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ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎﻧزدھم ﻗﺎﻧون
ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت
ﺑﺎﯾرن ﻣﺻوب  ۱آورﯾل
Nr. 210) ۲۰۲۲
BayRS 2126-1-20-G
ﺑﮫ ﻧﻘل از ) RedRﺳﺎزﻣﺎن ﻣردمﻧﮭﺎد ﻣﮭﻧدﺳﯽ اﻣدادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻼﯾﺎ( :ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎﻧزدھم ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺑﺎﯾرن )(BayIfSMV.16
ب  ۱آورﯾل (BayMBl.Nr. 210, BayRS 2126-1-20-G) ۲۰۲۲
ﻣﺻو ِ
ﺑر اﺳﺎس ﻋﺑﺎرت  ۱ﻣﺎده  ۳۲ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۲۸و ﺑﻧد  ۷ﻣﺎده ۲۸اﻟف ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون )،(IfSG
ب  ۱۸ﻣﺎرس (BGBl. I S. 473) ۲۰۲۲
ب  ۲۰ژوﺋﯾﮫ  (BGBl. I S. 1045) ۲۰۰۰ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﭘﯾرو ﻣﺎده  ۴ﻗﺎﻧون ﻣﺻو ِ
ﻣﺻو ِ
ب  ۲۸ژاﻧوﯾﮫ GVBl. S. 22, BayRS 103-) ۲۰۱۴
اﺻﻼح ﺷد ،و در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  ۵ﻣﺎده  ۹ﻗﺎﻧون  ) DelVﻣﻘررات ﺗﻔوﯾض اﺧﺗﯾﺎر( ﻣﺻو ِ
،(2-V
ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﭘﯾرو ﻣﻘررات ﻣﺻوب  ۱۵ﻣﺎرس  (GVBl. S. 79) ۲۰۲۲ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓت ،وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن ﻣﻘرر ﻣﯽدارد:
] [1در اﯾن ﺧﺻوص ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣذﮐور در ﺑﻧد  7ﻣﺎده  ۲۸اﻟف ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ،در ﻧﺷرﯾﮫ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺑﺎﯾرﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎرهٴ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ۲۱۱ﻣﺻوب
 ۱آورﯾل  ۲۰۲۲رﺟوع ﺷود.

ﻗﺳﻣت  ۱ﻣﻘررات اﺟراﯾﯽ ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﺎده  ۱ﺗوﺻﯾﮫھﺎی رﻓﺗﺎری ﻋﻣوﻣﯽ
۱ھﻣﮕﺎن ﺑﮫ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗری از دﯾﮕران ،ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،و رﻋﺎﯾت ﻣوازﯾن ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗرﻏﯾب ﻣﯽﺷوﻧد۲ .در ﻣﮑﺎنھﺎی ﺑﺳﺗﮫ و
ﺳرﭘوﺷﯾده،
ﺑﮫ رﻏم ﻣﺎده  ،۲ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ و ھوادھﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود۳ .ﺑرای ﻣﺣلھﺎی ﮐﺳب و ﮐﺎر ،ﻣراﮐز ،ﻣراﺳم و ﻣﻧﺎﺳﺑتھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ رﻓت و آﻣد اﻓراد ھﻣراه اﺳت ،ﺗوﺻﯾﮫ ﺑﮫ ﺗدوﯾن طرح ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾژه
ﺷﺎﻣل در اﺧﺗﯾﺎر ﮔذاﺷﺗن ﻣواد ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻣﺎسھﺎی ﻏﯾرﺿروری ﺑﺎﺷد.

