اﺟرای ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت )(IfSG
ﺟداﺳﺎزی اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  2آنھﺎ ﻣﺛﺑت ﺷده اﺳت )ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ(
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن
ﺻﺎدره در ﺗﺎرﯾﺦ  12آورﯾل  ،2022ﻣرﺟﻊG51v-G8000-2022/44-242 :
ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن ﺑر اﺳﺎس ﺑﻧد  1ﭘﺎراﮔراف  1ﻣﺎده  ،28ﺑﻧد  2ﭘﺎراﮔراف  7ﻣﺎده  ،a28ﺑﻧد  2ﭘﺎراﮔراف 1
ﻣﺎده  ،29ﺑﻧد  2ﭘﺎراﮔراف  1ﻣﺎده  30و ﻣﺎده  31ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ) (IfSGدر راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  2ﭘﺎراﮔراف  2ﻣﺎده 65
ﻣﻘررات ﻣﺳﺋوﻟﯾت ) (ZustVﻣوارد زﯾر را ﻣﻘرر ﻣﯽﮐﻧد:
ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ
 .1ﻣﺣدوده ﮐﺎرﺑرد
ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ طور دﯾﮕری ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑﺎﺷد ،و اﻻ ﻣﻔﺎد اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣورد اﻓرادی اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ،
ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺗﺳت را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ﯾﺎ ﻧظﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﯾﺎ ﺗوﺳط ارﮔﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧده ﺗﺳت ﻣطﻠﻊ ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺗﺳت  ،PCRﺗﺳت PoC-
 PCRﯾﺎ ﺗﺳت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روش ھﺎی دﯾﮕر ﻓﻧﺎورﯾﺗﮑﺛﯾر اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ )آزﻣﺎﯾش اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ( و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش آﻧﺗﯽ ژن ﺗوﺳط ﯾﮏ
ﻣﺗﺧﺻص ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓرد ﻣﺷﺎﺑﮫ ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور آﻣوزش دﯾده اﺳت ﺑر روی آﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم و ﯾﺎ ﻧظﺎرت ﺷده اﺳت ،ﯾﺎ
اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺳﺗﻘﯾم ﭘﺎﺗوژن ) SARS-CoV-2ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن( در آﻧﮭﺎ ﻣﺛﺑت ﺑوده اﺳت )اﻓراد ﮐﮫ
ﺗﺳت آﻧﮭﺎ ﻣﺛﺑت ﺑوده(.
 .2ﻣﻘررات ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و ﺟداﺳﺎزی
 2.1اﻓرادی 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 ﻓرد ﺗﺳت ﺷده ﺑرای رﻓﺗن ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  6ﺑﻧد  1ﻋﺑﺎرت
 1ﺷﻣﺎره  1ﺣرف  tو ﻣﺎده  7ﺑﻧد  1ﺷﻣﺎره  a44از ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ) ،(IfSGوظﯾﻔﮫ ﮔزارش دادن ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ
اﺳت .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ در ﺧﺎرج از ﻗﻠﻣرو ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻓردی ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت
او ﻣﺛﺑت ﺑوده ﻣوظف اﺳت ﻣراﺗب را ﺑﮫ ﻣرﺟﻊ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ذﯾﺻﻼح ﮔزارش داده و اطﻼﻋﺎت ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ،ﻧوع ﺗﺳت )ﺗﺳت ﺗﮑﺛﯾراﺳﯾد
ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش آﻧﺗﯽ ژن( و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳت را اراﺋﮫ دھد.
 2.2ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﺟداﺳﺎزی ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ واﺣد ﻣﺳﮑوﻧﯽ ،ﯾﺎ در ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﮫ از ﺳﺎﯾر ﻗﺳﻣتھﺎ ﻣﺟزاﺳت ،ﺻورت ﮔﯾرد.
 2.3ﮐﺳﺎﻧﯽ 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 ﮐروﻧﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  4.1ﯾﺎ 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 ،ﺑﺎﯾد ﻓرد ﻣذﮐور از ﻧظر زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ از دﯾﮕر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ﺟدا ﺷود .ﻣﻧظور از
»ﺟداﺳﺎزی 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.
.3ﺳﺎﯾر ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و ﺟداﺳﺎزی
 3.1اﮔر 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.
