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 اقدامات فعلی مربوط به کرونا در ایالت آزاد زاکسن -« ما در برابر کرونا»

 2022فوریه  4 تاریخ:

 2021نوامبر  19آیین نامه وضعیت اضطراری کرونا در ایالت زاکسن مورخ 

 6این تغییر در تاریخ  را تصویب کرده است. در آیین نامه وضعیت اضطراری کرونا در ایالت زاکسنتغییر دیگری دولت ایالت زاکسن 
هایی عالوه بر برخی اصالحات در مقررات اعالم شده، کاهش محدودیت معتبر است. 2022مارس  6شود و تا الزم االجرا می 2022فوریه 

شوند ها تنها در صورتی اعمال میاین کاهش محدودیت یمارستان پیش بینی شده است.به دلیل روند اخیرا در حال کاهش ابتال و بستری در ب

 19-تخت اشغال شده با بیماران مبتال به کووید 1300های ایالت زاکسن به میزان در بیمارستان های عادیبخشکه میزان فشار وارده بر 

-با بیماران مبتال به کووید تخت اشغال شده 420ایالت زاکسن به میزان های در بیمارستان های مراقبت ویژهبخشو میزان فشار وارده بر 

شوند، به طوری که تسهیالت بر اساس ماده این شروط الزم در حال حاضر برآورده می در سه روز متوالی از دو روز بعد کمتر باشد. 19

21a بخش مراقبت یا  بخش عادیه میزان فشار وارده بر در صورتی ک دهند.آیین نامه وضعیت اضطراری کرونا تاثیر خود را نشان می

سطح در آن صورت مقررات  شوند.ها از دو روز بعد دیگر اعمال نمیدر سه روز متوالی بیش از حد مجاز باشد، کاهش محدودیت ویژه

 شوند.الزم االجرا میها اشغال بیش از حد ظرفیت بیمارستان

 2Gplusمقررات 

ها محدود به افراد واکسینه شده ای از مراکز و خدمات: دسترسی به خدمات مربوطه یا استفاده از آنمجموعهبرای  2Gplusمقررات اعالم 

 ماند، البته این افراد عالوه بر این باید بتوانند یک مدرک تست منفی به روز ارائه کنند.یا بهبود یافته باقی می

 اند )واکسیناسیون یادآور(، کودکان تا دی که دز تقویتی را دریافت کردهموارد مستثنی از الزام به انجام تست عبارتند از: افرا

سالگی و قبل از پایان  6اند، کودکان و نوجوانان پس از پایان سالگی یا کودکانی که هنوز در مدرسه ثبت نام نشده 6پایان 

انجام واکسیناسیون کمیسیون دائمی  سالگی که تابع الزام به انجام تست در مدرسه هستند، افرادی که مشمول توصیه به 18

( نیستند، افراد با واکسیناسیون کامل )واکسیناسیون نوبت دوم( و مدرک بهبودیافتگان، افراد واکسینه STIKOواکسیناسیون )

 روز و حداکثر سه ماه قبل 14شده به طور کامل )واکسیناسیون نوبت دوم( با آخرین نوبت واکسیناسیون مربوط به حداقل 
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 مات مربوط به کرونا در نمای کلیاقدا

 حیطه شخصی

  های شخصی فقط بین یک خانوار و یک دورهمیفرد  1 +خانوار  1مقررات

 فرد دیگر در صورتی که حداقل یک فرد واکسینه نشده حضور داشته باشد،

 سال 16کودکان زیر  مجاز است، استثناء:

  یا در ص های عمومی مشخدر مکانممنوعیت مصرف مشروبات الکلی

ها یا شهرهای مستقل قابل مراکز مشخص در دسترس عموم که توسط بخش

 وضع هستند

 ها تنها افراد واکسینه شده و های شخصی مجاز هستند که در آندورهمی

در بیش از ده نفر  بهبود یافته شرکت کنند، مشروط بر آن که در مجموع

سالگی در هنگام  16 تا پایان کودکان و نوجوانان ها حضور نداشته باشند.آن

 شمارش مورد لحاظ واقع نشده باقی خواهند ماند

 

 

 یا ماسک محافظ تنفسی مشابه FFP2ماسک 

  ماسک الزام به استفاده از یکFFP2  یا ماسک محافظ تنفسی مشابه به

ها و ادارات وجود ها، مغازهخصوص در فضاهای بسته مراکز، شرکت

ها فضاهای تردد در دسترس عموم باشند و در دارد، مشروط بر آن که آن

 مورد خدمات با تماس بدنی نزدیک.

