دﺳﺗور دوﻟت درﺑﺎره اﻗداﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺷﯾوع وﯾروس ) SARS-CoV-2دﺳﺗور ﮐروﻧﺎ CoronaVO -

(1

از  ۱آورﯾل ۲۰۲۲

)در ﻧﺳﺧﮥ ﻣﻌﺗﺑر از  ۲ﻣﮫ (۲۰۲۲
ﺑر اﺳﺎس ﺑﻧد 32و ﺑﻧدھﺎی  28ﺗﺎ  31و ﺑﻧد  ۵۴ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ) (IfSGﻣورخ  20ﺟوﻻی  BGBI. I) 2000ﺻﻔﺣﮫ  ،(1045آﺧرﯾن ﻧوﺑت
اﺻﻼح  ۱۸ﻣﺎرس  ۲۰۲۲ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺎده  ۴ﻗﺎﻧون ) I .BGBIﺻﻔﺣﺎت ،(۴۷۳دﺳﺗور زﯾر ﺻﺎدر ﻣﯽﺷود:

ﺑﻧد ۱

ھدف
ھدف اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﭘﯾ ش ﮔﯾری از ﮔﺳﺗرش ﺑﯾ ﻣﺎری وﯾروس ﮐروﻧﺎی  ) ۲۰۱۹ﮐوﯾد (۱۹-و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺣﻔﺎظت از ﺟﺎن ،ﺳﻼﻣت و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺳﯾﺳﺗم درﻣﺎن
اﺳت ..ھﻣﭼﻧﯾن ،ھدف آن ﺟﻠوﮔﯾری از ﭘر ﺷدن ظرﻓﯾت ﻧظﺎم ﺳﻼﻣت اﺳت.ﻣﻘﯾﺎس ﻣورد اﺗﮑﺎء ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺗﯽ ،ﭘﯾش از ھر ﭼﯾز،
ﺗﻌداد اﻓراد ﺑﺳﺗری در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن در ﭘﯽ ﮐوﯾد ۱۹-ﺑﮫ ازاء ھر  ۱۰۰۰۰۰ﺷﮭروﻧد در طﯽ ھﻔت روز اﺳت .ﻣﻘﯾﺎسھﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز در ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯾزان اﻧﺗﻘﺎل ﻋﻔوﻧت در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻣﻘﯾﺎسھﺎﯾﯽ ﭼون ﻧرخ آﻟودﮔﯽ ﺟدﯾد ﺑﮫ ﺳﺎرس -ﮐوﯾد ) ۲-ﮐروﻧﺎ وﯾروس( ﺑﮫ ازاء ھر  ۱۰۰۰۰۰ﻧﻔر
ﺳﺎﮐن در طول ھﻔت روز ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫھﺎی ھﻣﮫ ﮔﯾرﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻋﻔوﻧت ،ظرﻓﯾت در دﺳﺗرس  ICUو ﺗﻌداد اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫﺷده در ﺑراﺑر ﮐوﯾد-
 ۱۹ﺑﯾن آنھﺎ ﺗﻣﺎﯾز ﺑرﻗرار ﻣﯽﺷود .در ﺻورت وﺧﺎﻣت ﺷدﯾد ﺷراﯾط اﭘﯾدﻣﯾﮏ ،دوﻟت اﯾﺎﻟﺗﯽ ،ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﺗﺻﻣﯾم ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،از اﯾن
ﺣﻖ ﺑرﺧوردار اﺳت ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗری را ،ﺑر ﭘﺎﯾﮥ ﺑﻧد  ،a۲۸ﻣﺎدۀ  ۸از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ﮐﮫ در ﻧﺳﺧﮥ ﻗﺎﺑلاطﻼق آﻣده اﺳت ،در ﭘﯾش
ﮔﯾرد.

ﺑﻧد ۲
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﺎﺳﮏ و ﺑﮭداﺷت
ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣداﻗﻠﯽ  ۱/۵ﻣﺗری از دﯾﮕر اﻓراد ،ﺣﻔظ ﺑﮭداﺷت در ﺣد ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ،ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ طﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻧﻔﺳﯽ ) FFP2ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ(
در ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮥ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺗﮭوﯾﮥ ﻣﻧظم ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود.

ﺑﻧد ۳
اﻟزام ﺑﮫ ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ

) (۱ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻧﻔﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ طﺑﯽ در اﯾن ﻣوارد اﻟزاﻣﯽ اﺳت:
 .۱ﻗﺳﻣت ﺳرﺑﺳﺗﮥ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮥ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺑرای ﻣﺳﺎﻓران و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘرﺳﻧل ﮐﻧﺗرل ،ﺧدﻣﺎت و ھداﯾت ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم اﯾن وظﺎﺋف ﻣﺳﺗﻠزم
ﺗﻣﺎس ﺑﺎ دﯾﮕر اﻓراد ﺑﺎﺷد،
 .۲ﻣطب ﭘزﺷﮏ،
 .۳اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧودروھﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣراﮐز اﻣداد ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد و
 .۴اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﮐز ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎنھﺎ
) (۲اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت اﻟزام ﺑﮫ ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ از ﻗرار زﯾر اﺳت:

 . 1ﻧﺳﺧﮥ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫﺷده و ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﭘس از ﻻزماﻻﺟرا ﺷدن دﺳﺗور دوﻟت اﯾﺎﻟﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮥ اﺻﻼح دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۶آورﯾل ) ۲۰۰اﻋﻼم
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۲ﻗواﻧﯾن اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ(.

 .۱ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ ﺳن ﺣداﮐﺛر ﺷش ﺳﺎل ﺗﻣﺎم،
 .۲ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد ﺑﮫ دﻻﯾل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣوﺟﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ طﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻧﻔﺳﯽ را ﻧدارﻧد؛ اﻟﺑﺗﮫ اﺛﺑﺎت دﻻﯾل ﭘزﺷﮑﯽ
ﻣﻌﻣو ً
ﻻ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﺻورت ﺑﮕﯾرد،

 .۳ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ طﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻧﻔﺳﯽ در ﻣوارد ﺧﺎﺻﯽ ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺣﮑم و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎر ،ﻏﯾرﻣﻧطﻘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ﯾﺎ
 .۴ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺣداﻗل ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑرای دﯾﮕر اﻓراد ﻣﯾﺳر ﺑﺎﺷد.