 3.2اﮔر ﻓرد ﻣذﮐور ﮐودک زﯾر ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ اﮔر ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت رﻋﺎﯾت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و ﺟداﺳﺎزی ﺑﮫ ﻋﮭده
ﺳرﭘرﺳت وی ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 3.3ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اداﻣﮫ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی زﯾرﺳﺎﺧت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺷرﮐتھﺎی ﺧدﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯾرﻏم ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗن ھﻣﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﺟﻣﻠﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘرﺳﻧل دﯾﮕر ﺑﺧشھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﺟداﺳﺎزی ،ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺷرط رﻋﺎﯾت
ﻣوازﯾن ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺧﺎص ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺑرای ﺣﻔظ ﺳﻼﻣت ﮐﺎرﮐﻧﺎن دﯾﮕر ،در ﻣواردی از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﺟداﺳﺎزی ﻧزدﯾﮑﺎن درﺟﮫ ﯾﮏ و اﻓرادی
ﮐﮫ ﺗﺳت آنھﺎ ﻣﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ رﻋﺎﯾت اﻟزاﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣوازﯾن ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺻرﻓﻧظر ﺷود .ﺗﺻﻣﯾم در اﯾن ﺑﺎره ﺑﺎ ﺻﻼﺣدﯾد ﻣﺳﺋوﻟﯾن
ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ،و در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﭘس از ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ و ﻣدﯾران آن ﺳﺎزﻣﺎن ،اﺗﺧﺎذ ﻣﯽﺷود.

 .4ﭘﺎﯾﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و ﺟداﺳﺎزی
 4.1در 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 .اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،ﭘﺎﯾﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و ﺟداﺳﺎزی ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  4.2ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن
ﻣﺛﺑت ﻣطﺎﺑﻖ ﺟﻣﻠﮫ  1ﺑﮫ ﻋﻧوان اوﻟﯾن ﺗﺷﺧﯾص ﭘﺎﺗوژن اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،ﺟداﺳﺎزی در اوﻟﯾن زﻣﺎن ﭘس از ﭘﻧﺞ روز
ﭘس از آزﻣﺎﯾش آﻧﺗﯽ ژن ﻣﺛﺑت و رھﺎﯾﯽ از ﻋﻼﺋم ﺑﮫ ﻣدت ﺣداﻗل  48ﺳﺎﻋت ،اﻣﺎ ﺣداﮐﺛر ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ده روز ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 4.2ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﺗﮑﺛﯾر اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ آﻧﮭﺎ ﻣﺛﺑت ﺑوده ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و ﺟداﺳﺎزی در اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﺑﻌد از ﭘﻧﺞ روز ﭘس از
ﺗﺷﺧﯾص اوﻟﯾﮫ ﭘﺎﺗوژن و رھﺎﯾﯽ از ﻋﻼﺋم ﺑﮫ ﻣدت ﺣداﻗل  48ﺳﺎﻋت ،اﻣﺎ ﺣداﮐﺛر ﭘس از ده روز ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 .5ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ از ﺳرﮔﯾری اﺷﺗﻐﺎل ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و ﺟداﺳﺎزی ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎﺗﯽ طﺑﻖ ﻣﺎده  23ﺑﻧد  3ﺟﻣﻠﮫ ،1
ﺑﻧد  5ﺟﻣﻠﮫ  1و ﻣﺎده  36ﺑﻧد  1ﺷﻣﺎره  7 ،2از IfSG
ﮐﺎرﻣﻧدان در ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺧش  (3) 23ﺟﻣﻠﮫ  ،1ﺑﺧش ) (5ﺟﻣﻠﮫ  1و ﺑﺧش  (1) 36ﺷﻣﺎره  7 ،2از  IfSGﮐﮫ طﺑﻖ ﻣﻔﺎد
اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس دﺳﺗور ﻓردی ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط ﻣﻘﺎم اداری ذﯾﺻﻼح ﻣﻧطﻘﮫ در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷده اﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را در ﻣرﮐز ﻣرﺑوطﮫ از ﺳر ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﺗﮑﺛﯾراﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش آﻧﺗﯽ ژن اﻧﺟﺎم ﺷده ﯾﺎ ﺗﺣت
ﻧظﺎرت ﺷده ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓرد ﻣﺷﺎﺑﮫ ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور آﻣوزش دﯾده اﺳت ،ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد .در اﯾن
زﻣﯾﻧﮫ ،آزﻣﺎﯾش ﺗﮑﺛﯾراﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﻘدار  ctﺑﯾﺷﺗر از  30ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدرک ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺳت
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ از ﺳرﮔﯾری ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻣرﮐز ﻣرﺑوطﮫ اراﺋﮫ ﺷود .راداره ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣوارد ﻓردی ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺗﺧﺎذ
ﮐﻧد .ﺑﺧش  (1) 3و ) (2از ﺷﺎﻧزدھﻣﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظت از ﻋﻔوﻧت ﺑﺎوارﯾﺎ ) (BayIfSMV .16در ﺳﺎﯾر ﻣوارد ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.
