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ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ھﻔددھم ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺑﺎﯾرن
)(BayIfSMV .17
ﻣﺻوب  ۳۰ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ۲۰۲۲
ﺑر اﺳﺎس ﻋﺑﺎرت  ۱ﻣﺎده  ۳۲در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ،۲۸ﻋﺑﺎرات ۹و ۱و  ۱۰ﻣﺎده ۲۸ب و ﻧﯾز ﺑﻧد  ۲ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت )(IfSG
ﻣﺻوب  ۲۰ژوﺋﯾﮫ  ،(BGBl. I S. 1045) ۲۰۰۰ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده ۱ب ﻗﺎﻧون ﻣﺻوب  ۱۶ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  (BGBl. I S. 1454) ۲۰۲۲ﺗﻐﯾﯾر
ﯾﺎﻓت ،در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  ۵ﻣﺎده  ۹ﻗﺎﻧون  DelVﻣﺻوب  ۲۸ژاﻧوﯾﮫ  ،(GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V) ۲۰۱۴ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺑر اﺳﺎس
ﻣﻘررات ﻣﺻوب  ۲۷ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  (GVBl. S. 555) ۲۰۲۲ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓت ،وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن ﻣﻘرر ﻣﯽدارد:
ﺑﺧش ۱
ﻣﻘررات ﺟﺎری
ﻣﺎده ۱
ﻣﻘررات اﺟراﯾﯽ ﻋﻣوﻣﯽ
۱ھﻣﮕﺎن ﺑﮫ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۱/۵ﻣﺗری از دﯾﮕران ،ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،و رﻋﺎﯾت ﻣوازﯾن ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗرﻏﯾب ﻣﯽﺷوﻧد۲ .در ﻓﺿﺎھﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ) (IfSGو ﻣﺎده  ۲ﻣﺑﻧﯽ ﺑر دﺳتﮐم اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ و ھوادھﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود.
۳ﺑرای ﻣﺣلھﺎی ﮐﺳب و ﮐﺎر ،ﻣراﮐز ،ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣﻧﺎﺳﺑتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ رﻓت و آﻣد اﻓراد ھﻣراه اﺳت ،ﺗوﺻﯾﮫ ﺑﮫ ﺗدوﯾن طرح ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾژه
ﺷﺎﻣل ﺗﺳﮭﯾﻼﺗﯽ ﺑرای در اﺧﺗﯾﺎر ﮔذاﺷﺗن ﻣﺎده ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻣﺎسھﺎی ﻏﯾرﺿروری ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده ۲
اﺳﺗﻔﺎده اﺟﺑﺎری از ﻣﺎﺳﮏ
) (۱در
 .1وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای
 (aﻣﺳﺎﻓران و
 (bﻧﯾز ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺳروﯾسدھﯽ و راﻧﻧدﮔﺎن و ھداﯾتﮐﻧﻧدﮔﺎن وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر
اﻓراد ﺑﺎﺷﻧد،
 .2ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎ و ﻓﺿﺎھﺎی ﺳرﺑﺳﺗﮫ ،و ﻧﯾز وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣﺳ ّﻘف ﺑرای ادارهﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن
(a
(b
(c
(d
(e
(f

ﻣطبھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ
ﻣراﮐز ﺟراﺣﯽ ﺳرﭘﺎﯾﯽ
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ و ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎﯾﯽ ﺷﺑﮫﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد
ﻣراﮐز دﯾﺎﻟﯾز
درﻣﺎﻧﮕﺎهھﺎی درﻣﺎن ﺳرﭘﺎﯾﯽ
ﻣراﮐز اﻣداد