ﺑﻧد ۴
ﻣﻘررات دﺳﺗرﺳﯽ ﺑرای ﺧدﻣﺎت اﺿطراری
ورود ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﯾﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣﺷﻣول ﮐﻧﺗرل ورود ﺑﺎ اراﺋﮥ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ،واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون،
ﯾﺎ ﺑﮭﺑود ھﺳﺗﻧد ھﻣواره ﺑرای اﻣدادﮔران آﺗشﻧﺷﺎﻧﯽ ،ﺧدﻣﺎت اﻣدادی ،ﭘﻠﯾ س و ﻣدﯾرﯾت ﺑﺣران ﻣﺟﺎز اﺳت ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ورود آنھﺎ ﺑرای ﺑرآوردهﺳﺎزی
ﻣﺄﻣورﯾت ﺿروری ﺑﺎﺷد.

ﺑﻧد ۵
ﻣﺟوز ﺻدور دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﺗﺳت و اﻟزام ﺑﮫ ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ
) (۱ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ،ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۳۲ﺟﻣﻠﮥ  ۲از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ،ﻧﮭﺎدھﺎی زﯾر،
ﺑﮫ ﻗرار زﯾر ،ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﺟﺑﺎری ﮐردن ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻧﻔﺳﯽ و طﺑﯽ ھﺳﺗﻧد:
.۱

وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۲۳ﻣﺎدۀ  ،۳ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرات  ۱ﺗﺎ  ۵و  ۱۱ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
دﻓﻊ ﺿرروی ﺧطر ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳن ﯾﺎ
ﻋﻔوﻧت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻧد  ،۳۶ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۲و  ۷ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ،ﺑرای ِ
ت ﺳﻼﻣت ﺧود در ﻣﻌرض رﯾﺳﮏ اﺑﺗﻼء ﺷدﯾد ﯾﺎ ﻣرگ در ﭘﯽ ﺑﯾﻣﺎری وﯾروس ﮐروﻧﺎی ) ۲۰۱۹ﮐوﯾد (۱۹-ھﺳﺗﻧد،
وﺿﻌﯾ ِ

.۲

وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۳۶ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ۳از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت،

.۳

وزارت دادﮔﺳﺗری ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۳۶ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  4از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت.

) (۲ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۳۲ﺟﻣﻠﮥ  ۲از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ،ﻧﮭﺎدھﺎی زﯾر ،ﺑﮫ ﻗرار زﯾر ،ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﺟﺑﺎری ﮐردن اﻧﺟﺎم ﺗﺳت
ﺑرای ﺑررﺳﯽ آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ھﺳﺗﻧد:
.۱

.۲

وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت
آ(

ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۲۳ﻣﺎدۀ  ،۳ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱و  ۱۱از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻧد  ،۳۶ﻣﺎدۀ ،۱
ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۲و  ۷ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت،

ب(

داﻧﺷﮑدهھﺎی ﭘرﺳﺗﺎری ،ﻣدارس ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣﺷﺎﻏل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ،آﻣوزﺷﮕﺎهھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺣوزۀ ﺧدﻣﺎت اﻣدادی و
ی ﺑﮭﯾﺎری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺣوزۀ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧود و ﻣراﮐز ﺗﻌﻠﯾم ﭘرﺳﺗﺎران و ﻣﺷﺎﻏل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣت،
داﻧﺷﮑدهھﺎ ِ

پ(

ﻧﮭﺎدھﺎی درﻣﺎن اﺟﺑﺎری و دﯾﮕر ﺑﺧشھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﻠب آزادی داﺋم در آنھﺎ ﺑرﻗرار اﺳت ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎی رواﻧﯽ
و ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻧوﺟواﻧﺎن و آﺳﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﺳﺎﻟﻣﻧدان،

وزارت ﻓرھﻧﮓ ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣدارس در ﺣﯾطﮥ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی دﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ﺧود ،ﻣراﻗﺑت در ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد و ﻣراﻗﺑت ﺑﻌد از ظﮭر
ﻣﻧﻌطف ،ﻣراﻗﺑت ﺑﻌد از ﻣدرﺳﮫ و ﻣراﻗﺑت ﺑﻌد از ﻣدرﺳﮥ ) (Hortدرون ﻣدرﺳﮫ ،ﻣﮭد ﮐودک ،ﮐﻼسھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ اﺑﺗداﯾﯽ ،ﻣدارس ﭘﯾشدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ
و ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ﺧﺻوﺻﯽ از ﺧردﺳﺎﻻن و

وزارت دادﮔﺳﺗری ﺑرای ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۳۶ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻣﺎرۀ  ۴و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﻧداﻣت ﮔﺎهھﺎ و ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎهھﺎی اﻓراد در اﻧﺗظﺎر اﺧراج
.۳
)دﯾﭘورت(.

