسک اطمنان حاصل کنند. ) برگزارکنندگان مناسبت۵(

 
 محدودیت در تماس با سایرین  ۳ماده 

 
 ۱۹-مقررات استثنایی حفاظتی کووید ۲ماده  ۴و  ۲ھای ر فضاھا و ملک شخصی، برای افرادی کھ مطابق شمارهاقامت در اماکن عمومی، د۱) ۱(
)SchAusnahmVباشند تنھا در شرایط زیر مجاز است: نشده یا بھبودنیافتھ از بیماری می )، واکسینھ 

 
 . ھمراه اعضای خانوار خود و نیز۱

 
 . حداکثر دو نفر از یک خانوار دیگر.۲

 
ھمسران، شرکای زندگی غیررسمی کھ در رابطھٴ مشترک قرار دارند، حتی ۳شوند.  سال این خانوارھا، در این شمارش منظور نمی ۱۴کودکان زیر ۲

 شوند.در صورت عدم سکونت در محلی مشترک، بھ عنوان یک خانوار تلقی می
مقررات استثنایی حفاظتی  ۲ماده  ۴و  ۲ھای  ی کھ مطابق شمارهھای خصوصی خارج از فضای رستوران، برای افراد ھمی حضور در دوره۱) ۲(

بھ ھمین ترتیب  ۱بند  ۲عبارت ۲باشند تنھا در شرایط زیر مجاز است:  نشده یا بھبودنیافتھ از بیماری می ) واکسینھSchAusnahmV( ۱۹-کووید
 معتبر است.

 
 )2G plusواکسینھ شده، بھبود یافتھ، تست شده (  ۴ماده 

 
ھای آموزش  ھای ورزشی بستھ و برای دروس عملی دوره ھای غیرخصوصی، مکان ھای عمومی و خصوصی در مکان ر افراد در مناسب) حضو۱(

ھا،  ھای شخصی، در اماکن فرھنگی مانند تئاترھا، اپراھا، کنسرت ھای ورزشی در فضای باز خارج از فعالیت ای ورزش، برگزاری مناسبت حرفھ
ھای  ھا، باغ ھا و دریاچھ ھای تحت مدیریت دولتی بایرن، باغ ھا، کاخ ھا، نمایشگاه ھای تجاری، کنگره ھا، نمایشگاه ا، موزهھای نمایش، سینماھ صحنھ

ھای بدنسازی، راھنمایی در فضاھای  ھای آبگرم، سونا، سوالریوم، باشگاه چنین مراکز تفریحی شامل استخرھا، استخر شناسی و جانورشناسی، ھم گیاه
ھای بازی قمار و قمارخانھ،  ھای تفریحی، تورھای تفریحی، غارھا و معادن گردشگری، شھربازی، شھربازی سرپوشیده، سالن کابین و کشتی بستھ، تلھ

 ھایی کھ بھ لحاظ ابتال بھ بیماری وضعیت مشابھی دارند تنھا در صورتی کھ: بندی و سایر مکان مراکز شرط
 

 سال باشند و ۱۴شده یا بھبودیافتھ باشند و یا زیر  واکسینھ ۱۹-ت استثنایی حفاظتی کوویدمقررا ۲ماده  ۴و  ۲ھای  . مطابق شماره۱
 

 مصداق دارند: 1) موارد زیر با توجھ بھ بند ۲، گواھی تست کرونا در دست داشتھ باشند، مجاز است. (۷یا  ۶. عالوه بر آن مطابق بند ۲
 

 از ظرفیت محل مجاز است. ۲۵٪ھای دیگر با ظرفیت محدود، حداکثر استفاده از  یا مکان ھا و ھا، فضاھای سرپوشیده، استادیوم . در ساختمان۱
 

متر از یکدیگر  ۵/۱ھای موجود با حداقل فاصلھ  در رابطھ با تعداد صندلی ۱ھا با توجھ بھ شماره  کننده در داخل ساختمان . حداکثر تعداد مجاز شرکت۲
 شود. تعیین می

 
 ھا مصداق دارند: سبت. موارد زیر در مورد منا۳

 

 متری برای افرادی کھ بھ یک خانوار تعلق ندارند، الزامی است.  ۵/۱الف) در تمام مدت برگزاری مراسم، رعایت حداقل فاصلھ 
 شود. اعمال نمی ۲از ماده  ۱بند ۲عبارت  ۲ب) شماره 

مقررات مذکور در حرف الف مادام کھ افراد سر ھای خصوصی، پوشش ماسک و نیز اجرای  پ) در مراسم عمومی یا خصوصی خارج از مکان
 میز خود مستقر باشند، الزامی نیست.

 مصداق دارد. ۳ماده  ۳ماده  ۲ت) در رابطھ با مناسبتھای خصوصِی خارج از مکان خصوصی بند 
 



 بازدیدکننده مجاز است. ۱۲۵۰۰، روزانھ حضور حداکثر ۱ھای تجاری، بر خالف شماره  . در خصوص نمایشگاه۴
 

ملزم بھ تھیھ طرح حفاظتی و بھداشتی، و ارائھ آن  ۷ماده  ۱نفر اجازه ورود داده شود، برگزارکننده مراسم مطابق بھ بند  ۱۰۰۰. چنانچھ بھ بیش از ۵
 ھاست. بھ ادارات ذیربط منطقھ در صورت درخواست آن

 
 موارد زیر صادق است:کننده  شرکت ۱۰۰۰ھای ورزشی و فرھنگی با حضور بیش از  . در رابطھ با مناسبت۶

 

 الف) فروش بلیت ورودی در صورتی مجاز است کھ برای ھر نفر یک بلیت مجزا صادر شود.
 

 ب) فروش، سرو و یا مصرف مشروبات الکلی ممنوع است.
 

