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 مقررات عمومی 

 ((Rendsburg-Eckernförde حوزه

 

و تعیین مناطقی که باید پوشش  (SARS-CoV-2) ۲ دیسارس کوو مبارزه با شیوع ویروسدر مورد اقدامات 

     ۲سارس کووید ویروس  مبارزه با در ایالتی مقررات ۱جمله بند  ۲الف بند  ۲ماده دهان و بینی مطابق با 

(SARS-CoV-2) تطبیق گردد 

 

 

در ( IfSG) های عفونی   آیین محافظت در برابر بیماری ۲شماره  ۱بند الف،  ۸۲ ماده و۱جمله  ۱بند  ۲۸ هدماطبق 
ی ادارآیین )  (Schleswig-Holstein)هولشتاین-اداری عمومی ایالت شلسویگآیین  ۲بند  ۱۰۶ماده تطابق با 

-SARS-CoV ۲سارس کووید مبارزه با ویروس مقرارت ایالتی در  ۲الف بند  ۲با ماده  جرا(، در اLVwG -ایالتی
 :میشود مقررات زیر وضع ۱۱/۰۶/۲۰۲۱تاریخ از  ((2
 

ویروس انتشار مقررات ایالتی برای مقابله با  ۱صفحه  ۲الف بند  ۲به اساس ماده  عمومی مناطقرابطه به  در. ۱

 روز های هفته و در اوقات نامبرده برای عابرین در ۱۱/۰۶/۲۰۲۱ تاریخاز  (SARS-CoV-2) ۲سارس کووید 

درج شده  مقررات ایالتی ۲و  ۱الف بند  ۲ماده  در. موارد استثنا و سایر الزامات میشودپوشیدن ماسک ملزم  پیاده

 . است

 

 (Rendsburg)شمال شرقی شهر رندسبورگ کانال  ریز ادهیپ ینعابربرای تونل 

 با آسانسور و راه پله های

 شب ۱۰:۰۰الی  ۰۶:۰۰روز دو شنبه الی روز جمعه از ساعت 

 شام  ۰۸:۰۰الی  ۰۹:۰۰روز شنبه الی یکشنبه از ساعت 

 

 

 شد توسط:  ارائه  معلومات  
 

Julia Rose 
آدرس: یمیلا  

 

gesundheitsschutz@kreis-rd.de 

mailto:gesundheitsschutz@kreis-rd.de
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یا استفاده و اقامت  ،، اجازه ورودوجود نداردافرادی که از پوشش دهان و بینی استفاده نمی کنند و استثنایی برای آنها 

 از مناطق عمومی را ندارند.

 

 قابل اعتبار است. ۲۷/۰۶/۲۰۲۱الی تاریخ  و باشد الزم االجرا می  ۱۴/۰۶/۲۰۲۱از تاریخ  العمل. این دستور۲

 

 های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماریالف  ۲۸ماده و  ۱جمله  ۱بند  ۲۸ماده  بر اساسمقرره کلی . این ۳

(IfSG)   ۶الف شماره  ۱بند  ۷۳مقرره کلی ایالتی استوار است. تخلفات به اساس ماده  ۲بند  ۱۰۶ماده در ارتباط با 

 . ری میشودگیپی (IfSG) های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری

 

محافظت در برابر بیماری های آیین  ۸بند  ۱۶ماده  و در ارتباط با ۳بند  ۲۸ماده مطابق با  دستورالعمل هااین . ۵

 ندارد. اثر تعلیقیبرای ابطال این اقدامات ت شکای. اعتراض و می باشد قابل اجرابالفاصله  (IfSG)عفونی 

 

، (Rendsburg-Eckernförde) حوزهدر  کاریرا می توان در ساعات  نآ مرتبط به استدالل و کلی همقرراین . ۶

 .خواند Kaiserstraße 8)  ،24768 (Rendsburgواقع در خیابان

 

 

 استدالل

آیین محافظت در  ۲شماره  ۱الف بند  ۲۸ماده  و۱جمله  ۱بند  ۲۸ماده در   وضع شدهمبنای قانونی برای اقدامات 

 ۲الف بند  ۲ماده  با اجرا ومقرره عمومی ایالتی  ۲بند  ۱۰۶ماده در ارتباط با  ((IfSG های عفونی  برابر بیماری

 ذکر شده است. ۱۱/۰۶/۲۰۲۱خ از تاری (SARS-CoV-2) ۲سارس کووید مقرره ایالتی در مبارزه با ویروس 

 

شناسایی افراد  موظف به، دفاتر مربوطه ((IfSGآیین محافظت در برابر بیماری های عفونی  ۱بند  ۲۸ماده  اساس هب

بوده و یا که متوفی بیمار گاهی حاصل شودآاگر یا  می باشد و بیماری ناقلو افراد  مشکوک به بیماریافراد ، ربیما