ﺑﻧد ۶
ﻣﺟوز ﺻدور دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺧﺎص ﺑرای ﺗﺳت ،ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ و اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ

) (۱اﮔر ﺷورا ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،a۲۸ﻣﺎدۀ  ،۸ﺟﻣﻠﮥ  ۱ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ رﯾﺳﮑﯽ واﻗﻌﯽ ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﭘوﯾﺎی ﺑﯾ ﻣﺎری وﯾروس ﮐروﻧﺎی ) ۲۰۱۹ﮐوﯾد (۱۹-در
ﺳطﺢ ﮐﺷور وﺟود دارد ،ﻣﺟوزھﺎی ﻣذﮐور در ﺑﻧدھﺎی زﯾر ﻧﯾز ﻗﺎﺑلاطﻼق ﻣﯽ ﮔردد.
) (۲وزارت ﻓرھﻧﮓ ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۳۲ﺟﻣﻠﮥ  ۲از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ،ﻣﺟﺎز اﺳت ﮐﮫ از طرﯾﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑرای:
 .۱ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣدارس زﯾر ﻧظر ﺧود ،ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت از ﮐودک در دﺑﺳﺗﺎنھﺎی ﻣﻌﺗﺑر و ﻣراﻗﺑت ﻣﻧﻌطف ﻋﺻرﮔﺎھﯽ ،ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ﭘس از ﻣدرﺳﮫ،
ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ،ﮐﻼسھﺎی ﺗﻘوﯾﺗﯽ دﺑﺳﺗﺎن و ﻣﮭدھﺎی ﮐودک و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ﺿروری و
 .۲روﯾدادھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟواﻣﻊ دﯾﻧﯽ ،ﻣذھﺑﯽ ،و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ و ھﻣﭼﻧﯾن روﯾدادھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣوات

ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﭘوﯾﺎی ﻋﻔوﻧت ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﻘررات ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۱/۵ﻣﺗری ،اﻟزام ﺑﮫ اراﺋﮥ ﺗﺳت و ﻣﺣدودﯾتھﺎی دﺳﺗرﺳﯽ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن و ھﻣﭼﻧﯾن اﻟزام ﺑﮫ ﺗدوﯾن و اﺳﺗﻔﺎده از ﭘروﺗﮑلھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،a۲۸ﻣﺎدۀ  ،۸ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱ﺗﺎ  ۴ﻗﺎﻧون
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت را ﻣﻘرر ﮐﻧد.
) (۳وزارت ﻋﻠوم طﺑﻖ ﺑﺧش  32ﺟﻣﻠﮫ  2از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ،و ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﯽﺗواﻧد دﺳﺗور ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻣراﮐز زﯾر ﺻﺎدر ﮐﻧد
.1

داﻧﺷﮕﺎهھﺎ و ﻣراﮐز آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺷﻣول ﻗﺎﻧون ﻣوﺳﺳﺎت آﻣوز ش ﻋﺎﻟﯽ ،ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽھﺎ،

.2

اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی داﻧﺷﺟوﯾﯽ و

.3

ﻣوﺳﺳﺎت ھﻧری و ﻓرھﻧﮕﯽ ،اﮔر ﻣﺷﻣول ﺷﻣﺎره  1ﻧﺑﺎﺷد ،و ﻧﯾز ﺳﯾﻧﻣﺎھﺎ

ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﭘوﯾﺎی ﻋﻔوﻧت ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﻘررات ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۱/۵ﻣﺗری ،اﻟزام ﺑﮫ اراﺋﮥ ﺗﺳت و ﻣﺣدودﯾتھﺎی دﺳﺗرﺳﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن و
ھﻣﭼﻧﯾن اﻟزام ﺑﮫ ﺗدوﯾن و اﺳﺗﻔﺎده از ﭘروﺗﮑلھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،a۲۸ﻣﺎدۀ  ،۸ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱ﺗﺎ  ۴ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت را ﻣﻘرر ﮐﻧد..
ﺟﻣﻠﮫ  1ﺷﻣﺎره  1در ﻣورد داﻧﺷﮕﺎه ﭘﻠﯾس  ،Baden-Württembergاز ﺟﻣﻠﮫ ھﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﭘﻠﯾس  Baden-Württembergو داﻧﺷﮕﺎه

ﺣﻘوق  Schwetzingenو ﻣرﮐز آﻣوزش ﻧظﺎم ﮐﯾﻔری ﺑﺎدن-ووﺗﻣﺑرگ اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽﺷود .وزارت ﮐﺷور ﻣﯽﺗواﻧد داﻧﺷﮕﺎه ﭘﻠﯾس Baden-
 ،Württembergاز ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺄﻣورﯾتھﺎی ﺑﺧش آﻣوزش داﻧﺷﮕﺎه ﭘﻠﯾس  ،Baden-Württembergرا از ﻣﺣدودﯾتھﺎی اﯾن دﺳﺗور ﻣﻌﺎف ﮐﻧد ،و
وزارت دادﮔﺳﺗری ﻣﯽﺗواﻧد داﻧﺷﮑده ﺣﻘوق  Schwetzingenو ﻣرﮐز آﻣوزش ﻧظﺎم ﮐﯾﻔری ﺑﺎدن-ووﺗﻣﺑرگ را از ﻣﺣدودﯾتھﺎی اﯾن دﺳﺗور ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ
ﮐﻧد و اﻣﮑﺎن آﻣوزش ،ﺗﺣﺻﯾل و ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ را ﺑرای آﻣﺎدهﺳﺎزی و ﺑرﮔزاری آزﻣونھﺎ و روال اﺳﺗﺧدام ﻓراھم ﮐﻧد و ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﭘوﯾﺎی
ﻋﻔوﻧت ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﻘررات ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۱/۵ﻣﺗری ،اﻟزام ﺑﮫ اراﺋﮥ ﺗﺳت و ﻣﺣدودﯾتھﺎی دﺳﺗرﺳﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن و ھﻣﭼﻧﯾن اﻟزام ﺑﮫ ﺗدوﯾن و اﺳﺗﻔﺎده
از ﭘروﺗﮑلھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،a۲۸ﻣﺎدۀ  ،۸ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱ﺗﺎ  ۴ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت را ﻣﻘرر ﮐﻧد..
) (۴وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗواﻧد طﺑﻖ ﺑﺧش  32ﺟﻣﻠﮫ  2از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ،از طرﯾﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ،ﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣراﮐز زﯾر ﻧظﺎرت ﮐﻧد:
 .۱ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۲۳ﻣﺎدۀ  ،۳ﺟﻣﻠﮥ  ۱و ﺑﻧد  ،۳۶ﻣﺎدۀ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۳ ،۲و  ۷از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ،ﻋﻼوه ﺑر ﺑﻧد ۵