 شود مجاز نیست. ھا مشاھده می پ) ورود افرادی کھ بھ وضوح مستی در آن
 

 ورزشی، فرھنگی و موارد مشابھ آن مجاز نیست؛ صرفاً افرادی اجازه ورود دارند کھ:ھای بزرگ ملی  . حضور تماشاگر در مناسبت۷
 ھا برای برگزاری مناسبت یا پوشش خبری ضروری است و  الف) وجود آن

 واجد شرایط الزم باشند. ۴و یا بند  ۱ماده  ۳بند  ۱ب) مطابق شماره 
 

 ، موارد زیر مجاز است:۱) برخالف بند ۳(
 

توانند این را در محل با ارائھ اصل مدرک پزشکی مکتوب حاوی اسم و  بازدیدکنندگان کھ بھ دالیل پزشکی قادر بھ تزریق واکسن نیستند و می. برای ۱
 ،۶بند  ۱تاریخ تولد اثبات کنند، با ارائھ گواھی تست مطابق با شماره 

 
 ھای ورزشی، موسیقی یا بازیگری خود. شرکت در فعالیتبرای  ۷بند  ۲آموزان زیر سن قانونی، مطابق با شماره  . برای دانش۲

 
با مشتری در  ۱ھا و رویدادھایی کھ مطابق بند  ھا، شاغالن، گردانندگان و داوطلبان کار شرکت کنندگان، برگزارکنندگان مناسبت ) برای ارائھ۴(

 ) مصداق دارد.IfSGب قانون حفاظت در برابر عفونت (۲۸ماده  ۱اند، بند  تماس
 

چنین  اند نتایج تست را بھ مدت دو ھفتھ بایگانی کنند، ھم ھا و گردانندگان موظف کنندگان خدمات، برگزارکنندگان مناسبت برای این منظور، ارائھ )۵(
د اقدام جھت بررسی مدارک ارائھ شده مربوط بھ واکسیناسیون، بھبودیافتگی و گواھی تست افراد ھنگام ورود بھ ھمراه کنترل ھویت ھر یک از افرا

 نمایند.
 

ھا یا مناطق خاصی ارائھ مدرک جھت اثبات عدم ابتال بھ کروناویروس سندرم  ) چنانچھ طبق این مقررات، برای استفاده یا ورود بھ مراکز، شرکت۶(
 (گواھی تست کرونا) مقرر شده باشد، بھ ھمراه داشتن گواھی کتبی یا الکترونیکی منفِی مربوط بھ انجامِ  ۲حاد تنفسی 

 ۴۸ھای فناوری تکثیر اسید نوکلئیک، کھ حداکثر  ) یا یکی دیگر از تستPoC-PCRبادی فوری بر بالین بیمار ( . تست پی.سی.آر ، تست آنتی۱
 ساعت قبل انجام شده است،

 
 ساعت قبل انجام شده است، ۲۴) کھ حداکثر PoC-PCRبادی فوری بر بالین بیمار ( . تست آنتی۲

 
سسھ فدرال دارو و تجھیزات پزشکی باشد، و تحت نظارت و حداکثر Selbsttestتشخیصِی کرونا (-ھای خود. یکی از تست۳  ۲۴) کھ مورد تأیید موٴ

 ساعت قبل انجام شده است،
 

 نیز مطابقت داشتھ باشند. ۱۹-کھ عالوه بر این با مقررات استثنایی حفاظتی کووید
 

 ظر گرفت:توان بھ عنوان فرد تست شده در ن ) افراد زیر را می۷(
 

 سال، ۶. کودکان تا ۱
 

 شوند، آموزانی کھ جھت حضور در مدرسھ بھ طور مرتب تست می . دانش۲
 

 اند. . کودکانی کھ ھنوز وارد مدرسھ نشده۳
 

دوز سوم واکسیناسیون خود را دریافت  بتوانند اثبات کنند کھ یا ۱۹-مقررات استثنایی حفاظتی کووید ۲ماده  ۲مطابق شماره شدگانی کھ  ) واکسینھ۴(
 ، مگر این کھ در قوانین فدرال چیز دیگری مقرر شده باشد.اند مبتال شده ۲یا پس از تکمیل واکسیناسیون، بھ کروناویروس سندرم حاد تنفسی کرده و 

 
، برای ۱۹-مقررات استثنایی حفاظتی کووید ۲ماده  ۴و  ۲ھای  چنین مطابق شماره قانون اساسی، ھم ۸ھا مطابق ماده  )  برای مراسم عبادی و مناسبت۸(



 نشدگان یا بھبودنیافتگان از بیماری محدودیتی برای ورود بھ این مراسم وجود ندارد. واکسینھ
 

 ) بھ تعداد محدود2Gشدگان و بھبودیافتگان از بیماری ( الف  واکسینھ۴ماده 
 

ینات ورزشی عملی در فضای باز، رویدادھای عمومی و خصوصی در فضای باز، در خصوص امکانات ورزشی جھت فعالیت ورزشی شخصی و تمر
ھای گردشی خارج از سرویس معمولی و تورھای راھنما در فضای باز،  ھای تفریحی، قایق شناسی، بناھای یادبود، پارک ھای جانورشناسی و گیاه باغ

 نیاز نباشد. ۴ماده  ۱بند  ۲س شماره شود کھ بھ گواھی تست تکمیلی بر اسا بھ این شرط اعمال می ۴ماده 
 
 
 
 

 )2Gشدگان و بھبودیافتگان از بیماری ( واکسینھ ۵ماده 
 

 در رابطھ با فضاھای سرپوشیده ورود مراجعین بھ:۱) ۱(

 
ای بھ انضمام  مدرسھھای آموزشی خارج  ھا و مراکز آرشیو مدارک، کالس ھا و مدارس آموزش عالی، کتابخانھ ھا، دانشگاه ھا، مسافرخانھ . غذاخوری۱

ھای رانندگی و مراکز آموزش بزرگساالن و سایر  ھای موسیقی، آموزشگاه ای، بازآموزی و آموزش تکمیلی و نیز آموزشگاه ھای آموزش حرفھ دوره
 ھای حزبی و انتخاباتی و موارد با احتمال انتشار عفونت مشابھ، مناسبت

 
 باشد، ھا در زمینھ پزشکی، درمانی یا مراقبتی نمی ناپذیر است و خدمات آن یک با مشتری اجتنابھا تماس فیزیکی نزد . مراکز خدماتی کھ در آن۲

 
شده یا  واکسینھ ۱۹-مقررات استثنایی حفاظتی کووید ۲ماده  ۴و  ۲ھای  نامھ تنھا مشروط بر آن کھ مطابق شماره با رعایت مفاد مقررات این آیین

ھا سرپوشیده بوده و حضور افراد  کابین، چنانچھ کابین در خصوص تلھ ۱بھ ھمین ترتیب عبارت ۲ند، مجاز است. سال باش ۱۴بھبودیافتھ باشند و یا زیر 
 خارج از یک خانوار واحد در آن مد نظر باشد، در صورتی کھ:

 
 درصد ظرفیت آن استفاده شود، ۷۵مسافر، حداکثر از  ۱۰ھایی با ظرفیت تا  . در کابین۱
 مسافر، استفاده شود ۷درصد ظرفیت آن، ولی نھ برای بیش از  ۲۵ظرفیت بیشتر، حداکثر از ھایی با  . در کابین۲

 
 مجاز است.