ﻣﺎده  ۲اﻟزام ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ
)۱ (۱در
 .۱ﺑرای ﻣﺳﺎﻓران در وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ و ﻧﯾز ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺳروﯾسدھﯽ و راﻧﻧدﮔﺎن و ھداﯾتﮐﻧﻧدﮔﺎن وﺳﺎﯾل ﻧﻘﯾﻠﮫ ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر اﻓراد ﺑﺎﺷﻧد،
 .۲ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎ و ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ و ﺳرﭘوﺷﯾده و از ﺟﻣﻠﮫ وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣﺳﻘف ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ از ﺑروز ﺧطر در اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳن
ﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧود اﺑﺗﻼی آنھﺎ ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﻋوارض ﺷدﯾد ﯾﺎ ﮐﺷﻧده در ﺑر دارد ،ﺿروری اﺳت،
و ﻧﯾز
اﻟف( ﻣطبھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ،
ب( ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ،
پ( ﻣراﮐز ﺟراﺣﯽ ﺳرﭘﺎﯾﯽ،
ت( ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ و ﻣراﮐز ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﺧدﻣﺎت ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ ﮐﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎﯾﯽ ﺷﺑﮫﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد،
ث( ﻣراﮐز دﯾﺎﻟﯾز ،ج( درﻣﺎﻧﮕﺎهھﺎی روزاﻧﮫ،
چ( ﻣراﮐز اﻣداد،
ح( ﻣراﮐز ﺑﺳﺗری و ﻧﻣﯾﮫﺑﺳﺗری ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۵ﻣﺎده  ۲۳ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﻧﻣﯽﺷوﻧد و ﺟﮭت ﻣراﻗﺑت و ﻧﮕﮭداری از
اﻓراد ﻣﺳن ،ﻣﻌﻠول ﯾﺎ ﻧﺎﯾزﻣﻧد ﭘرﺳﺗﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد و ﻧﯾز ﻣراﮐز ﻣﺷﺎﺑﮫ آن ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﮭدﮐودکھﺎی درﻣﺎﻧﯽ،

 .۳ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎ و ﻓﺿﺎھﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده ﻏﯾرﺧﺻوﺻﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﮑﺎن ﺑﯽﺳرﭘﻧﺎھﺎن و ﻣراﮐز اﺳﮑﺎن ﭘﻧﺎھﺟوﯾﯽ ،اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺗرک ﻓوری
ﮐﺷور ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﻣﮭﺎﺟران آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺗﺑﺎر
اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻓﯾﻠﺗردار ) FFP2ﻗﺎﻧون ﻣﺎﺳﮏ اﺟﺑﺎری( اﻟزاﻣﯽ اﺳت۲ .ﺑر ھﻣﯾن اﺳﺎس ،ﺷﻣﺎره  ۲ﻋﺑﺎرت ۱
در ﺧﺻوص ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ در ﻣوارد زﯾر اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود:
 .۱ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺳرﭘﺎﯾﯽ ،ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت وﯾژه ﺳرﭘﺎﯾﯽ ،ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﮔروھﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اَﺷﮑﺎل ﺳﮑوﻧت ﮔروھﯽ و ﻣﺷﺗرک،
 .۲ﺷرﮐتھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﺑﺳﺗری و ﻧﻣﯾﮫﺑﺳﺗری ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۵ﻣﺎده  ۲۳ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﻧﻣﯽﺷوﻧد و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ
ﻣراﮐزی ﮐﮫ در ﺣرف ح ﺷﻣﺎره  ۲ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره ﺷد ارﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ روزاﻧﮫ در ﻣﻔﮭوم ﻋﺑﺎرت  ۲ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده
۴۵اﻟف ﮐﺗﺎب ﯾﺎزدھم ﻗﺎﻧون ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ1
) (۲اﻟزام ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ اراﺋﮫ دﻻﯾل ﻣوﺟﮫ ﻣﻧﺗﻔﯽ ﻣﯽﮔردد۱ (۳) .اﻓراد زﯾر از ﭘوﺷش
ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻌﺎفاﻧد:
 .۱ﮐودﮐﺎن ﺗﺎ  ۶ﺳﺎل؛
 .۲اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد دﻻﯾل ﻣوﺟﮭﯽ اراﺋﮫ دھﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﻌﻠوﻟﯾت اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ را ﻧداﺷﺗﮫ ،ﭘوﺷﺎﻧدن دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﻼﻣﺗﯽ
ﺑراﯾﺷﺎن ﻣﻣﮑن ﻧﺑوده ﯾﺎ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل اﺳت ،ﻣﺷروط ﺑر آن ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در ﻣﺣل ،و ﺑﮫ طور ﻣﺷﺧص ،ﺑﺎ اراﺋﮫ اﺻل ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ
ﮐﺗﺑﯽ ﺷﺎﻣل ذﮐر ﻧﺎم ﮐﺎﻣل ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد و دﻻﯾل ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﭘوﺷش ﻣﺎﺳﮏ ﻗﺎﺑل اﺛﺑﺎت ﺑﺎﺷد.
۲ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﺑﯾن ﺷش و  ۱۶ﺳﺎل ﻣﺟﺎزﻧد ﺗﻧﮭﺎ از ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎد ﮐﻧﻧد۳ .ﺑرداﺷﺗن ﻣﺎﺳﮏ ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ھوﯾت ﯾﺎ ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ اﻓراد
دﭼﺎر ﻧﻘص ﺷﻧواﯾﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت۴ .ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن،
اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ در طول اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی روزاﻧﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘررات اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷود.
) (۴ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑتھﺎ ﻣﻠزﻣﻧد از رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘوﺷش ﻣﺎﺳﮏ اطﻣﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد.

