
  
 نریاب تبقارم و تمالس ترازو

 

 )IfSGاجرای قانون حفاظت در برابر عفونت (

 ھا مثبت شده است (فرمان عمومی قرنطینھ)آن 2جداسازی افرادی کھ تست کروناویروس سندرم حاد تنفسی 

 بیانیھ وزارت سالمت و مراقبت بایرن

Az. G51v-G8000-2022/44-242 تغییر یافت ۲۰۲۲ژوئن  ۳۰کھ آخرین بار طی بیانیھٴ ۲۰۲۲آوریل  ۱۲، صادره در تاریخ 

 1پاراگراف  2، بند 28aماده  7پاراگراف  2، بند 28ماده  1پاراگراف  1وسیلھ وزارت سالمت و مراقبت بایرن بر اساس بند بدین 
 65ماده  2پاراگراف  2) در رابطھ با شماره IfSGقانون حفاظت در برابر عفونت ( 31ماده و  30ماده  1پاراگراف  2، بند 29ماده 

 کند:) موارد زیر را مقرر میZustVمقررات مسئولیت (

 فرمان عمومی

 .محدوده کاربرد۱

مقامات بھداشتی، مگر اینکھ طور دیگری مشخص شده باشد، و اال مفاد این فرمان عمومی در مورد افرادی اعمال می شود کھ توسط 
-PoC، تست PCRشخصی کھ تست را انجام می دھد یا نظارت می کند، یا توسط ارگان ارزیابی کننده تست مطلع شده اند کھ تست 

PCR  یا تست با استفاده از روش ھای دیگر فناوریتکثیر اسید نوکلئیک (آزمایش اسید نوکلئیک) و یا آزمایش آنتی ژن توسط یک
بھداشتی یا یک فرد مشابھ کھ برای این منظور آموزش دیده است بر روی آنھا انجام و یا نظارت شده است، یا متخصص مراقبت ھای 

(تست آنتی ژن) در آنھا مثبت بوده است (افراد کھ  SARS-CoV-2افرادی کھ نتیجھ تست آنتی ژن برای تشخیص مستقیم پاتوژن 
 تست آنھا مثبت بوده).

 . مقررات جداسازی۲

اند باید بالفاصلھ پس از مثبت اعالم شدن نتیجھ تست، از دیگران جدا شوند. در صورت مثبت شدن ی کھ تست کرونا دادهافراد ۲-۱
عبارت  ۱بند  ۶کند. مطابق ماده رسانی میتست، مرکزی کھ تست در آن صورت گرفتھ بھ فرد تست شده برای رفتن بھ قرنطینھ اطالع

رسانی بھ قوت خود  )، وظیفھ اطالعIfSGالف از قانون حفاظت در برابر عفونت (۴۴اره شم ۱بند  ۷حرف ض و ماده  ۱شماره  ۱
ھای عفونی انجام شده باشد، فردی کھ نتیجھ باقی است. در صورتی کھ تست کرونا در خارج از قلمرو قانون حفاظت در برابر بیماری

ش داده و اطالعات نتیجھ تست، نوع تست (تست تکثیراسید تست او مثبت بوده موظف است مراتب را بھ مرجع بھداشتی ذیصالح گزار
 نوکلئیک یا آزمایش آنتی ژن) و تاریخ تست را ارائھ دھد.

 
 ھا مجزاست، صورت گیرد.قرنطینھ یا جداسازی باید در یک واحد مسکونی، یا در بخشی از ساختمان کھ از سایر قسمت ۲-۲
در طول دوره قرنطینھ یا جداسازی بدون اجازه صریح اداره بھداشت محل قرنطینھ را  ھا مثبت شده اجازه ندارندکسانی کھ تست آن ۲-۳

ترک نمایند. توقف کوتاه در حیاط، تراس یا بالکن واحد مسکونی محل قرنطینھ بالمانع است. مطابق مقررات عمومی، ترک محل 
 گری کھ از سوی اداره بھداشت مقرر شده مجاز است.ھای دی،یا تست ۵یا شماره  ۱-۴مسکونی صرفاً برای انجام تست مطابق شماره 

در تمام طول دوره قرنطینھ یا جداسازی، باید فرد مذکور از نظر زمانی و مکانی از دیگر اعضای خانوار جدا شود. منظور از  ۲-۴
» جداسازی مکانی« این است کھ برای مثال غذا، نھ بھ صورت دستھ جمعی، بلکھ بھ نوبت صرف شود. منظور از» جداسازی زمانی«

 این است کھ برای مثال فرد مذکور در اتاقی جدای از دیگر اعضای خانوار بماند.
 در تمام طول قرنطینھ یا جداسازی، پذیرش ھر فردی غیر از افراد خانوار در خانھ ممنوع است. ۲-۵

 . سایر مقررات مربوط بھ قرنطینھ و جداسازی۳

ھای پزشکی یا استمداد از مراکز امداد و نجات ضرورت پیدا کند، بیمار باید طی تماس درمان اگر ضمن قرنطینھ استفاده از سایر ۳-۱
 تلفنی از قبل این مراکز را درباره علت قرنطینھ یا جداسازی باخبر کند. بھ عالوه، اداره بھداشت نیز باید در جریان امر قرار گیرد.