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﻧﻔر در اﯾن ﻣﮑﺎن ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳن ﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣت اﺑﺗﻼی آنھﺎ ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﻋوارض ﺷدﯾد ﯾﺎ ﮐﺷﻧده
در ﺑر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ اﻟزاﻣﯽ اﺳت
 .3ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎ 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 ،ﺣداﻗل اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ ﺿروری اﺳت )ﻣﻘررات ﻣﺎﺳﮏ اﺟﺑﺎری(.
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) (۲اﻟزام ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ اراﺋﮫ دﻻﯾل ﻣوﺟﮫ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت  ۳ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده ۲۸ب ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﻣﻧﺗﻔﯽ ﻣﯽﮔردد.
)۱ (۳اﻓراد زﯾر از ﭘوﺷش ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻌﺎفاﻧد:
 .1ﮐودﮐﺎن ﺗﺎ  ۶ﺳﺎل؛
 .2اﻓرادی ﮐﮫ 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 اﻣر 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؛
 .3ﻧﺎﺷﻧواﯾﺎن ﯾﺎ ﮐمﺷﻧواﯾﺎن و ھﻣراھﺎن آنھﺎ.
۲ﺑرداﺷﺗن ﻣﺎﺳﮏ ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ھوﯾت ﯾﺎ ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ اﻓراد دﭼﺎر ﻧﻘص ﺷﻧواﯾﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت۳ .ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ در طول
ﻓﻌﺎﻟﯾت روزاﻧﮫ آنھﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘررات اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻐﻠﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود.
) (۴ادارهﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﻠزﻣﻧد از رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘوﺷش ﻣﺎﺳﮏ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧدھﺎی  ۱و  ۳اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد.
ﻣﺎده ۳
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻟزاﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺗﺳت در ﻣراﮐز
)۱ (۱ﻣطﺎﺑﻖ ﺣرف اﻟف ﺷﻣﺎره  ۳ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده ۲۸ب ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ،ادارهﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺧشھﺎی ﺑﺳﺗری ﯾﺎ
ﺑﯾﻣﺎران آﺳﯾبﭘذﯾر ﺳروﮐﺎری ﻧدارﻧد ﻣﺷﻣول ﻣﻘررات ﺗﺳت اﺟﺑﺎری ﮐروﻧﺎ ﻧﻣﯽﺷوﻧد۲ .ﺑﯾﻣﺎران آﺳﯾبﭘذﯾر اﻓرادی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳن ﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣت
اﺑﺗﻼی آنھﺎ ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﻋوارض ﺷدﯾد ﯾﺎ ﮐﺷﻧده در ﺑر دارد۳ .ﺑﺧشھﺎ و ﻗﺳﻣتھﺎی ﺑﺳﺗری ﺑﯾﻣﺎران آﺳﯾبﭘذﯾر ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد در طرحھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ
ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۵ﻣﺎده  ۲۳ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﻣﺷﺧص ﺷده و ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اطﻼع داده ﺷوﻧد.
) (۲ﻣطﺎﺑﻖ ﺣرف ب ﺷﻣﺎره  ۳ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده ۲۸ب ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ،اﻓرادی ﮐﮫ وارد ﻣﮭدھﺎی ﮐودک درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷوﻧد از
ﻣﻘررات اﻧﺟﺎم ﺗﺳت اﺟﺑﺎری ﮐروﻧﺎ ﻣﺳﺗﻧﺛﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
۱