 

 ها، فرهنگ و گردشگریرستوران

 2مقررات ها تحت ورود به رستورانG  در سطح اشغال بیش از حد ظرفیت(

و در فضای خارجی  2Gplusها در فضای داخلی مقررات بیمارستان

 ( مجاز است.20، ساعات کاری تا ساعت 2Gمقررات 

 های شبانه غیر توریستی )به طور مثال سفرهای کاری( به در مورد اقامت

یت شود، زیر سطح اشغال بیش از حد ظرفاعمال می 3Gمقررات طور کلی 

در  2Gplusمقررات ها خدمات اقامت شبانه توریستی نیز تحت بیمارستان

 سفر، همانند سفرهای توریستی با اتوبوس و قطار، امکان پذیر است.

 های گیاه های داخلی باغها و محوطهها، بناهای یادبود و نمایشگاهموزه

 باز هستند. 2Gمقررات ها تحت شناسی و جانور شناسی و باغ وحش

 های گیاه های بیرونی باغها، محوطهای دسترسی به آرشیوها و کتابخانهبر

 شود.اعمال می 3Gمقررات ها شناسی و جانور شناسی و باغ وحش

  )سایر مراکز فرهنگی و اوقات فراغت )به طور مثال سینماها، تئاتر

و کاهش استفاده حداکثری از ظرفیت  2Gplusمقررات توانند تحت می

درصد ظرفیت کل با  50)امکان انتخاب برای برگزار کننده: یا فعالیت کنند 

 درصد ظرفیت کل(. 25بازدید کننده به صورت همزمان یا  2000حداکثر 

درصد حداکثر  50 ها:)در سطح اشغال بیش از حد ظرفیت بیمارستان

درصد  25بازدید کننده به صورت همزمان یا  500ظرفیت با حداکثر 

 بازدید کننده به صورت همزمان( 1000ثر حداکثر ظرفیت با حداک

 های مذهبی با رعایت های کلیساها و جماعتمراسم مذهبی و سایر گردهمایی

 مجاز هستند. 3Gمقررات 
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 خواهد بود. ممنوعها بازگشایی دیسکوها، بارها و کلوپ 

 مدارس و آموزش

 در مورد همه مدارس، عدم استحقاق  لغو الزام به حضور در مدرسه

 برخورداری از آموزش

 مدارس و مراکز مراقبت روزانه از کودکان همچنان باز خواهند ماند 

 ( بخش مرکز مراقبت روزانه از کودکانKita و مدرسه ابتدایی )-  فعالیت

 (Kitaهای تعطیل شده و ساعات کاری کاهش یافته )گروه -عادی محدود 

 های شغلی ایالت زاکسن ، مراکز آموزش، آکادمیمراکز آموزش عالی- 

 برای شرکت در جلسات آموزشی 3Gمقررات 

  مراکز آموزش، آموزش بیشتر و تکمیلی خارج از مدرسه مجاز هستند با

و ثبت ارتباط و تماس جلسات حضوری را برگزار کنند )به جز  2Gمقررات 

صورت فقط ها، در آن در سطح اشغال بیش از حد ظرفیت بیمارستان

امکان  3Gمقررات سال شامل مراقبان تحت 18های ویژه کودکان تا برنامه

 پذیر خواهد بود(

 

 

 بخش تجارت و خدمات با تماس بدنی نزدیک

 مقررات های خرده فروشی و عمده فروشی فقط با رعایت ورود به فروشگاه

3G  این  بازارهای مصالح فروشی و لوازم باغبانی شامل –امکان پذیر است

از  2Gمقررات  ها:)سطح اشغال بیش از حد ظرفیت بیمارستان مورد هستند.

 (20تا  6ساعت 

  به طور مثال خرید و فروش مواد  تامین مایحتاج اولیهتجارت در زمینه(

های ها، فروشگاهها، داروخانهغذایی، ملزومات حیوانات، بازارهای نوشیدنی

 خواهد بود. ود امکان پذیربه صورت نامحدلوازم بهداشتی و پزشکی( 

  2مقررات خدمات با تماس بدنی نزدیک با رعایتG .امکان پذیر هستند 

  3مدرک مراجعه به آرایشگران با یکG .امکان پذیر است 
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 حمل و نقل محلی عمومی

  الزام به استفاده از ماسکFFP2 در حمل و نقل با اتوبوس و قطار 

 