 
 بر ھمین اساس معتبرند. ۴ماده  ۵الی  ۳) بندھای ۲(

 
 ، موارد زیر مجاز است:۱) برخالف بند ۳(

 
تغییر و غیرتوریستی بھ شرط ارائھ گواھی تست کرونا بر اساس ھایی ضروری و غیر قابل  . برای مسئولین برگزاری امتحانات و نیز برای اقامت۱

 ،۴ماده  ۶بند  ۱شماره 
 

 ھا، ، جھت حضور در غذاخوری و مسافرخانھ۴ماده  ۷بند  ۲آموزان زیر سن قانونی مطابق با شماره  . برای دانش۲
 

 اند. آغاز شده ۲۰۲۱نوامبر  ۲۴. برای مسئولین برگزاری مجموعھ امتحاناتی کھ قبل از ۳
 

نام  ھای ثبت گیری و پایگاه ھای رأی اند، و نیز حوزه قید نشده ۱وری کھ در بند  کنندگان خدمات و مشاغل پیشھ ) در انجام خرید و فروش و برای ارائھ۴(
محدودیتی در نظر گرفتھ  ۱۹-مقررات استثنایی حفاظتی کووید ۲ماده  ۴و  ۲ھای  نشدگان و بھبودنیافتگان مطابق شماره گیری جھت حضور واکسینھ رأی

 نشده است.
 

 )3Gشدگان ( شدگان، بھبود یافتگان، تست الف  واکسینھ۵ماده 
 

 ۲ماده  ۶، ۴، ۲ھای  ھای معمولی تنھا برای افرادی کھ مطابق شماره ھای تفریحی سرویس ھای توریستی و نیز کشتی ورود بھ قطارھا و اتوبوس۱
 .بر ھمین اساس معتبرند ۴ماده  ۷الی  ۵بندھای  ۲شده باشند، مجاز است.  شده، بھبودیافتھ و یا تست واکسینھ ۱۹-مقررات استثنایی حفاظتی کووید

 
 گردآوری اطالعات تماس  ۶ماده 

 
ھایی کھ  نفر در یک ساختمان واحد، فضای سربستھ، استادیوم و سایر مکان ۱۰۰۰ھای بزرگ کھ بیش از  ) ثبت اطالعات تماس در تمامی مناسبت۱(

ھا در صورت اقامت گروھی  مسافرخانھھا وجود دارد، مشاغل خدماتی کھ در آن تماس فیزیکی نزدیک با مشتری وجود دارد، در  محدودیت ورود بھ آن



 الزامی است.
 الف قانون حفاظت در برابر عفونت بھ شرح زیر صادق است:۲۸ماده  ۴گردآوری شوند، بند  ۱چنانچھ مشخصات تماس مطابق بند ۱) ۲(

 
 دوره اقامت الزامی است؛. ثبت کردن نام و نام خانوادگی، نشانی و اطالعات تماس معتبر (شامل شماره تلفن، ایمیل) و نیز طول ۱

 
 . درستی و صحت اطالعات تماس، ھر جا کھ بھ ثبت اطالعات نیاز باشد، الزامی است.۲

 
از ثبت دقیق  ۱عبارت  ۱تواند بھ صورت دیجیتال انجام شود، مشروط بر این کھ مطابق شماره گردآوری اطالعات تماس می ۱مطابق عبارت ۲

کنند، ھمچنین مسئولین اجرایی قانون ھا و نھادھای عمومی کھ در راستای منافع عموم انجام وظیفھ میت، دادگاهادارا۳اطالعات اطمینان حاصل گردد. 
 ھای شخصی افراد اقدام نمایند. بھ ثبت داده ۲و  ۱ھا مطابق عبارات اجازه دارند ھنگام ورود بھ ھر یک از این ادارات و محل

 
 
 
 

 طرح حفاظتی و بھداشتی  ۷ماده 
 

ھا تردد دارد، سایر مراکز مراقبت  وری کھ مشتری در آن در بخش خرید و فروش، بازارھا و مراکز خرید، مراکز خدماتی و مراکز خدمات پیشھ۱) ۱(
ی، کتاب نھم قانون اجتماع ۲ماده  ۱روزی معلولین، مطابق بند  کتاب یازدھم قانون اجتماعی، مراکز نگھداری شبانھ ۷۱ماده  ۲و نگھداری مطابق بند 

 ۳و  ۱ھای  کنند (مطابق شماره ھا ارائھ می ھا، مراکز پیشگیری و توانبخشی کھ خدماتی مشابھ بیمارستان ھای سالمندان و بازنشستگان، بیمارستان خانھ
ھای  ر مناسبھای مشترک مراقبت ویژه سرپایی غیربیمارستانی، د چنین در اقامتگاه قانون حفاظت در برابر عفونت)، ھم ۲۳ماده  ۱بند  ۱عبارت 

ھا و اماکن ورزشی، ھر نوع مرکز تفریحی،  قانون عمومی، ورزشگاه ۸عمومی و خصوصی، تجمعات در فضای سرپوشیده مطابق تعریف ماده 
کودک، ھا و مراکز آموزش عالی، مدارس، امکانات مراقبت روزانھ  ھای تجاری، دانشگاه ھا، نمایشگاه ھا، کنگره ھا، ھمایش خانھ ھا، مھمان غذاخوری