ﻣﺎده  ۳اﻟزاﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺗﺳت در ﻣراﮐز
)۱ (۱ورود اﻓراد ﺑﮫ
 .۱ﻣراﮐز و ﺷرﮐتھﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﺣروف ب و ح ﺷﻣﺎره  ۲ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده ۲
 .۲زﻧدانھﺎ ،ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎهھﺎی ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن اﺧراﺟﯽ ،ﺳﺎﯾر ﻣراﮐز اﺻﻼﺣﯽ و ﺳﺎﯾر ﺑﺧشھﺎ و ﻣراﮐز ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ آن ﻣرﮐز ﺑرای ﻣﺣروﻣﯾت
داﺋﻣﯽ از آزادی ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ وﯾژه ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎی روانﭘزﺷﮑﯽ ،ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻧﮕﮭداری و ﻣراﻗﺑت از ﺟواﻧﺎن و ﺳﺎﻟﻣﻧدان،
ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ،ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺳب و ﮐﺎر ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن داوطﻠب ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎرهھﺎی
 ۴ ،۲و  ۶ﻣﺎده  ۲ﻣﻘررات اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﮐووﯾد ،۱۹-واﮐﺳﯾﻧﮫﺷده ﯾﺎ ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫ از ﺑﯾﻣﺎری ﯾﺎ ﺗﺳت ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺟﺎز اﺳت۲ .در ﻣوارد ﻣذﮐور در
ﺷﻣﺎره  ۱ﻋﺑﺎرت  ۱و ﻧﯾز ﺑرای ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣوارد ﻣذﮐور در ﺷﻣﺎره  ۲ﻋﺑﺎرت ۱
اراﺋﮫ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ﺣﺗﯽ ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﮫﺷدﮔﺎن و ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮕﺎن ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۲و  ۴ﻣﺎده  ۲ﻣﻘررات اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﮐووﯾد،۱۹-
ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺑرای ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺳب و ﮐﺎر و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﮫ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ﻧﯾز اراﺋﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ﺣداﻗل دو ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﺑﺎرت
 ۱ﺑﻧد  ۵ﮐﮫ اﻧﺟﺎم آن،
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  ۳ﻋﺑﺎرت  ۱ﻣﺎده  ۵ﺑدون وﺟود ﻧظﺎرت ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت ،اﻟزاﻣﯽ اﺳت۳ ،
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻣوظفاﻧد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺳت را ﺑﮫ ﻣدت دو ھﻔﺗﮫ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻧﻧد ،ھمﭼﻧﯾن ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﻣدارک اراﺋﮫ ﺷده ﻣرﺑوط ﺑﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون،
ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮕﯽ و ﮔواھﯽ ﺗﺳت اﻓراد ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ھﻣراه ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ھوﯾت ھر ﯾﮏ از اﻓراد اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد.