) (۳ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  ۳ﯾﺎ  ۴ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده ۲۸ب ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ،ادارهﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧدھﺎی  ۱و ۲
ﻣﺎده ۲۲اﻟف ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده ﯾﺎ از ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و دﺳتﮐم دوﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎی ﺧود را اراﺋﮫ
۲
دھﻧد ،از اﻧﺟﺎم ﺗﺳت اﺟﺑﺎری ﮐروﻧﺎ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺷوﻧد .ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۱ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺑﻧد  ۳ﻣﺎده
۲۲اﻟف ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ،و ﯾﺎ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎی ﮐﺗﺑﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی
 .1ﺗﺳت 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 ﺑﺎﺷد،
 .2ﺗﺳت آﻧﺗﯽﺑﺎدی ﻓوری ﺑر ﺑﺎﻟﯾن ﺑﯾﻣﺎر ) (PoC-PCRﮐﮫ ﺣداﮐﺛر  ۲۴ﺳﺎﻋت ﻗﺑل اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد،
ﻣوﺳﺳﮫ ﻓدرال دارو و ﺗﺟﮭﯾزات ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷد ،و ﺣداﮐﺛر  ۲۴ﺳﺎﻋت
 .3ﯾﮑﯽ از ﺗﺳتھﺎی ﺧود-
ِ
ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﮐروﻧﺎ ) (Selbsttestﮐﮫ ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ٴ
ﻗﺑل اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد،
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺑﺎ ﻣﺎده ۲۲اﻟف ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﻧﯾز ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد۳ .ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  ۳ﻋﺑﺎرت  ،۲ﺗﺳت ﻣﯽﺗواﻧد ﺑدون ﻧظﺎرت ﻧﯾز
اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.
) (۴ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  ۳ﯾﺎ  ۴ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده ۲۸ب ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ،ھمﭼﻧﯾن اﻓراد زﯾر از اﻟزام ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﻣﻌﺎفاﻧد:
.1

ﮐودﮐﺎن ﺗﺎ  ۶ﺳﺎل،

.2

ﮐودﮐﺎن زﯾر دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ،

.3

اﻓرادی ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت آنھﺎ ،ھدف ﻣورد ﻧظر را ﺑرآورده ﻧﻣﯽﮐﻧد (۵) .ھﻣراھﯽ ﻓرد در ﺣﺎل اﺣﺗﺿﺎر در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﻣﺟﺎز اﺳت.
ﺑﺧش ۲
ﻣﻘررات ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻣﺎده ۴
ﻣﻘررات ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ،اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت

) (۱ﺳﺎﯾر ﻣﻘررات ﯾﺎ دﺳﺗورات ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾن اﺟرای ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﻣذﮐور در ﻋﺑﺎرت  ۲ﺑﻧد  ۵ﻣﺎده ۲۸ب ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در
ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ اﺳت.
)۱ (۲در ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎء و ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ از ﻟﺣﺎظ ﻗواﻧﯾن ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗوان از ادارات ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ درﺧواﺳت ﺻدور
ﻣﺟوز ﮐرد۲ .ﺻدور ﻣﺟوز در ﻣواردی ﮐﮫ ﮔروھﯽ از ﻣردم ﯾﺎ وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﺑﺎرت  ۱و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷرط ﻣواﻓﻘت
ﻣﺳﺋوﻟﯾن دوﻟت اﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت.
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ﻣﺎده ۵
رﻓﺗﺎر ﺧﻼف ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ
رﻓﺗﺎر ﺧﻼف ﻗﺎﻧون ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  ۲۴ﺑﻧد ۱اﻟف ﻣﺎده  ۷۳ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت رﻓﺗﺎری اﺳت ﮐﮫ ﻓرد ﻋﻣداً ﯾﺎ ﺳﮭوا ً ﺑرﺧﻼف ﻣﺎده ۲
ﻗﺎﻧون ﻣﺎﺳﮏ اﺟﺑﺎری از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑرده ،و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ادارهﮐﻧﻧده ﺑرﺧﻼف ﺑﻧد  ۴ﻣﺎده  ۲از اﺟرای ﻗﺎﻧون ﻣﺎﺳﮏ اﺟﺑﺎری اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﮑﻧد.
ﻣﺎده ۶
ﻻزماﻻﺟرا ﺷدن و اﻧﻘﺿﺎی ﻣﻘررات
اﯾن ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱اﮐﺗﺑر ۲۰۲۲ﺑﮫ اﺟرا درآﻣده و اﻋﺗﺑﺎر آن در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸اﮐﺗﺑر  ۲۰۲۲ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد.
ﻣوﻧﯾﺦ ۳۰ ،ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ۲۰۲۲
وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن
وزﯾر :ﮐﻼوس ھوﻟ ِِﭼﮏ
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