ھای بازآموزی،  ھای آموزش تکمیلی، دوره ای، دوره ھای آموزش حرفھ ھا و مراکز آموزش عالی، خدمات نگھداری و مراقبت از کودک، دوره دانشگاه
ھای نمایش،  ھا، صحنھ ھا، مراکز آرشیو اسناد، در اماکن فرھنگی مانند تئاترھا، اپراھا، کنسرت ، کتابخانھ ای ھای خارج مدرسھ ھای آموزش دوره

ای و ھم چنین  ھای موسیقی تفریحی و غیرحرفھ ھا، گروه ھا و دریاچھ ھای تحت مدیریت دولتی بایرن، باغ ھا، کاخ ھا، یادواره ھا، نمایشگاه سینماھا، موزه
این ۲اسم الزامی است. در موارد مشابھ، تدوین طرح حفاظتی و بھداشتی در ھر مورد و توجھ بھ آن توسط صاحب کسب و کار یا برگزارکننده مر

تواند بھ طور عمومی یا بھ  اداره ذیربط منطقھ می۳نفر در مراسم یا مناسبتی شرکت داشتھ باشند مصداق ندارند.  ۱۰۰مقررات در مواردی کھ کمتر از 
حفاظتی و بھداشتی تنھا در چناچھ مقررات دیگری وجود نداشتھ باشند، ارائھ طرح ۴صورت موردی خواستار ارائھ طرح حفاظتی و بھداشتی گردد. 

 صورت درخواست اداره ذیربط منطقھ الزم است.
 

ھای حفاظتی خود را بھ منظور حفاظت در  ھای خاص طرح در ھر مورد وزارت مربوطھ با ھماھنگی با وزارت سالمت و مراقبت، در بخش۱ )۲(
روند، موظفند طرح  ھا بھ شمار می نندگانی کھ جزو این بخشدر این صورت صاحبان کسب و کار و برگزارک۲برابر عفونت اعالن خواھند کرد. 

 حفاظتی و بھداشتی خود را بر اساس این مقررات تدوین نمایند.
 

 مقررات تکمیلی مربوط بھ مناطق خاص  ۲قسمت 
 

 ھا عبادتگاه  ۸ماده 
 

ھای دینی، عالوه بر مقررات عمومی مقررات  گروهھا و مساجد و ھمچنین تجمعات سایر  برای برگزاری مراسم عبادی عمومی در کلیساھا، کنیسھ
 تکمیلی زیر نیز معتبرند:

 
کننده  کنند، محدودیتی از نظر تعداد شرکت شدگان شرکت می شدگان، بھبودیافتگان و تست . در مراسم عبادی یا تجمعاتی کھ در آن منحصراً واکسینھ۱

کننده شامل افراد واکسینھ شده و بھبود یافتھ، بر اساس تعداد  بستھ حداکثر تعداد شرکتھا و فضاھای  وجود ندارد؛ در غیر این صورت در ساختمان
 شود. متری از ھم محاسبھ می ۵/۱ھای موجود با فواصل  صندلی

 
 رساند. . طرح حفافظت در برابر عفونتی وجود دارد کھ بر اساس ھر جامعھ مذھبی و آیین مربوطھ آن، خطرات ابتال بھ عفونت را بھ حداقل می۲

 
 مقررات عمومی ۸برگزاری مراسم و اجتماعات بر اساس ماده   ۹ماده 

 
متر فاصلھ باشد و از ھر گونھ  ۵/۱کنندگان در فضای آزاد حداقل  ھمایی ھا، باید میان ھمھ شرکت قانون اساسی در رابطھ با گرد ۸مطابق ماده ۱) ۱(

)، مسئولین ناظر BayVersGقانون تجمعات بایرن ( ۲۴ماده  ۲بر اساس بند ۲دداری شود. گنندگان و یا سایر افراد خوتماس فیزیکی با دیگر شرکت
ھمین قانون خطر انتشار عفونت در نتیجھٴ تجمع در حد  ۱۵بر اجرای مراسم و اجتماعات در صورت نیاز، ملزمند اطمینان حاصل کنند کھ مطابق ماده 

 ماند. معقولی باقی می
 

قانون اساسی مربوط بھ فضاھای  ۸یابند، مطابق ماده  شدگان حضور می شدگان، بھبودیافتگان و تست عاتی کھ صرفاً واکسینھ) در مراسم عبادی یا تجم۲(
کننده شامل افراد  ھا و فضاھای بستھ حداکثر تعداد شرکت کننده وجود ندارد؛ در غیر این صورت در ساختمان بستھ، محدودیتی از نظر تعداد شرکت

 شود. متری محاسبھ می ۵/۱ھای موجود با رعایت فاصلھ  بودیافتھ، بر اساس تعداد صندلیواکسینھ شده و بھ



 

 واحدھای بازرگانی و خدماتی، بازارھا  ۱۰بند 
 

در صورتی مجاز است کھ برای  ۴ماده  ۵و  ۳و بندھای  ۵ماده  ۱فعالیت واحدھای صنفی کھ با مشتری سروکار دارند تنھا با توجھ بھ بند ۱) ۱(
ھای عرضھ نوشیدنی،  منظور از مایحتاج روزمره بھ ویژه عرضھ مواد غذایی و نیز فروش مستقیم آن، فروشگاه۲برآوردن مایحتاج روزانھ نباشد. 

ھای عرضھ محصوالت  ھا، فروشگاه ھای کفش، داروخانھ ھای عرضھ وسایل کودک، فروشگاه صنفی عرضھ محصوالت طبیعی، فروشگاه واحدھای
ھا، مراکز فروش مطبوعات و دخانیات، شعبات  بنزین کنندگان سمعک، پمپ ھا، عرضھ فروشی ھای عرضھ محصوالت بھداشتی، عینک طبی، فروشگاه

ھای  ھای عرضھ محصوالت حیوانات خانگی، بازارھای فروش خوراک حیوانات، فروشگاه ھا، فروشگاه فروشی ھا، گل فروشی پست و ارسال بستھ، کتاب
ب قانون حفاظت در ۲۸ماده  ۱برای کارکنان واحدھای صنفی، بند ۳باشد.  ھا می ابزارآالت و مصالح، مراکز فروش درخت کریسمس و عمده فروشی

 برابر عفونت مصداق دارد.
 