 .6ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی رﻓﺗﺎری ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و ﺟداﺳﺎزی
ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و ﺟداﺳﺎزی ،ﺑﮫ اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﻣﻧزل ﺧود  -ﺑﮫ وﯾژه در ﻓﺿﺎی ﺑﺳت  -ﺑﮫ ﻣدت ﭘﻧﺞ
روز دﯾﮕر از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد و از ﺗﻣﺎس ﻏﯾرﺿروری ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر ﺧودداری ﮐﻧﻧد.
 .7ﻣﻘررات ﺗﻔوﯾض
 7.1ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  12آورﯾل  2022در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺳﺗﻧد ،ﺑراﺳﺎس ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ اداره ﺑﮭداﺷت و ﻣراﻗﺑت اﯾﺎﻟت ﺑﺎوارﯾﺎ
ﻣورخ  31اوت  ،2021ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  (G5ASz-G8000-2020/122-925 (BayMBl. 2021 Nr. 602در ﻣورد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﻓراد
ﺗﻣﺎس و اﻓراد ﻣﺷﮑوک ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎوﯾروس  SARS-CoV-2آﻧﮭﺎ ﻣﺛﺑت ﺑوده )ﻗرﻧطﯾﻧﮫ  ،(AVو ﺑﻌدا در
ﺗﺎرﯾﺦ  30ﻣﺎرس  2022ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﻣﺎره (G51v-G8000-2022/44-221 (BayMBl. 2022 Nr. 208
اﺻﻼح ﺷده ،ﺗﻌﮭد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺎ اﺟراﯾﯽ ﺷدن اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 7.2ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  12آورﯾل  2022در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺳﺗﻧد ،ﺑراﺳﺎس ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ اداره ﺑﮭداﺷت و ﻣراﻗﺑت اﯾﺎﻟت ﺑﺎوارﯾﺎ
ﻣورخ  31اوت  ،2021ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  (G5ASz-G8000-2020/122-925 (BayMBl. 2021 Nr. 602در ﻣورد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﻓراد
ﺗﻣﺎس و اﻓراد ﻣﺷﮑوک ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎوﯾروس  SARS-CoV-2آﻧﮭﺎ ﻣﺛﺑت ﺑوده )ﻗرﻧطﯾﻧﮫ  ،(AVو ﺑﻌدا در
ﺗﺎرﯾﺦ  30ﻣﺎرس  2022ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﻣﺎره (G51v-G8000-2022/44-221 (BayMBl. 2022 Nr. 208
اﺻﻼح ﺷده ،ﭘﺎﯾﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ طﺑﻖ ﺷﻣﺎره  4اﯾن ﻓراﻣن ﻋﻣوﻣﯽ ﺧواھد ﺑود.
 .8رﻓﺗﺎر ﺧﻼف ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ
ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده  73ﺑﻧد  a1ﺷﻣﺎره  6از ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ،ﺗﺧﻠف از ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺟﺎزات ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﭘﯽ ﺧواھد داﺷت.
 .9ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺟراﯾﯽ ﻓوری
اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺟراﯾﯽ ﻓوری دارد.
 .10ﻻزماﻻﺟرا ﺷدن و اﻧﻘﺿﺎی ﻣﻘررات
اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ  13آورﯾل  2022اﺟراﯾﯽ ﺷده و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن روز  30ژوﺋن  2022ﻣﻧﻘﺿﯽ ﻣﯽﮔردد .ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﺻﺎدر
ﺷده در  31آﮔوﺳت  2021ﺗوﺳط اداره ﺑﮭداﺷت و ﻣراﻗﺑت اﯾﺎﻟت ﺑﺎوارﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره G5ASz-G8000-2020/122-925
 ((BayMBl. 2021 Nr. 602در ﻣورد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﻓراد ﺗﻣﺎس و اﻓراد ﻣﺷﮑوک ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎوﯾروس
 SARS-CoV-2آﻧﮭﺎ ﻣﺛﺑت ﺑوده )ﻗرﻧطﯾﻧﮫ  ،(AVو ﺑﻌدا در ﺗﺎرﯾﺦ  30ﻣﺎرس  2022ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﻣﺎره G51v-
 (G8000-2022/44-221 (BayMBl. 2022 Nr. 208اﺻﻼح ﺷده ،در ﭘﺎﯾﺎن  12آورﯾل  2022ﻣﻧﻘﺿﯽ ﻣﯽ ﺷود.