) (۲ﺑرای ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺳب و ﮐﺎر و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣراﮐز و ﺷرﮐتھﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۲ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ،۲ﺑﮫ ﺷرط اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺗﺑﯽ و ﭘرﺳﺗﺎری ﺑﻧد ۱
ﻣﻌﺗﺑر اﺳت.
) (۳ھﻣراھﯽ ﻓرد در ﺣﺎل اﺣﺗﺿﺎر در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﻣﺟﺎز اﺳت.
)۱ (۴زﻧداﻧﯾﺎن ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗوﻗﯾف اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽﺑرﻧد و ﺑﮫ طور ﻣوﻗت زﻧدان را ﺗرک ﮐردهاﻧد ﻣﻠزﻣﻧد در روز ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ زﻧدان و ﻧﯾز ﺗﺎ
ھﻔت روز ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت
زﻧداﻧﯾﺎن در ﺗوﻗﯾف اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﮐﮫ
ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۵ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ اراﺋﮫ دھﻧد۲ .ﺑﮫ رﻏم ﻋﺑﺎرت  ،۱زﻧداﻧﯾﺎن ﯾﺎ
ِ
ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۲و  ۴ﻣﺎده  ۲ﻣﻘررات اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﮐووﯾد ۱۹-واﮐﺳﯾﻧﮫﺷده ﯾﺎ ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ،در ھﻔت روز اول ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت ﺧود ﺑﮫ زﻧدان
ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۵ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ اراﺋﮫ دھﻧد.
)۱ (۵ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ طﺑﻖ اﯾن ﻣﻘررات ،ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ ورود ﺑﮫ ﻣراﮐز ،ﺷرﮐتھﺎ ﯾﺎ ﻣﻧﺎطﻖ ﺧﺎﺻﯽ اراﺋﮫ ﻣدرک ﺟﮭت اﺛﺑﺎت ﻋدم اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم
اﻧﺟﺎم
ﻣﻧﻔﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ ) ۲ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ( ﻣﻘرر ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗن ﮔواھﯽ ﮐﺗﺑﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
ِ
ِ
 .۱ﺗﺳت ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر  ،ﺗﺳت آﻧﺗﯽﺑﺎدی ﻓوری ﺑر ﺑﺎﻟﯾن ﺑﯾﻣﺎر ) (PoC-PCRﯾﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از
ﺗﺳتھﺎی ﻓﻧﺎوری ﺗﮑﺛﯾر اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ ،ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر  ۴۸ﺳﺎﻋت ﻗﺑل اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت،
 .۲ﺗﺳت آﻧﺗﯽﺑﺎدی ﻓوری ﺑر ﺑﺎﻟﯾن ﺑﯾﻣﺎر ) (PoC-PCRﮐﮫ ﺣداﮐﺛر  ۲۴ﺳﺎﻋت ﻗﺑل اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت،
ﻣوﺳﺳﮫ ﻓدرال دارو و ﺗﺟﮭﯾزات ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷد ،و ﺗﺣت ﻧظﺎرت و
 .۳ﯾﮑﯽ از ﺗﺳتھﺎی ﺧود-
ِ
ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﮐروﻧﺎ ) (Selbsttestﮐﮫ ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ٴ
ﺣداﮐﺛر  ۲۴ﺳﺎﻋت
ﻗﺑل اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت،
ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺑﺎ ﻣﺎده ۲۲اﻟف ﻣﻘررات اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﮐووﯾد ۱۹-ﻧﯾز ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد (۲) .اﻓراد زﯾر را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرد ﺗﺳت ﺷده در
ﻧظر ﮔرﻓت:
 .۱ﮐودﮐﺎن ﺗﺎ  ۶ﺳﺎل،
 .۲داﻧشآﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﮭت ﺣﺿور در ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ طور ﻣرﺗب ﺗﺳت ﻣﯽﺷوﻧد،
 .۳ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﯾر دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ.