ھا رفت و آمد دارد، صاحب کسب و کار باید  وری کھ مشتری در آن فروشی ھمچنین خدمات و مشاغل پیشھ فروشی و خرده در مورد مشاغل عمده۱) ۲(
 در خصوص موارد زیر اطمنیان حاصل کند کھ:

 
 شود و متر بین مشتریان رعایت می ۵/۱. اساساً حداقل فاصلھ ۱

 
 مترمربع نباشد. ۱۰فروشگاه حضور دارند، بیشتر از یک مشتری بھ ازای ھر . تعداد مشتریانی کھ ھمزمان در ۲
 موارد زیر در مورد مراکز خرید معتبر است:۲

 
 ھا صادق است. در مورد کلیھ فروشگاه ۱. عبارت ۱

 
ید حضور دارند از تعداد در صورتی مصداق دارد کھ تعداد مشتریانی کھ ھمزمان در کل مساحت مرکز خر ۱. در رابطھ با مراکز خرید عبارت ۲

 مجاز تجاوز نکند.
 

 ) برپایی بازارھای ساالنھ، بھ ویژه بازارھای کریستمس، ممنوع است.۳(
 

 ھارستوران  ۱۱ماده 
 

 در مورد خدمات عرضھ و سرو غذا، عالوه بر مقررات عمومی موارد زیر نیز مصداق دارند:
 

 فضای غیرسرپوشیده نیز مصداق دارد.در رابطھ با خدمات عرضھ و سرو غذا در  ۵. ماده ۱
 

، مجاز نیست (ساعات ۲۰۲۲ژانویھ  ۱صبح روز  ۵الی ساعت  ۲۰۲۱دسامبر  ۳۱شب  ۲۲ھا، مگر در فاصلھ زمانی میان ساعت  . فعالیت غذاخوری۲
 ممنوعیت فعالیت).

 
 . رقص در فضاھای سرپوشیده ممنوع است.۳

 
 ھا اشاره نشده، صرفاً تقویت صدا (موزیک) و ھمراھی بھ عنوان موسیقی زمینھ مجاز است. نامھ بھ آن آیینھایی کھ در این  ھا و برنامھ . در مناسبت۴

 
 قانون پذیرایی ممنوع است. ۲و شماره  ۱ماده  ۱و بند  ۱کنند مطابق شماره  ھا و بارھایی کھ منحصراً تحت ھمین عنوان فعالیت می . فعالیت میخانھ۵

 
 بھ مشتری در محل کسب، یا ارسال برخی غذاھا برای مشتری بالمانع است.. تحویل غذا و نوشیدنی ۶

 
 ھا مصداق ندارند. ھای غیرعمومی شرکت ، در مورد غذاخوری۲و نیز شماره  ۵و  ۴. مواد ۷

 
 مدارس  ۱۲ماده 

 
سسھ ھای مدرسھ، صرف ناھار در مدرسھ و ھمچنین تدریس و تحصیل در م برگزاری کالس درس و سایر مناسبت۱) ۱( سسھ دولتی تربیت معلم و موٴ وٴ

 مطابق با شروط زیر صادق است: ۲دولتی آموزش ویژه معلمان پرورشی، ماده 
 

 شود. در این خصوص اعمال نمی ۲ماده  ۱بند  ۲عبارت  ۲. شماره ۱
 

 . استفاده از ماسک در طول ساعت ورزش در فضاھای بستھ اجباری است.۲
 



 اجباری نیست:. در موارد زیر استفاده از ماسک ۳
 

 پرورشی یا سازمانی و یا-آموزان، در صورت تصویب ھیات ناظران بھ دالیل موجھ آموزشی الف) برای دانش
 

 ب) ھنگام ھوادھی کلی کالس یا سالن و ھمچنین اتاق مشترک.
 

آموزان تا کالس چھارم  دانش۳در فضای مدرسھ از ماسک پزشکی استفاده کنند.  ۲آموزان، معلمان و کارکنان مدرسھ مجازند برخالف ماده  دانش۲
 ای معمولی استفاده نمایند. دبستان اجازه دارند بھ جای ماسک پزشکی از ماسک پارچھ

 

ھای حضوری ضمن تعطیالت، ھمچنین در ساعات مراقبت ظھر و مراقبت  ھ یا کالسھای مدرس آموزان در کالس حضوری، مناسبت شرکت دانش۱) ۲(
ھای  ھا از نظر واکسیناسیون یا ابتالی قبلی بھ کرونا ، صرفاً در صورتی مجاز است کھ مطابق حرف الف شماره اضطراری، صرفنظر از وضعیت آن

ھا کھ از طرف مدرسھ در اختیارشان  ئھ دھند، و یا تست خودتشخیصی کرونای آنکم سھ بار در ھفتھ گواھی تست کرونا ارا دست ۴ماده  ۶بند  ۲و  ۱
 شود منفی باشد. گیرد و تحت نظارت کادر آموزشی مدرسھ انجام می قرار می

ارد کھ بر با این شرط مصداق د ۱آموزان مقطع ابتدایی و مدارس استثنایِی پرورش توان ذھنی، جسمی و رشد حرکتی و بینایی، عبارت  برای دانش۲
تشخیصی کرونا در ھفتھ، دو تست پی.سی.آر گروھی انجام شود؛ در این صورت بھ -اساس تصمیم وزارت آموزش و فرھنگ، بھ جای سھ تست خود

 ھمراه داشتن گواھی تست کرونا ھر دوشنبھ صبح و یا انجام تست خودتشخیصی تحت نظارت مسئولین الزامی است.
  تغییری اعمال نشده است. در الزامی بودن رفتن بھ مدرسھ۳
آموزان آن کالس باید مدارک تست روزانھ را برای ھر پنج روز آموزشی ارائھ  در صورت اطالع از یک مورد عفونت در یک کالس درسی، دانش۴

  دھند.
  کند. پردازش می ۲و  ۱مدرسھ نتایج تست را برای مقاصد مذکور در عبارات ۵
  گیرد. دھی بھ شخص ثالث صورت نمی گونھ واگذاری داده بھ خاطر مقررات گزارش عفونت، ھیچمطابق قانون حفاظت در برابر ۶

  روند. کارکنان آزمایشگاه و حمل و نقل جزو اشخاص ثالث بھ شمار نمی ۶در خصوص تست گروھی پی.سی.آر، مطابق عبارت ۷