.۲

ﺧدﻣﺎت ﮐﺎر ﮐودک و ﻧوﺟوان و ﻣددﮐﺎری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟواﻧﺎن ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧدھﺎی  ۱۱و  ۱۳ﮐﺗﺎب ھﺷﺗم ﻗواﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺗروﯾﺞ ﺗﺣﺻﯾل در ﺧﺎﻧواده
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۱۶ﮐﺗﺎب ھﺷﺗم ﻗواﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﮐﻣﮏھﺎی زودھﻧﮕﺎم،

.۳

ﻣدارس ﭘرﺳﺗﺎری ،ﻣدارس وﯾژه ﮐﺎدر درﻣﺎن ،ﻣدارس ﻓﻧﯽ وﯾژه اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﯾر ﻧظر ﺑﺧش ﻣرﺗﺑط،

.۴

ﻣراﮐز آﻣوزش و ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ وﯾژه ﭘرﺳﺗﺎری و ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ و

.۵

ﻣدارس وﯾژه ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺳروﯾس ﻧﺟﺎت

ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﭘوﯾﺎی ﻋﻔوﻧت ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﻘررات ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۱/۵ﻣﺗری ،اﻟزام ﺑﮫ اراﺋﮥ ﺗﺳت و ﻣﺣدودﯾتھﺎی دﺳﺗرﺳﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن و
ھﻣﭼﻧﯾن اﻟزام ﺑﮫ ﺗدوﯾن و اﺳﺗﻔﺎده از ﭘروﺗﮑلھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،a۲۸ﻣﺎدۀ  ،۸ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱ﺗﺎ  ۴ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت را ﻣﻘرر ﮐﻧد.
) (۵وزارت دادﮔﺳﺗری ﻣﯽﺗواﻧد طﺑﻖ ﺑﻧد  32ﺟﻣﻠﮫ  2از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ،از طرﯾﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﭘوﯾﺎی ﻋﻔوﻧت:
 .۱ﻓراﺗر از ﺑﻧد  ،۵ﻣﺎدۀ  ،۲ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧداﻣت ﮔﺎهھﺎ ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﻘررات ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۱/۵ﻣﺗری ،اﻟزام ﺑﮫ اراﺋﮥ ﺗﺳت و ﻣﺣدودﯾتھﺎی دﺳﺗرﺳﯽ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن و ھﻣﭼﻧﯾن اﻟزام ﺑﮫ ﺗدوﯾن و اﺳﺗﻔﺎده از ﭘروﺗﮑلھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،a۲۸ﻣﺎدۀ  ،۸ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۲ ،۱و  ۴از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
ﻋﻔوﻧت را ﻣﻘرر ﮐﻧد،
 .۲ﻓراﺗر از ﺑﻧد  ،۵ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﮭﺎدھﺎی ﭘذﯾرش اوﻟﯾﮥ اﯾﺎﻟﺗﯽ ،ﻣﻘررات ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۱/۵ﻣﺗری و ھﻣﭼﻧﯾن اﻟزام ﺑﮫ ﺗدوﯾن و اﺳﺗﻔﺎده از ﭘروﺗﮑلھﺎی
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،a۲۸ﻣﺎدۀ  ،۸ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۲و  ۴از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت را ﻣﻘرر ﮐﻧد،
 .۳ﺟداﺳﺎزی اﻓراد ﺗﺎزهوارد ﺑﮫ ﻣرﮐز ﭘذﯾرش اوﻟﯾﮫ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﭘس از ﻏﯾﺑت طوﻻﻧﯽ وارد ﻣرﮐز ﻣﯽﺷوﻧد ،و ﻧظﺎرت ﺑر اﯾن اﻓراد را ﻣﻘرر
ﮐﻧد.
) (۶وزارت ﻓرھﻧﮓ و وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد طﺑﻖ ﺑﻧد  32ﺟﻣﻠﮫ  2از  ،IfSGاز طرﯾﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل
.1

ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣراﮐز ورزﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ و زﻣﯾنھﺎی ﺑﺎزی ،اﺳﺗودﯾوھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﻟنھﺎی ﯾوﮔﺎ ﺑرای ﺑرﮔزاری ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت
ورزﺷﯽ و ﻧﯾز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣدارس رﻗص و ﺑﺎﻟﮫ و ﻣراﮐز ﻣﺷﺎﺑﮫ،

.2

ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺳﺗﺧرھﺎ ﺷﺎﻣل ﺳوﻧﺎ و آﺑﮕﯾرھﺎی اﺳﺗﺣﻣﺎم ﺑﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﮐﻧﺗرلﺷده و ﻧﯾز

.3

ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣدارس ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،ﻣدارس ھﻧری و ﻣدارس ھﻧری ﺟواﻧﺎن و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ

ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﭘوﯾﺎی ﻋﻔوﻧت ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﻘررات ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۱/۵ﻣﺗری ،اﻟزام ﺑﮫ اراﺋﮥ ﺗﺳت و ﻣﺣدودﯾتھﺎی دﺳﺗرﺳﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن و
ھﻣﭼﻧﯾن اﻟزام ﺑﮫ ﺗدوﯾن و اﺳﺗﻔﺎده از ﭘروﺗﮑلھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،a۲۸ﻣﺎدۀ  ،۸ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱ﺗﺎ  ۴ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت را ﻣﻘرر ﮐﻧد.
) (۷وزارت ﺗراﺑری و وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺻدور دﺳﺗوراﻟﻌﻣل طﺑﻖ ﺑﺧش  32ﺟﻣﻠﮫ  2از  IfSGﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣراﮐز زﯾر ﻧظﺎرت ﮐﻧﻧد
 .1رﻓتوآﻣد ﮔردﺷﮕران ﺷﺎﻣل ﺧدﻣﺎت ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﺷﻣول ﺑﺧش  25ﺑﻧد  1ﺟﻣﻠﮫ  2از ﻗﺎﻧون اﻏذﯾﮫﻓروﺷﯽ در ﻧﺳﺧﮥ ﻣﻧﺗﺷرﺷده در  ۲۰ﻧواﻣﺑر ۱۹۹۸
)ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ ،ﺻﻔﺣﮥ  ،(۳۴۱۸ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﺎدۀ  ۱۴ﻗﺎﻧون  ۱۰ﻣﺎرس ) ۲۰۱۷ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ ،ﺻﻔﺣﮥ  (۴۲۰ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت و
 .2آﻣوزش ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ راﻧﻧدﮔﯽ ،ﻗﺎﯾﻖﺳواری و ﭘرواز ،آزﻣونھﺎی ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ و ﻣﺣﺗوای آﻣوزش ﻋﻣﻠﯽ ﺗﺣﺻﯾﻼت رﺳﻣﯽ و آﻣوزش ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ
ﻣﮭﻧدﺳﺎن ﮐﻧﺗرل و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن رﺳﻣﯽ و ﻣﺳﺋوﻻن آزﻣون ﺧودرو ،ﻗﺎﯾﻖ و ھواﭘﯾﻣﺎ و ﻧﯾز دﯾﮕر ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﮕﺎهھﺎی راﻧﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﻣﺷﻣول
دﺳﺗور ﮔواھﯽﻧﺎﻣﮫ راﻧﻧدﮔﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻧون ﺣﻣلوﻧﻘل ﺟﺎدهای ﻣﯽﺷوﻧد،
ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﭘوﯾﺎی ﻋﻔوﻧت ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﻘررات ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۱/۵ﻣﺗری ،اﻟزام ﺑﮫ اراﺋﮥ ﺗﺳت و ﻣﺣدودﯾتھﺎی دﺳﺗرﺳﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن و
ھﻣﭼﻧﯾن اﻟزام ﺑﮫ ﺗدوﯾن و اﺳﺗﻔﺎده از ﭘروﺗﮑلھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،a۲۸ﻣﺎدۀ  ،۸ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱ﺗﺎ  ۴ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت را ﻣﻘرر ﮐﻧد.
) (۸وزارﺗﺎﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺻدور دﺳﺗوراﻟﻌﻣل طﺑﻖ ﺑﺧش  32ﺟﻣﻠﮫ  2از  IfSGﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣراﮐز زﯾر ﻧظﺎرت
ﮐﻧﻧد:
 .1ﻣراﮐز ﺧردهﻓروﺷﯽ،
 .2ﺻﻧﻌت اﺳﮑﺎن،

 .3ﺻﻧﻌت ھﺗلداری ﺷﺎﻣل ﻣراﮐز ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﺷﻣول ﺑﺧش  25ﺑﻧد  1ﻣﺎده  1و ﺑﻧد  2از ،GastG
 .4ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ ،ﻧﺷﺳتھﺎ و ﺟﻠﺳﺎت ﺗﺟﺎری،
 .5ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ،
 .6ﺳﺎﻟنھﺎی آراﯾﺷﮕری ،ﻣﺎﺳﺎژ ،زﯾﺑﺎﯾﯽ ،ﺑرﻧزه ﮐردن ،ﺗزﯾﯾن ﻧﺎﺧن ،ﺧﺎل ﮐوﺑﯽ و ﺳوراخ ﮐردن ﺑدن ،ﻣراﮐز ﭘزﺷﮑﯽ و ﻏﯾرﭘزﺷﮑﯽ ﻣراﻗﺑت ﭘﺎ،
 .7ﻣﮑﺎنھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ،
 .8ﭘﺎرﮐﮭﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ ،ﺷﺎﻣل آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻟب ﺻﻧﻌت ﮔردﺷﮕری اداره ﻣﯽﺷوﻧد و ﻣﺷﻣول ﺑﻧد  55ﺟﻣﻠﮥ  1از ﻣﻘررات ﺗﺟﺎری ) (GewOﻣطﺎﺑﻖ
ﻧﺳﺧﮥ ﻣﻧﺗﺷرﺷده ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲ﻓورﯾﮥ  ،BGBI) ۱۹۹۹ﺻﻔﺣﮥ  ،(۲۰۲ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﺎدۀ  ۲ﻗﺎﻧون  ۱۰آﮔوﺳت ،I .BGBI) ۲۰۲۱
ﺻﻔﺣﮥ  (۳۵۰۴ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت ھﺳﺗﻧد و

 .9ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺷﻣول ﺑﺧﺷﮭﺎی  66ﺗﺎ  68ازGewO
ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﭘوﯾﺎی ﻋﻔوﻧت ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﻘررات ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۱/۵ﻣﺗری ،اﻟزام ﺑﮫ اراﺋﮥ ﺗﺳت و ﻣﺣدودﯾتھﺎی دﺳﺗرﺳﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن و
ھﻣﭼﻧﯾن اﻟزام ﺑﮫ ﺗدوﯾن و اﺳﺗﻔﺎده از ﭘروﺗﮑلھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،a۲۸ﻣﺎدۀ  ،۸ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱ﺗﺎ  ۴ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت را ﻣﻘرر ﮐﻧد.
) (۹وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑر اﺳﺎس ﺑﺧش  32ﺟﻣﻠﮫ  2از  ،IfSGو ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﺳﺋول ﻣرﺗﺑط ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﺻدور دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑرای
دﯾﮕر ﻧﮭﺎدھﺎ ،ﺷرﮐتھﺎ ،دورهھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ طﯽ اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣﻘررات ﺟداﮔﺎﻧﮫای ﺑرای آنھﺎ وﺿﻊ ﻧﺷده اﺳت ،ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﭘوﯾﺎی
ﻋﻔوﻧت ،ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﻘررات ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۱/۵ﻣﺗری ،اﻟزام ﺑﮫ اراﺋﮥ ﺗﺳت و ﻣﺣدودﯾتھﺎی دﺳﺗرﺳﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن و ھﻣﭼﻧﯾن اﻟزام ﺑﮫ ﺗدوﯾن و
اﺳﺗﻔﺎده از ﭘروﺗﮑلھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،a۲۸ﻣﺎدۀ  ،۸ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  1ﺗﺎ  4ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت را ﻣﻘرر ﮐﻧد.