ﻣﺎده  ۴ﻣدارس
)۱ (۱ﺷرﮐت داﻧشآﻣوزان در ﮐﻼس ﺣﺿوری ،و ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑتھﺎی ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﮐﻼسھﺎی ﺣﺿوری ﺿﻣن ﺗﻌطﯾﻼت ،ھﻣﭼﻧﯾن در ﺳﺎﻋﺎت ﻣراﻗﺑت
ظﮭر و ﻣراﻗﺑت اﺿطراری ،ﺻرﻓﻧظر از وﺿﻌﯾت آنھﺎ از ﻧظر واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ اﺑﺗﻼی ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ،ﺻرﻓﺎ ً در ﺻورﺗﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ
ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱و  ۲ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۵ﻣﺎده  ۳دﺳتﮐم ﺳﮫ ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ اراﺋﮫ دھﻧد ،و ﯾﺎ ﺗﺳت ﺧودﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﮐروﻧﺎی آنھﺎ ﮐﮫ
از طرف ﻣدرﺳﮫ در اﺧﺗﯾﺎرﺷﺎن ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد و ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﮐﺎدر آﻣوزﺷﯽ ﻣدرﺳﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد۲ .ﺑرای داﻧشآﻣوزان ﻣﻘطﻊ اﺑﻧداﯾﯽ و
داﻧشآﻣوزان ﺳﺎلھﺎی ﭘﻧﺟم و ﺷﺷم
اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﭘرورش ﺗوان ذھﻧﯽ ،ﺟﺳﻣﯽ و رﺷد ﺣرﮐﺗﯽ و ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ،ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﺎ اﯾن ﺷرط ﻣﺻداق دارد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺗﺻﻣﯾم
و ﻧﯾز ﺑرای داﻧشآﻣوزان ﻣدارس
ِ
وزارت آﻣوزش و ﻓرھﻧﮓ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳﮫ ﺗﺳت ﺧودﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﮐروﻧﺎ در ھﻔﺗﮫ ،دو ﺗﺳت ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر ﮔروھﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود،
در اﯾن ﺻورت ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗن ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ھر دوﺷﻧﺑﮫ ﺻﺑﺢ و ﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﺧودﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻣﺳﺋوﻟﯾن اﻟزاﻣﯽ اﺳت۳ .در اﻟزاﻣﯽ
ﺑودن رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺗﻐﯾﯾری اﻋﻣﺎل ﻧﺷده اﺳت۴ .در ﺻورت اطﻼع از
ﯾﮏ ﻣورد ﻋﻔوﻧت در ﯾﮏ ﮐﻼس درﺳﯽ ،داﻧشآﻣوزان آن ﮐﻼس ﺑﺎﯾد ﻣدارک ﺗﺳت روزاﻧﮫ را ﺑرای ھر ﭘﻧﺞ روز آﻣوزﺷﯽ اراﺋﮫ دھﻧد۵ .ﻣدرﺳﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﺗﺳت را ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﻣذﮐور در ﻋﺑﺎرات  ۱و  ۲ﭘردازش ﻣﯽﮐﻧد۶ .ﻣطﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ،ھﯾﭻﮔوﻧﮫ واﮔذاری دادهھﺎ ﺑﮫ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث
ﺻورت ﻧﻣﯽﮔﯾرد۷ .در ﺧﺻوص ﺗﺳت ﮔروھﯽ
ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر ،ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۶آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣرﺑوطﮫ و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺟزو اﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽروﻧد.
آﻣوزان ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی آﻣوزﺷﯽ وﯾژه ،وزارت آﻣوزش و ﭘرورش ﻣﯽﺗواﻧد
۸ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺳت ﮔروھﯽ ﺣداﮐﺛر  ۱۴روز ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷوﻧد۹ .ﺑرای داﻧش
ِ
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎﺗﯽ
ﻗﺎﯾل ﺷود.

) (۲ﺑرای ﮐﺎدر آﻣوزﺷﯽ ،اﻓراد دﯾﮕری ﮐﮫ در ﻣدارس ﻓﻌﺎﻟﯾت دارﻧد و ﺳﺎﯾر اﻓراد ،ﺧﺻوﺻﺎ ً واﻟدﯾن ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده ۳
ﻣﺎده  ۱ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﻌﺗﺑر اﺳت.