  شود.روز بایگانی می ۱۴نتیجھ تست حداکثر ۸

 تواند استثنائاتی قایل شود. زھای آموزشی ویژه، وزارت آموزش و پرورش میآموزاِن با نیا برای دانش۹
 

 ب قانون حفاظت در برابر عفونت مصداق دارد.۲۸ماده  ۱) برای معلمان و سایر کارکنان مدرسھ بند ۳(
 

شده، بھبودیافتھ و یا  واکسینھ ۱۹-ی کوویدمقررات استثنایی حفاظت ۲ماده  ۶، ۴، ۲ھای  اشخاص دیگر، بھ ویژه والدین، اگر مطابق تعریف شماره۱) ۴(
 شود. تغییری حاصل نمی ۵و  ۴در مواد ۲باشند.  شده باشند، مجاز بھ ورود بھ محوطھ مدرسھ می تست

 
 در این خصوص مصداق دارند. ۲ماده  ۹الی  ۴، ۱) عبارات ۵(

 
 مراقبت روزانھ کودک  ۱۳ماده 

 
ھای بازی ویژه کودکان تنھا بھ شرط کودک، خدمات مراقبت از کودک ضمن تعطیالت، و گروه ھا، مراکز مراقبت روزانھ) فعالیت مھدکودک۱(

 ھای ثابت مجاز است. نگھداری از کودکان در گروه
در مرکز نگھداری، یا در صورتی کھ  ۴ماده  ۶عبارت  ۲یا  ۱.سی.آر گروھی طبق شماره  کودکان زیر سن دبستان، بھ شرط انجام تست پی۱) ۲(

تشخیصی کودک -انجام تست سھ بار در ھفتھ توسط والدین/سرپرست ارائھ شود و یا اگر والدین بھ صورتی قابل قبول تضمین کنند کھ تست خودنتیجھ 
ھای درمانی و مراکز نگھداری روزانھ  توانند از خدمات مراکز نگھداری کودک، مھدکودک ساعت پیش انجام شده منفی بوده است، می ۲۴کھ حداکثر 

ھای پرورشی درمانی و کارکنان مراقبت روزانھ از کودک باید برای ھر کودکی  کنندگان مراکز مراقبت روزانھ کودکان و مھدکودک اداره۲ده کنند. استفا
-خوددر طول ھفتھ و یا دریافت سھ تست  ۲کھ ھنوز مدرسھ را آغاز نکرده ترتیبی دھند کھ امکان انجام سھ بار تست کروناویروس سندرم حاد تنفسی 

 ھا میّسر گردد. ھا برای آن تشخیصی رایگان از داروخانھ

ھای مراقبت روزانھ شرکت کنند کھ نتیجھ تست کروناویروس سندرم حاد  آموزان تنھا در صورتی مجازند در برنامھ، دانش۱۲ماده  ۲مطابق بند ۱) ۳(
ر کالس حضوری یا مراقبت اضطراری بعد از ظھر در ھمان روز مقرراتی برای شرکت د ۱۲ماده  ۲چنانچھ در بند ۲ھا منفی باشد.  آن ۲تنفسی 

 بھ این شرط مصداق دارد کھ بھ جای مدرسھ، مرکز مراقبت در بند مذکور جایگزین شود. ۱۲ماده  ۲درسی وجود نداشتھ باشد، بند 
 

 ب قانون حفاظت در برابر عفونت مصداق دارد.۲۸ماده  ۱) برای کارکنان مدرسھ بند ۴(
 

کنند، تنھا در صورتی مجاز بھ ورود  ص دیگر، بھ ویژه والدین بھ جز در مواردی کھ برای گذاشتن یا برداشتن کودک از مدرسھ مراجعھ میاشخا۱) ۵(
در ۲ شده باشند. شده، بھبودیافتھ و یا تست ، واکسینھ۱۹-مقررات استثنایی حفاظتی کووید ۲ماده  ۶، ۴، ۲ھای  باشند کھ مطابق تعریف شماره بھ مدرسھ می

 شود. تغییری حاصل نمی ۵و  ۴مواد 
 

 سایر مقررات موردی  ۱۴ماده 
 

 ھای مردمی ممنوع است. ) برگزاری جشن در اماکن و مراکز عمومی، و نیز برگزاری جشن۱(
 

افراد گذارا نمی مصرف الکل در معابر عمومی مرکز شھر و یا سایر امکان عمومی در فضای آزاد کھ ازدحام جمعیت در آن زیاد و یا توقف۱) ۲(



 ھا در ھر مورد، باید توسط ادارات ذیربط منطقھ مشخص شوند.این محل۲باشد، 
 

ھای رقص مگر در مواردی کھ  باشند)، برنامھگری و سایر مراکز تفریحی و امکانات تفریحی مشابھ تعطیل میھا، دیسکوھا، خدمات روسپی ) کلوپ۳(
 است.ھای ورزشی صورت گیرد، ممنوع  برای تمرین

 

 ای تعطیلی منطقھ  ۳بخش 
 

 ای تعطیلی منطقھ  ۱۵ماده 
 

شھروند ظرف ھفت روز (رصد ھفت  ۱۰۰۰۰۰نفر بھ ازای  ۱۰۰۰در ھر منطقھ از  ۲) چنانچھ شاخص ابتال بھ کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۱(
 پذیر است: روزه) تجاوز کند، استفاده از فضاھای سرپوشیده بھ شرح زیر امکان

 

 الف، و بھ ویژه در موارد زیر، ممنوع است:۵الی  ۴ھای کسب و کار مذکور در مواد  ھا و فعالیت مراکز و محل برگزاری کلیھ مناسبت. ۱
 

 ھای عمومی در سراسر کشور ممنوع است. ، و نیز تجمعات مانند جشن۹الف) برگزاری مراسم، مگر تحت شرایط قید شده در ماده 
ھای رقص و مراکز ورزشی ممنوع  ھا و دیگر اماکن ورزشی، ھمچنین کالس ھای بازی، باشگاه و استفاده از زمینھای ورزشی  ب) فعالیت سالن

 است؛
ھای ملی و ایالتی بھ شرط عدم حضور تماشاگران،  ای، و نیز ورزشکاران برتر تیم الف) برگزاری مسابقات و تمرینات ورزشکاران حرفھ الف

 ھت شرکت در رقابت ورزشی یا تمرین، و یا تھیھ گزارش خبری مجاز است.الذکر ج و صرفاً برای افراد فوق
 ای. ب) ورزش مدرسھ ب

 پ) فعالیت ھر یک انواع مشاغل غذاخوری ممنوع است؛ مگر:

 چنین الف) تحویل غذا و نوشیدنی بھ مشتری در محل کسب، ولی صرف آن در محل غذاخوری ممنوع است، ھم الف

متری میان مھمانانی کھ بھ یک خانوار  ۵/۱ھا، چنانچھ حفظ حداقل فاصلھ  غذاخوری غیرعمومی شرکتب) باز بودن سالن  ب
 تعلق ندارند تضمین شود، مجاز است.