گر سرپرست قانونی داشتھ باشد، مسئولیت رعایت قرنطینھ و جداسازی بھ عھده اگر فرد مذکور کودک زیر سن قانونی باشد و یا ا ۳-۲
 باشد. سرپرست وی می

رسانی، علیرغم بھ کار گرفتن ھمھ امکانات  ھای خدماتھای زیرساخت حیاتی یا شرکتچنانچھ ادامھ کار و فعالیت در سازمان ۳-۳
بھ واسطھ قرنطینھ یا جداسازی، بھ خطر افتد ممکن است بھ شرط رعایت ھای سازمان سازمانی از جملھ استفاده از پرسنل دیگر بخش

موازین بھداشتی خاص، مخصوصا برای حفظ سالمت کارکنان دیگر، در مواردی از قرنطینھ یا جداسازی نزدیکان درجھ یک و افرادی 
د. تصمیم در این باره با صالحدید مسئولین ھا مثبت شده با توجھ بھ رعایت الزامات مربوط بھ موازین بھداشتی صرفنظر شو کھ تست آن

 شود. ذیربط منطقھ، و در صورت نیاز پس از گفتگو با پزشک و مدیران آن سازمان، اتخاذ می
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 . پایان قرنطینھ و جداسازی۴

رنطینھ ھنگامی بھ مثبت اعالم شود، ق -دیده انجام گرفتھکھ توسط کادر پزشکی یا افراد آموزش-ھا بادی آندر افرادی کھ تست آنتی ۴-۱
بادی بھ انجام رسیده، منفی شده و نتیجھ منفی تست رسماً رسد کھ نتیجھ تست تکثیر اسید نوکلئیک کھ پس از تست اولیھ آنتیپایان می

شود کھ بھ موجب آن تست آنتی ژن  تعیین می ۲-۴اعالم شود. اگر نتیجھ تست مثبت باشد، پایان قرنطینھ و جداسازی مطابق شماره 
شود. در غیر این صورت، جداسازی در اولین زمان پس از پنج روز  بھ عنوان اولین تشخیص پاتوژن اعمال می ۱بت مطابق جملھ مث

 یابد. ساعت، اما حداکثر پس از پایان ده روز پایان می ۴۸پس از آزمایش آنتی ژن مثبت و رھایی از عالئم بھ مدت حداقل 
اسید نوکلئیک آنھا مثبت بوده، قرنطینھ و جداسازی در اولین فرصت بعد از پنج روز پس از برای افرادی کھ نتیجھ تست تکثیر  ۴-۲

 ساعت، اما حداکثر پس از ده روز پایان می یابد. ۴۸تشخیص اولیھ پاتوژن و رھایی از عالئم بھ مدت حداقل 

 ۵، بند ۱جملھ  ۳بند  ۲۳ماتی طبق ماده . مقررات مربوط بھ از سرگیری اشتغال پس از پایان جداسازی برای کارکنان مراکز خد۵
 )IfSGمقررات قانون حفاظت در برابر عفونت ( ۷، ۲شماره  ۱بند  ۳۶و ماده  ۱جملھ 

مقررات قانون  ۳۶ماده  ۱بند  ۷و  ۲ھای  و شماره ۵بند  ۱، عبارت ۲۳ماده  ۳بند  ۱کارمندان در مراکز خدماتی مطابق عبارت 
مفاد این فرمان عمومی یا بر اساس دستور فردی صادر شده توسط مقام اداری ذیصالح منطقھ حفاظت در برابر عفونت کھ طبق 

توانند فعالیت خود را در مرکز مربوطھ از سر بگیرند کھ نتیجھ آزمایش کثیراسید نوکلئیک یا  اند، تنھا در صورتی می جداسازی شده
برای این منظور آموزش دیده است، منفی باشد. در این زمینھ،  ژن کھ تحت نظارت  کادر پزشکی یا فردی مشابھ کھ آزمایش آنتی

نیز گواه بر منفی بودن تست است. نتیجھ منفی تست باید با از  ۳۰) باالی ctآزمایش تکثیراسید نوکلئیک با ارزش دفعات تکثیر (
فردی تصمیم متفاوتی اتخاذ کند. بخش  سرگیری فعالیت بھ مدیریت مرکز مربوطھ ارائھ شود. راداره ذیربط منطقھ ممکن است در موارد

) در سایر موارد بدون تغییر باقی می BayIfSMV .16) از شانزدھمین دستورالعمل اقدامات حفاظت از عفونت باواریا (2) و (1( 3
 ماند.

 ھای رفتاری پس از پایان جداسازی . توصیھ۶

بھ مدت پنج  -بھ ویژه در فضای بست  -ھ در خارج از منزل خود شود ک پس از پایان قرنطینھ و جداسازی، بھ افراد مبتال توصیھ می
 استفاده کنند و از تماس غیرضروری با افراد دیگر خودداری کنند. FFP2روز دیگر از ماسک 

 . رفتار خالف مقررات عمومی۷

 نونی در پی خواھد داشت.قانون حفاظت در برابر عفونت، تخلف از فرمان عمومی مجازات قا ۶الف شماره ۱بند  ۷۳بر اساس ماده 

 . قابلیت اجرایی فوری۸

 این فرمان عمومی قابلیت اجرایی فوری دارد.

 االجرا شدن و انقضای مقررات . الزم۹

 گردد.منقضی می ۲۰۲۲ژوئن  ۳۰اجرایی شده و با پایان روز  ۲۰۲۲آوریل  ۱۳این فرمان عمومی از تاریخ 
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