ﻣﺎده  ۵ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﮐودک
)۱ (۱ﮐودﮐﺎن زﯾر دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺣﺿور در ﻣﮭدھﺎی ﮐودک ،ﻣﮭدھﺎی ﮐودک درﻣﺎﻧﯽ و ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت
روزاﻧﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در ﺗﺳت ﮔروھﯽ ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر ﺷرﮐت ﮐرده و ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ آنھﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  ۱و  ۲ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۵ﻣﺎده  ۳اﻧﺟﺎم ﺳﮫ ﺑﺎر
ﺗﺳت در ھﻔﺗﮫ را ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻣداراک اﺛﺑﺎت ﮐرده
و ﯾﺎ اطﻣﯾﻧﺎن دھد ﮐﮫ ﺗﺳت ﺧود-ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﮐودک ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر  ۲۴ﺳﺎﻋت ﻗﺑل
.تسا هدوب یفنم هدش ماجنا۲ادارهﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﮐودک و ﻣﮭدھﺎی ﮐودک ﭘرورﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ و
ﻣﮭدھﺎی ﮐودک ،ھمﭼﻧﯾن ﻣﮭدھﺎی ﮐودک ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾد
ﺗرﺗﯾﺑﯽ دھﻧد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اﻧﺟﺎم ﺳﮫ ﺑﺎر ﺗﺳت ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﺑرای ﮐودﮐﺎن زﯾر دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ در طول ھﻔﺗﮫ و ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﺳﮫ ﺗﺳت ﺧود-
ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ راﯾﮕﺎن از داروﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑرای آنھﺎ ﻣﯾﺳّر ﮔردد۳ .در
ﺻورت اطﻼع از ﯾﮏ ﻣورد ﻋﻔوﻧت در ﯾﮏ ﮐﻼس درﺳﯽ ،ﻣوارد زﯾر ﺑرای ﭘﻧﺞ روز درﺳﯽ ﻣﺗواﻟﯽ ﻣﺻداق دارﻧد:
 .۱ﺑرﺧﻼف ﻋﺑﺎرت  ،۱ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۱ﮐودﮐﺎن ﺻرﻓﻧظر از وﺿﻌﯾت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون و ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮕﯽ ﺧود ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی
آﻣوزﺷﯽ ﺣﺿور ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ آنھﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  ۱و  ۲ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۵ﻣﺎده  ۳ﺑرای ﮐودک ﺧود ھر روز ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ اراﺋﮫ
ﮐرده ،ﯾﺎ ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل ﻗﺑوﻟﯽ اطﻣﯾﻧﺎن دھﻧد ﮐﮫ ﺗﺳت ﺧود-ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﮐودک ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر  ۲۴ﺳﺎﻋت ﻗﺑل اﻧﺟﺎم ﺷده ﻣﻧﻔﯽ ﺑوده اﺳت؛
 .۲ﺑرﺧﻼف ﻋﺑﺎرت  ،۲ﺑﺎﯾد ﺗرﺗﯾﺑﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدت ﭘﻧﺞ روز ﺗﺳت اراﺋﮫ ﺷود و ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﺗﺳت راﯾﮕﺎن از داروﺧﺎﻧﮫ ﻣﯾﺳّر ﮔردد.
)۱ (۲ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ،۴داﻧشآﻣوزان ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣﺟﺎزﻧد در ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت آنھﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد۲ .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۴ﻣﻘرراﺗﯽ
ﺑرای ﺷرﮐت در ﮐﻼس ﺣﺿوری ﯾﺎ ﻣراﻗﺑت اﺿطراری ﺑﻌد از ظﮭر در ھﻣﺎن روز درﺳﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۴ﺑﮫ اﯾن ﺷرط ﻣﺻداق دارد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣدرﺳﮫ ،ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت در ﺑﻧد ﻣذﮐور ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷود.
) (۳در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣراﮐز ﻣذﮐور در ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ،۱ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۳ﻣﺻداق دارد.
) (۴ﺳﺎﯾر اﻓراد ،ﺑﮫ وﯾژه واﻟدﯾن ﺑﮫ ﺟز در ﻣواردی ﮐﮫ ﺑرای ﮔذاﺷﺗن ﯾﺎ ﺑرداﺷﺗن ﮐودک از ﻣدرﺳﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ورود ﺑﮫ
ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺗﻌرﯾف ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۶ ،۴ ،۲ﻣﺎده  ۲ﻣﻘررات اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﮐووﯾد ،۱۹-واﮐﺳﯾﻧﮫﺷده ،ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫ و ﯾﺎ ﺗﺳتﺷده ﺑﺎﺷﻧد.