ﺑﻧد ۷

ﻣﺟوز ﺻدور دﺳﺗوراﻟﻌﻣل وﯾژه ﺑرای اﻗداﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﻣﺣﻠﯽ
ﯾﮏ ﺷﮭر ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﺟﺎز اﺳت اﻗداﻣﺎت ﻣذﮐور در ﺑﻧد  ،a۲۸ﻣﺎدۀ  ،۸ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱ﺗﺎ  ۴ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت را از طرﯾﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣﻘرر
ﮐﻧد ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺷورا ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،a۲۸ﻣﺎدۀ  ،۸ﺟﻣﻠﮥ  ۱از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ﺗﺻوﯾب ﮐﻧد ﮐﮫ رﯾﺳﮑﯽ واﻗﻌﯽ ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﭘوﯾﺎی ﻋﻔوﻧت در آن
ﺷﮭر ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ وﺟود دارد .ﺟﻣﻠﮥ  ۱ﻗﺎﺑلاطﻼق ﻧﯾﺳت ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺷورا ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،a۲۸ﻣﺎدۀ  ،۸ﺟﻣﻠﮥ  ۱از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ﺗﺻوﯾب ﮐﻧد ﮐﮫ
رﯾﺳﮑﯽ واﻗﻌﯽ ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﭘوﯾﺎی ﻋﻔوﻧت در ﺳطﺢ ﮐﺷور وﺟود دارد و دوﻟت اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺑر اﺳﺎس ﺑﻧد  ،۳۲ﺟﻣﻠﮥ  ۱از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗرﯾن
ﻣﻘﺎمھﺎی ﻣﺟﺎز ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۶دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﯽ را ﺻﺎدر ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد .در اﯾن ﺻورت ،ﻣﻘررات ﺻﺎدره از ﺳوی ﺷﮭر ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽ ﮔردد.

ﺑﻧد ۸
ﻣﺟوز ﺻدور دﺳﺗور ﺑرای اﻟزام ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر اﺳﺎس ﺑﻧد  32ﺟﻣﻠﮫ  ،IfSG 2از طرﯾﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ،ﻣﻘرراﺗﯽ را ﺑرای اﻟزاﻣﺎت ﺟداﺳﺎزی و اﻟزاﻣﺎت ﻣرﺗﺑط دﯾﮕر
و اﻗداﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺗدوﯾن ﮐﻧد ،ﺑﮫوﯾژه ﺑرای
 .۱ﺟداﺳﺎزی اﻓراد ﺑﯾﻣﺎر ،اﻓراد ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ،اﻓراد ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣﺳری و اﻓراد ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﻟزاﻣﺎت ﻣرﺗﺑط و طﺑﻖ ﺑﺧش
 30ﺑﻧد  1ﺟﻣﻠﮫ  2از ،IfSG

 .۲ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﮐﺎﻣل ﯾﺎ ﺟزﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﮐﺎری ﺧﺎص ﺑﯾﻣﺎران ،اﻓراد ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ،اﻓراد ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﻧﺎﻗل ﺑودن ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد ،۳۱
ﺟﻣﻠﮥ  ۱از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت،

 .۳اﻟزام اﻋﺿﺎ ِء ﺧﺎﻧوار اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎﺷﺎن ﻣﺛﺑت ﺷده اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن اﻟزام اﻓرادی ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺗﺳت آﻧﺗﯽژن ﯾﺎ  PCRﺟواب ﺗﺳتﺷﺎن ﻣﺛﺑت
ﺷده اﺳت ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۲۸ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ).(IfSG
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧد اﺳﺗﺛﺋﺎﺗﯽ را ﺑرای اﯾن ﻣوارد و ﺷراﯾطﯽ ﺿروری ،ھﻣﭼون دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ،را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد.

ﺑﻧد ۹
ﻣﺟوز ﺻدور دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑرای ﭘردازش دادهھﺎی ﺷﺧﺻﯽ
وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و وزارت ﮐﺷور ﻣﯽﺗواﻧﻧد طﺑﻖ ﺑﺧش  32ﺟﻣﻠﮫ  2از  IfSGﺟزﯾﯾﺎت ﭘردازش دادهھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺑﯾن ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ادارات
ﭘﻠﯾس ﻣﺣﻠﯽ و ﺳروﯾس اﺟرای ﻗﺎﻧون ﭘﻠﯾس را ﺑﺎ ﺻدور دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ﺿروری ﺑﺎﺷد ،ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد
 .1ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﺎﻣوران ﺳروﯾس اﺟرای ﻗﺎﻧون و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ادارات ﭘﻠﯾس ﻣﺣﻠﯽ در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت در ﺣﯾن اﺟرای وظﯾﻔﮫ،
 .2دﺳﺗور دادن ،اﻧﺟﺎم دادن ،ﭘﺎﯾش و اﺟرای اﻗداﻣﺎت طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت،
 .3ﺑرای ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺗﺧﻠﻔﺎت ﮐﯾﻔری و ﺗﺧﻠﻔﺎت اداری طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺻﺎدرﺷده ﺑر اﺳﺎس آن
 .4ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺻﻼﺣﯾت ﺑﺎزداﺷت ﯾﺎ ﺣﺑس و ﺿرورت ﺗﻌﯾﯾن ﺑﺧش ﻗرﻧطﯾﻧﮫ در ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎهھﺎ و زﻧدانھﺎ.