 ورزش و تجدید قوا

  2مقررات برگزاری رویدادهای ورزشی تحتGplus  و کاهش استفاده

 : یاحداکثری از ظرفیت امکان پذیر است )امکان انتخاب برای برگزار کننده

بازدید کننده به صورت همزمان یا  2000درصد ظرفیت کل با حداکثر  50

 (.درصد ظرفیت کل 25

با  حداکثر ظرفیتدرصد  50 ها:)سطح اشغال بیش از حد ظرفیت بیمارستان

درصد حداکثر ظرفیت  25بازدید کننده به صورت همزمان یا  500حداکثر 

 بازدید کننده به صورت همزمان( 1000با حداکثر 

 های آمادگی جسمانی و مراکز مشابه در مورد تاسیسات ورزشی، باشگاه

  مقررات زیر وجود دارند:

o :2مقررات  تاسیسات ورزشی داخلیGplus 

o  2مقررات  ورزشی بیرونی:تاسیساتG  و ثبت ارتباط و تماس )در

 ط و تماس(ها بدون ثبت ارتبامورد تله اسکی

o  سالگی مجاز است،  18ورزش برای کودکان و نوجوانان تا پایان

  است 3Gمقررات فرد پشتیبان تابع 

o ها تعطیل هستند، در سطح اشغال بیش از حد ظرفیت بیمارستان

ن در بخش خدمات عمومی، برای ورزش شاغال موارد استثناء:

سالگی، معالجات ضروری  18کودکان و نوجوانان تا پایان 

با ثبت ارتباط و تماس  3Gپزشکی و غیره. در این مورد مقررات 

 شود.اعمال می

  2مقررات استخرها و سوناها )به جز سوناهای بخار( با رعایتGplus باز 

ها تعطیل هستند، هستند )در سطح اشغال بیش از حد ظرفیت بیمارستان

. استثناء: اهداف توانبخشی و پزشکی، آموزش عملی به دلیل شغلی و غیره

 شود(.با ثبت ارتباط و تماس اعمال می 3Gدر این مورد مقررات 

 2مقررات توانند با رعایت ها میسوالریومG ز و با ثبت ارتباط و تماس با

ها تعطیل هستند، شوند )در سطح اشغال بیش از حد ظرفیت بیمارستان

 با 3Gاستثناء: اهداف توانبخشی و پزشکی و غیره. در این مورد مقررات 

 شود(.ثبت ارتباط و تماس اعمال می
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 هاسایر بخش

 شرکت کننده  5000محدودیت به ها تجمعات در فضای باز مجاز هستند )در سطح اشغال بیش از حد ظرفیت بیمارستان

شود و محدودیت استفاده حداکثری از ظرفیت اعمال می 3Gمقررات در مورد تجمعات در فضاهای بسته  وجود دارد(.

شرکت کننده به صورت  500درصد حداکثر ظرفیت با حداکثر  50وجود دارد )امکان انتخاب برای برگزار کننده: یا 

 شرکت کننده به صورت همزمان(. 1000ت با حداکثر درصد حداکثر ظرفی 25همزمان یا 

 2مقررات ها با رعایت برگزاری نمایشگاهGplus ها: امکان پذیر است )در سطح اشغال بیش از حد ظرفیت بیمارستان

 چهار متر مربع فضای برگزاری به ازای هر بازدید کننده(.

 3مقررات های رانندگی در مورد آموزشگاهG شود.اعمال می 

 رعایت توانند باهای بیمه، دفاتر مشاوره دارایی، دفاتر مشاوره شرکت، دفاتر خدمات مالی میتر مسافرتی، آژانسدفا 

 باز شوند. 2Gمقررات 

 2مقررات های بازی، کازینوها و مراکز شرطبندی با رعایت کلوپGplus  باز هستند )در سطح اشغال بیش از حد

های بازی و تحویل و دریافت بلیط ها این اماکن برای تردد مراجعه کنندگان تعطیل هستند، استثناء:ظرفیت بیمارستان

 (.2Gانجام مراحل پرداخت در مراکز شرط بندی با رعایت مقررات 

 2مقررات ایت های کارشناسی یا انجمن رای دهندگان با رعجلسات حزبی، هیاتG  مجاز هستند، جلسات مقرر شده

ها به دالیل قانونی یا واقعی به صورت مجاز هستند، مشروط بر آن که برگزاری آن 3Gمقررات کامال ضروری با 

ها به استثنای جلسات مقرر شده کامال ضروری آنالین امکان پذیر نباشد )در سطح اشغال بیش از حد ظرفیت بیمارستان

 (.ممنوع هستند

 

 