ﻗﺳﻣت  ۲ﻣﻘررات ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻣﺎده  ۶ﻣﻘررات ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ،اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت
) (۱ﺳﺎﯾر ﻣﻘررات ﯾﺎ دﺳﺗورات ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾن اﺟرای ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﻣذﮐور در ﻋﺑﺎرت  ۲ﺑﻧد  ۷ﻣﺎده ۲۸اﻟف ﻗﺎﻧون
ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ اﺳت.
)۱ (۲در ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎء ،و ﻣﺎدام ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺧدﺷﮫای وارد ﻧﺷود،
اﻣﮑﺎن ﺻدور ﻣﺟوز ﺗوﺳط ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ وﺟود دارد.
۲در ﻣواردی ﮐﮫ ﮔروھﯽ از ﻣردم ﯾﺎ ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ،ﺻدور ﻣﺟوز ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﺑﺎرت  ۱و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷرط ﻣواﻓﻘت ﻣﺳﺋوﻟﯾن
دوﻟت اﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت.

ﻣﺎده  :۷رﻓﺗﺎر 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:
 .۱ﺑرﺧﻼف ﻣﺎده  ،۲از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧد و ﯾﺎ ﺑرﺧﻼف ﺑﻧد  ۴ﻣﺎده  ،۲ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده ﻣراﺳم اﻟزام ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ را
ﺗﺻﻣﯾن ﻧﮑﻧد،
 .۲ﺑرﺧﻼف ﻣﺎده  ۳ﺑدون اﯾن ﮐﮫ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده ،از ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﯾﺎ ﺗﺳت ﺷده ﺑﺎﺷد وارد ﯾﮑﯽ از ﻣراﮐز ﻓوقاﻟذﮐر ﺷده و ﯾﺎ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮑﯽ از
ﺧدﻣﺎت ﭘﯾشﮔﻔﺗﮫ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﺻﺎﺣب ﮐﺳب ﯾﺎ ﻣرﮐزی ،ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۳ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده ،۳ھمﭼﻧﯾن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده ،۵
اطﻣﻧﯾﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﮑﻧد ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن دواطﻠب واﮐﺳﯾﻧﮫﺷده ،ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫ و ﯾﺎ ﺗﺳت ﺷده ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ ﺑرﺧﻼف ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ،۳ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺻﺎﺣب ﮐﺳب و ﮐﺎر ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎی ﺧود را ھﻔﺗﮫای دو ﺑﺎر ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﮑﻧد،

 .۳ﺑرﺧﻼف ﻣﺎده  ،۴اﻗدام ﺑﮫ اداره ﻣدرﺳﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده ۹۰جج ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش ﺑﺎﯾرن ) ،(BayEUGﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن
ﻣﻘررات ﻣذﮐور در ﺑﻧد ۲۱ﻣﺎده  ۴رﻓﺗﺎر ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺑرﺧﻼف ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ۴وارد ﻣﺣوطﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺷود،
 .۴ﺑرﺧﻼف ﻣﺎده  ،۱۱اﻗدام ﺑﮫ اداره ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت از ﮐودک ﻧﻣﺎﯾد ﺑدون رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑرﺧﻼف ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۵ھمﭼﻧﯾن در
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻋﺑﺎرت  ۳ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ،۱۱ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐودک ﮔواھﯽ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت اراﺋﮫ ﻧدھد ،در اﯾن راﺑطﮫ ﺗﺿﻣﯾن ﻧﺎدرﺳت ﺑدھد و ﯾﺎ
ﺑرﺧﻼف ﺑﻧد  ۴ﻣﺎده  ۵وارد ﻣﺣوطﮫ ﻣرﮐز ﺷود،

ﻣﺎده  ۸ﺷروع ﻻزماﻻﺟرا ﺷدن ،اﻧﻘﺿﺎء
اﯾن ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۳آورﯾل ﺑﮫ اﺟرا درآﻣده و اﻋﺗﺑﺎر آن در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰آورﯾل  ۲۰۲۲ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد.

ﻣوﻧﯾﺦ ۱ ،آورﯾل ۲۰۲۲
وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن
وزﯾر  :ﮐﻼوس ھوﻟ ِِﭼﮏ