ﺑﻧد ۱۰
ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﻧﯾروی ﭘﻠﯾس
ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺳﺋوﻟﯾن )ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧﺗﯽ( ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در زﻣﯾﻧﮥ وظﺎﯾف ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت
ﻣﺳﺋول ھﺳﺗﻧد ،ﻧﯾروی ﭘﻠﯾس ﻧﯾز وظﯾﻔﮥ ﻧظﺎرت ﺑر اﻟزاﻣﺎت ﺑر آﻣده از اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل را ﺑرای ﻣوارد زﯾر ﺑر ﻋﮭده دارد:
.۱

ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ طﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻧﻔﺳﯽ،

.۲

اراﺋﮥ ﮔواھﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﺑﮭﺑود ،ﯾﺎ ﺗﺳت در ﻧﮭﺎدھﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯾﻧﮥ اﻏذﯾﮫ ،دﯾﺳﮑوﺗﮏ ،ﮐﻼبھﺎ و دﯾﮕر ﻧﮭﺎدھﺎ و روﯾدادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﮐﻼب دارﻧد و

.۳

ﺑررﺳﯽ ﮔواھﯽھﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎرۀ  ۲از طرﯾﻖ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻧﮭﺎدھﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯾﻧﮥ اﻏذﯾﮫ ،دﯾﺳﮑوﺗﮏ ،ﮐﻼبھﺎ و دﯾﮕر ﻧﮭﺎدھﺎ و
روﯾدادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﮐﻼب دارﻧد.

در ﺻورت ﺗﺻوﯾب ﺷورا ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،a۲۸ﻣﺎدۀ  ،۸ﺟﻣﻠﮥ  ۱از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ﺑرای ﻧظﺎرت ﺑر اﻟزاﻣﺎت ﻣﻧﺗﺞ از اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ،ﺟﻣﻠﮥ  ۱ﺑﮫ
ت ﻣذﮐور در ﺟﻣﻠﮥ  ،۱ذﺧﯾرۀ دادهھﺎ اﻟزاﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﯾن دادهھﺎ ﺑﺎﯾد از دﯾﮕر ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی داده ﻣﺟزا
ﺗﻧﺎﺳب ﻗﺎﺑل اطﻼق اﺳت .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ،ﻣطﺎﺑﻖ ﻧظﺎر ِ
ی ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﮔواھﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑررﺳﯽ اراﺋﮫﺷده اﺳت ﻓﻘط ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺣﻠﯽ در دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﮐﮫ
ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷود .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور ،ﭘردازش دادهھﺎی ﻓرد ِ
ی ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻧﺷﺎندادهﺷده ﺗوﺳط ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﯽ دﯾدار ِ
ﺗوﺳط ﻓر ِد ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود ﻣﺟﺎز اﺳت و ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺣدی اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑرای ﺑررﺳ ِ
ت اﻟزاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﮐﮫ از
ﺿروری ﺑﺎﺷد .ﭘﻠﯾس ﻣﺟﺎز اﺳت دادهھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺟ ﻣﻠﮥ  ۱ﺟﻣﻊآوری ﮐرده اﺳت ﺻرﻓﺎ ﺑرای ﻧظﺎرت و ﻣﺟﺎزا ِ
اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑر آﻣدهاﻧد .ﺟﻣﻼت  ۳و  ۵ﻗﺎﺑلاطﻼق ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ دادهھﺎی ﺟﻣﻊآوریﺷده ﺗوﺳط ﭘﻠﯾس ﻣطﺎﺑﻖ ﺟﻣﻠﮥ  ۱ﺑرای ھدف دﯾﮕری
ﻧﯾز ﻗﺎﺑلﺟﻣﻊآوری ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﺑﻌدا ً ﺷراﯾطﯽ ﭘﯾش آﯾد ﮐﮫ ﺟﻣﻊآوری داده ﺑرای ھدﻓﯽ دﯾﮕر را ﻣﻣﮑن ﺳﺎزد .در اﯾن ﺻورت ،ﺑرای ﭘردازش ﺑﻌدی
دادهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺟﻣﻠﮥ  ۱ﺟﻣﻊآوری ﺷدهاﻧد ﻗواﻋدی ﻗﺎﺑلاطﻼق اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﭘردازش ﺑﮫ ﻣﻧظور ھدف دﯾﮕر ﺿرورت دارﻧد.

ﺑﻧد ۱۱
ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣوردی و اﻗداﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر
) ( ۱ﻣﺳﺋوﻟﯾن ذﯾﺻﻼح در زﻣﯾﻧﮥ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ﺑر اﺳﺎس دﻻﯾل ﻣﺣﮑم ،در ﻣوارد ﺧﺎص ،اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎﺗﯽ را ﺑرای اﻟزاﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷوﻧد ﻣﺟﺎز ﺑﺷﻣﺎرﻧد .ﺣﻖ ﺻدور اﻗداﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﺑرای ﻣﺳﺋوﻟﯾن ذﯾﺻﻼح در زﻣﯾﻧﮥ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت از
ﺗﺄﺛﯾر اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﯾﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣﻧﺗﺞ از آن ﻣﺣﻔوظ اﺳت.
) (۲وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ،در ﺻورت ﺑروز ﻧرخ اﺑﺗﻼء ﺷدﯾد و ﻓوقاﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎﯾﯽ را در ﭼﺎرﭼوب ﺧدﻣترﺳﺎﻧﯽ و ﻧظﺎرت
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل اﻗداﻣﺎت ﻣﻧطﻘﮫای ،ﺑرای ﻣﺳﺋوﻟﯾن ذﯾﺻﻼح در زﻣﯾﻧﮥ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ﺻﺎدر ﮐﻧد.

ﺑﻧد ۱۲
ﺗﺧﻠﻔﺎت اداری
ﺗﺧﻠف اداری ﻣﺷﻣول ﺑﻧد  73ﻣﺎدۀ  1aﺷﻣﺎره  24از  IfSGدر ﺻورﺗﯽ ﻣﺣرز ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻓرد آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﯾﺎ از روی ﺳﮭلاﻧﮕﺎری ،ﺑر ﺧﻼف ﺑﻧد  ،۳ﻣﺎدۀ
 ،a۱ﺷﻣﺎرۀ  ۲۴از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ،ﻣﺎﺳﮏ طﺑﯽ ﯾﺎ ﺗﻧﻔﺳﯽ ﻧﭘوﺷد.