 

ھا در زمینھ پزشکی، درمانی یا مراقبتی و یا  ناپذیر است و خدمات آن ھا تماس فیزیکی نزدیک با مشتری اجتناب ت) فعالیت مراکز خدماتی کھ در آن
 باشد، ممنوع است. آرایشگاھی نمی

ھای رسمی یا خصوصی، صرفاً برای امور ضروری بھ ھا و سایر اقامتگاهھای جوانان، اردوگاهمدارس، خوابگاه-ھا، ھتلھا، مسافرخانھھتل ث)
ستند؛ در اختیارگذاری محل اقامت بھ ھای غیرتوریستی کھ قابل بھ تعویق افتادن نباشند مجاز بھ فعالیت ھ ای و تجاری و برنامھویژه اھداف حرفھ

 گردشگران ممنوع است.
ھای موسیقی،  ای، بازآموزی و آموزش تکمیلی و نیز آموزشگاه ھای آموزش حرفھ ای بھ انضمام دوره ھای آموزشی خارج مدرسھ ج) برپایی کالس

 ع است.ھای رانندگی و آموزش بزرگساالن، مگر برای برگزاری امتحانات حضوری، ممنو آموزشگاه
 

ھای حضوری، بھ استثناء برگزاری امتحانات، ممنوع است؛ ارائھ دروس عملی و ھنری، ھمچنین  ھا و مدارس عالی تشکیل کالس چ) در دانشگاه
فاصلھ  ، در صورتی مجازند کھ حداقل۱ھا بھ آزمایشگاه یا کارگاه ویژه نیاز است، بھ عنوان مورد استثنای عبارت ھایی کھ برای برگزاری آن کالس

 متر بین حاضرین رعایت شود. ۵/۱
 باشند.  ھا و مراکز آرشیو اسناد تعطیل می ح) کتابخانھ

 باشند: خ) کلیھ مراکز فرھنگی، بھ ویژه مراکز زیر، تعطیل می
 نظیر آنھا و اماکن فرھنگِی  ھا و دریاچھ ھا، اماکن دیدنی بایرن مانند قصرھا، باغ ھا، یادواره ھا، نمایشگاه الف) موزه الف
 ھای اجرای نمایش، سینماھا و اماکن مشابھ آن، ھا، صحنھ ب) تئاترھا، اپراھا، کنسرت ب
 شناسی. ھای گیاه ھا و باغ وحش پ) باغ پ

 ھا، بھ ویژه موارد زیر، ممنوع است: د) فعالیت ھمھ مراکز اوقات فراغت و مناسبت
 

 ھ امکانات تفریحی چھ در فضای آزاد و چھ سرپوشیده ممنوع است.الف) فعالیت شھرھای بازی و مراکز تفریحی مشابھ؛ ارائ الف
  گردی و نیز بازدید از غارھا و معادن ممنوع است. ب) شرکت در تورھای شھری، تور کوھستان، تور فرھنگی و طبیعت ب
 منوع است.ھای تفریحی، ھمچنین قطارھای توریستی و انجام سفرھای آبی مھا، قایق و کشتیکابینپ) فعالیت تلھ پ
 تغییری اعمال نشده است. ۱۲ھای آبگرم و مراکز ِولِنس و سونا ممنوع است؛ در ماده  ھا، حمام ھا، استخِر ھتل ت) فعالیت حمام ت
 بندی و دیگر اماکن تفریحی مشابھ ممنوع است. ھای بازی، کازینوھا، مراکز شرط اداره سالن پ) پ

 
، تضمین نکند کھ تعداد مشتریانی کھ ھمزمان در فروشگاه حضور دارند بیشتر از یک مشتری بھ ازای  ۱۰ماده  ۲بند  ۱عبارت  ۲. برخالف شماره ۲

 .۲متر مربع نیست ۲۰ھر 
 

سسھ رابرت کخ شاخص ابتال طی رصد ھفت روزه از ۱) ۲( مورد تجاوز کند، مراتب را  ۱۰۰۰ادارات ذیربط منطقھ در صورتی کھ مطابق گزارش موٴ
بھ مرحلھ اجرا  ۱بینی شده در بند  در این صورت از روز پس از اعالم رسمی، مقررات پیش۲رساند.  عاً بھ اطالع عموم میاز طریق اینترنت سری

مورد کاھش یابد نیز  ۱۰۰۰بھ ھمین ترتیب، ادارات مسئول منطقھ بھ محض این کھ شاخص ابتال پس از پنج روز متوالی بھ کمتر از ۳شوند.  گذاشتھ می
نظر گرفتھ شده، اعمال  ۱در خصوص پایان اقداماتی کھ برای این شاخص ابتال در بند  ۲در این صورت عبارت ۴ع خواھند رساند. مراتب را بھ اطال



 شود. می
 

 مقررات پایانی  ۴قسمت 
 

 مقررات تکمیلی، استثنائات  ۱۶ماده 
 

ھای حفاظتی و بھداشتی کھ بر اساس  در مفاد این بخشنامھ یا طرح) مقررات دیگر یا تکمیلِی مسئولین اجرای قانون محافظت در برابر عفونت مذکور ۱(
 اند، ھمچنان بھ قوت خود باقی است. آن صادر شده

 در موارد استثنایی و تا جایی کھ از لحاظ قوانین حفاظت در برابر عفونت قابل قبول باشد، بنا بھ درخواست، امکان صدور مجوز توسط اداره۱) ۲(
 .ذیربط منطقھ وجود دارد