ﺑﻧد ۱۳
ﻻزماﻻﺟرا ﺷدن ،اﻧﻘﺿﺎ
) (۱اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ،در روز  ۳آورﯾل  ،۲۰۲۲ﻻزماﻻﺟرا ﻣﯽﺷود ،اﻣﺎ ﺟﻣﻼت  ۳و  ۴و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻧد  ۵اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎ ً ﯾﮏ روز ﭘس از اﻋﻼم ﻻزماﻻﺟرا
ﻣﯽﺷوﻧد .ھﻣزﻣﺎن دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐروﻧﺎی ﻣورخ  ۱۵ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ) ۲۰۲۱ژورﻧﺎل ﻋﻣوم ﯾﺎ  ،.GBlﺻﻔﺣﮥ  — (۷۹۴ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺗوﺳط
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣورخ  ۱۸ﻣﺎرس  .GBI) ۲۰۲۲ﺻﻔﺣﮥ  (۱۹۳ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ﻣﻧﻘﺿﯽ ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ از ﺟﻣﻠﮥ ،۲ﺑﻧد  ۲۵ﻣﺎدۀ  ۲ﺟﻣﻠﮥ  ۲از
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﮐروﻧﺎی  ۱۵ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ۲۰۲۱در روز ﭘس از اﻋﻼم اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣﻧﻘﺿﯽ ﻣﯽﺷود .دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺻﺎدرﺷده ﺑر اﺳﺎس
 .۱دﺳﺗور ﮐروﻧﺎ ﻣورخ  23ژوﺋن ) 2020ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن .ﺻﻔﺣﮫ  ،(483آﺧرﯾن ﻧوﺑت اﺻﻼح ﺑﮫ ﻣوﺟب دﺳﺗور  17ﻧواﻣﺑر ) 2020ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن.
ﺻﻔﺣﮫ  (1052ﯾﺎ
 .۲دﺳﺗور ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  30ﻧواﻣﺑر ) 2020ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ،ﺻﻔﺣﮫ  (1067ﮐﮫ اﺧﯾرا از طرﯾﻖ دﺳﺗور ﻣورخ  26ﻓورﯾﮫ  ) 2021ﻣﺟﻣوﻋﮥ ﻗواﻧﯾن،
ﺻﻔﺣﮥ  (۲۴۹ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﯾﺎ
 .۳دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﮐروﻧﺎی  ۷ﻣﺎرس  ) ۲۰۲۱ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ،ﺻﻔﺣﮥ  ۲۷۳ﺗﺎ  (۳۳۹ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب دﺳﺗوراﻟﻌﻣل  ۱۹ﻣﺎرس ) ۲۰۲۱ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن،
ﺻﻔﺣﮥ  (۲۹۸ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﯾﺎ
 .۴دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﮐروﻧﺎی ﻣورخ  ۲۷ﻣﺎرس ) ۲۰۲۱ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ،ﺻﻔﺣﮥ  ،(۳۴۳ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر از طرﯾﻖ
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣورخ  ۱ﻣﮫ ) ۲۰۲۱ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ،ﺻﻔﺣﮥ  (۴۱۷ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﯾﺎ
 .۵دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﮐروﻧﺎی ﻣورخ  ۱۳ﻣﮫ ) ۲۰۲۱ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ،ﺻﻔﺣﮥ  ،(۴۳۱ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر از طرﯾﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣورخ  ۱۸ژوﺋن ۲۰۲۱
) .GBIﺻﻔﺣﮥ  (۵۰۱ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﯾﺎ
 .۶دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﮐروﻧﺎی  ۲۵ژوﺋن  .GBI) ۲۰۲۱ﺻﻔﺣﮥ  (۵۵۰ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب دﺳﺗور ﻣورخ  ۲۳ﺟوﻻی  ۲۰۲۱ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ) ،GBIﺻﻔﺣﮥ (۶۶۵
ﯾﺎ

 .۷دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﮐروﻧﺎی ﻣورخ  ۱۴آﮔوﺳت  .GBI) ۲۰۲۱ﺻﻔﺣﮥ  ،(۷۱۴ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر از طرﯾﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل  ۱۱ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ،GBI) ۲۰۲۱ﺻﻔﺣﮥ
 (۷۹۴ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﯾﺎ
 .۸دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﮐروﻧﺎی ﻣورخ  ۱۵ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  .GBI) ۲۰۲۱ﺻﻔﺣﮥ  (۷۹۴ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣوﺟب دﺳﺗوراﻟﻌﻣل  ۱۸ﻣﺎرس  GBI) ۲۰۲۲ﺻﻔﺣﮥ (۱۹۳
ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت
ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﻘﺿﺎﯾﺷﺎن ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎدۀ  ،۲ﺟﻣﻠﮥ  ۲ﻗﺎﺑلاﻋﻣﺎلاﻧد ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺑﻧد  a۲۸از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ﻣرﺑوطﮫ ،ﻣطﺎﺑﻖ
ﺑﻧد  ،a۲۸ﻣﺎدۀ  ،۷ﺟﻣﻠﮥ  ۱از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ﻧﯾز در ﭼﺎرﭼوب ﺑﻧد  ،۲۸ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ  ۱و  ۲از ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ،اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ
ﺷوﻧد.
) (2اﯾن دﺳﺗور در ﭘﺎﯾﺎن  ۳۰ﻣﮫ  ۲۰۲۲ﺑﺎطل ﻣﯽﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ،ھﻣﮫ دﺳﺗورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس اﯾن دﺳﺗور ﯾﺎ دﺳﺗورات ﻣذﮐور در ﻣﺎدۀ  ،۱ﺟﻣﻠﮥ ۲
دﺳﺗورات ﺑﺎطل ﺧواھد ﺷد ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش از آن ﻟﻐو ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد.

اﺷﺗوﺗﮕﺎرت ۱ ،آورﯾل ۲۰۲۲
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