و تنھا بھ شرط موافقت مسئولین  ۱گیرد، مطابق با عبارت  صدور مجوز در مواردی کھ گروھی از مردم یا وضعیتی عمومی تحت تأثیر قرار می۲
 پذیر است. دولت امکان

 

 رفتار خالف مقررات عمومی  ۱۷ماده 
 

عفونت، در مورد کسی مصداق دارد کھ عمداً یا سھواً یکی از قانون حفاظت در برابر  ۷۳الف ماده ۱بند  ۲۴تخلف از نظم عمومِی مطابق شماره 
 اقدامات زیر را انجام دھد:

 
 ، بھ عنوان برگزارکننده مراسم الزام بھ استفاده از ماسک را تصمین نکند،۴ماده  ۲، از ماسک استفاده نکند و یا برخالف بند ۲. برخالف ماده ۱

 
 کند،، با دیگر افراد اقامت  ۳. بر خالف ماده ۲

 
الذکر شده و یا بھ استفاده از  الف بدون این کھ واکسینھ شده، از بیماری بھبود یافتھ و یا تست شده باشد وارد یکی از مراکز فوق۵الی  ۴. برخالف ماده ۳

الف،  ۴ماده  ۲در رابطھ با بند  چنین ، ھم۴ماده  ۵گفتھ اقدام نماید و یا بھ عنوان برگزارکننده یا صاحب کسب یا مرکز، مطابق بند  یکی از خدمات پیش
باشند و یا برخالف  شده، بھبودیافتھ و یا تست شده می کنندگان و یا کارکنان داوطلب واکسینھ اطمینان حاصل نکند کھ مھمانان، بازدیدکنندگان، استفاده ۵یا 

ای دو بار  صاحب کسب و کار گواھی تست کرونای خود را ھفتھ، بھ عنوان برگزارکننده یا ۵الف یا  ۴ماده  ۲چنین در ارتباط با بند  ھم ۴ماده  ۵بند 
 بایگانی نکند،

 
الف، بھ عنوان تماشاگر شرکت ۴در ارتباط با ماده  ۴ماده  ۲بند  ۷ھا کند و یا برخالف شماره  اقدام بھ برگزاری مناسب ت ۴ماده  ۲. برخالف بند ۴

 کند،
 

 ھای نادرستی ارائھ دھد، عات تماس است، از اقدام بھ انجام آن سر باز زند و یا داده، با آن کھ موظف بھ گردآوری اطال۶. برخالف ماده ۵
 

 ، اقدام بھ تھیھ طرح حفاظتی و بھداشتی نکند،۷. برخالف ماده ۶
 

 کند،اقدام بھ برگزاری تجمعات در فضای سرپوشیده  ۹ماده ۲، در تجمعات شرکت کند و یا برخالف بند ۹ماده  ۱بند  ۱. برخالف عبارت ۷
 

 اقدام بھ اداره مغازه یا برپایی بازار ساالنھ نماید، ۱۰. برخالف ماده ۸
 

 ، اقدام بھ بازگشایی کسب و کار تدارک غذا نماید،۱۱. برخالف ماده ۹
 

گرفتن )، بدون در نظر BayEUGج قانون آموزش و پرورش بایرن ( ج۹۰، اقدام بھ اداره مدرسھ خصوصی مطابق با ماده ۱۲. برخالف ماده ۱۰
 وارد محوطھ مدرسھ شود، ۱۲ماده  ۴نماید و یا برخالف بند  ۱۲ماده  ۲مقررات مذکور در بند 

 
بھ  ۱۳ماده  ۲بند  ۱گفتھ نماید و یا برخالف عبارت  ، اقدام بھ اداره مرکز مراقبت روزانھ کودک بدون رعایت مقررات پیش۱۳. برخالف ماده ۱۱

وارد محوطھ  ۱۳ماده  ۵ئھ ندھد و یا بھ غلط نسبت بھ منفی بودن تست اطمینان دھد و یا برخالف بند عنوان سرپرست کودک نتیجھ منفی تست ارا
 مھدکودک شود،

 
 مشروبات الکلی مصرف کند، ۱۴ماده  ۲ھا و اماکن عمومی نماید و یا برخالف بند  ، اقدام بھ برگزاری جشن در محل۱۴ماده  ۱. برخالف بند ۱۲

 
الذکر نماید، اقدام بھ برگزاری مراسم رقص نموده و یا خود در چنین مراسمی شرکت ، اقدام بھ اداره ھر یک از مراکز فوق۱۴ماده  ۳. برخالف بند ۱۳
 کند،

 
 :۱۵الف ماده ۱بند  ۱. برخالف شماره ۱۴



 الف) حرف الف، اقدام بھ برپایی مناسبت یا تجمعات کند و یا خود در مناسبت یا تجمعی شرکت نماید، الف
 گفتھ شده و یا از آن استفاده نماید، حرف ب، وارد ھر یک از مراکز پیشب)  ب
 پ) حرف پ، اقدام بھ بازگشایی کسب و کار تدارک غذا نموده و یا بھ عنوان مشتری بھ صرف غذا و نوشیدنی در محل اقدام کند، پ
 ت) حرف ت، اقدام بھ ارائھ خدمات کند، ت
 قامتگاه بھ مسافران نماید،ث) حرف ث، اقدام بھ در اختیارگذاری ا ث
 ای ارائھ کند، ھای آموزشی خارج مدرسھ ج) حرف ج، برنامھ ج
 ھا نماید، چ) حرف خ یا د، اقدام بھ اداره اماکن فرھنگی یا مراکز اوقات فراغت، و یا اجرای مناسبت چ

 

 ، اقدام بھ اداره مغازه نماید.۲ب) شماره 
 

 االجرا شدن، انقضاء شروع الزم  ۱۸ماده 

 
 رسد. بھ پایان می ۲۰۲۲فوریھ  ۹بھ اجرا درآمده و اعتبار آن در تاریخ  ۲۰۲۱نوامبر  ۲۴این بخشنامھ از تاریخ 

 
 
 
 

 ۲۰۲۱نوامبر  ۲۳مونیخ، 
 

 وزارت سالمت و مراقبت بایرن
 

 وزیر : کالوس ھوِلِچک