آیین محافظت در  ۱الف بند  ۲۸بوده، اقدامات الزم مخصوصا به اساس ماده  بیماری یا ناقل و مشکوک به بیماری

تا آنجا ، ((IfSG های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری ۳۱الی  ۲۹و ماده  (،(IfSG های عفونی  برابر بیماری

 ۲۸مطابق به ماده اقدامات حفاظتی الزم انجام دهند.  را باید که برای جلوگیری از شیوع بیماری های واگیر الزم است

ویروس  های برای جلوگیری از شیوع بیماری ((IfSG های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری ۱جمله  ۱بند 

 ۱جمله  ۱بند  ۵ماده  ملی با توجه بهدر سطح  موجود اپیدمیوضعیت در مدت می تواند ( COVID-19) ۱۹ووید ک

)ماسک( به ویژه پوشاندن دهان و بینی  توسط پارلمان آلمان ((IfSG های عفونی  ریآیین محافظت در برابر بیما

مخصوصا ، ((IfSG های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری ۲شماره  ۱الف بند  ۲۸. نظر به ماده شوداجباری 

اماکن یا تحت شرایط خاص وارد  و خودداری نمایند مکان های عمومیبه  که از وارد شدن شوندمکلف  اشخاص

 .ردندگعمومی 

 

بند  ۲ماده  است که مطابق به یویروسکه   (SARS-CoV-2) ۲سارس کووید  ویروسوضعیت کنونی و چرخشی 

همه منجر به بیماری واگیر شود. برای مقابله با بیماری  میتواند ((IfSG های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری ۳

آیین  ۵به همین دلیل قسمت جلوگیری کرد.  (SARS-CoV-2) ۲سارس کووید  باید از گسترش ویروس گیر

 رد. ی( مورد استفاده قرار میگ(IfSG های عفونی  محافظت در برابر بیماری

 

شرایط عمومی ذکر شده  ((IfSG های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری ۱بند  ۲۸ماده مجوز مطابق با در این 

آیین محافظت در برابر  ۱بند  ۲۸مطابق به ماده اقدامات محافظتی الزم  ستند.هاست که دفاتر مربوطه ملزم به اقدام 

             ۱۹برای جلوگیری از سرایت بیماری کرونا و بیماری های دیگر کووید ( (IfSG های عفونی  بیماری

(COVID-19)   گردداستفاده  )ملزم پوشش دهان و بینی(صورت  از ماسکباید. 
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، میشود انتظامی استفاده نیروی پولیس و عمومی آیین قاعده کلی درج شده در  ز، ااحتمالی برای ارزیابی خسارت

امکان آن . به همین دلیل میرودبیشتر و جدی تر خسارات امکان کمتر باشد،  وارده خسارتاحتمال  انتظارات به هرچه

  آیین محافظت در برابر بیماری ۱صفحه  ۱بند  ۲۸ماده در  اشخاص نامبرده علیه اشخاص دیگری غیر از هست که 

  ( اقدامات وضع شود.(IfSG های عفونی

 

تاریخ  از (SARS-CoV-2) ۲سارس کووید ویروس  مبارزه با مقرره ایالتی در ۱صفحه  ۲الف بند  ۲ماده طبق 

، مناطق اصلی خرید و سایر مناطق داخل رو ها پیادهدر دهان و بینی خود را   ،عابران پیادهباید ، ۱۱/۰۶/۲۰۲۱

بپوشانند. مناطق فوق الذکر و  ،ردوجود دارد و  فاصله را نمی توان مراعات کدر آن تردد بیشتر ی که شهر، خیابان ها

با بخش پس از مشاوره و  (Rendsburg-Eckernförde) حوزههمچنین محدودیت زمانی توسط بخش بهداشت 

پوشش دهان و بینی در مکان های ذکر شده دستور تعیین شده است. طبق ارزیابی مقامات محلی،  بوطههای دیگر مر

پوشش دهان و بینی در مناطقی كه در  ،کامالً ضروری است. به منظور كاهش خطر ابتال به عفونت  پیوست در

 نیاز است.، پیوست ذکر شده است

 

. این امر به ویژه در اینجا صادق است وجود نداردسبک تر از آن  و مشابه یاقدام چون استضروری  این اقدامات

نمی توان حداقل فاصله   (Rendsburgشهر رندسبورگ ) یکانال شمال شرق ریز ادهیپ نیعابر یتونل برا زیرا در

 ۲فاصله تعیین شده را طبق ماده  هستند، همیشه نمی توان   را با افراد دیگر حفظ کرد. در این مناطق که بسیار پرتردد

 ۱۱/۰۶/۲۰۲۱ از تاریخ (SARS-CoV-2)  ۲سارس کووید در مبارزه با ویروس   مقررات ایالتی ۱جمله  ۱بند 

  مراعات کرد.

 

"( را ی)"ماسك جراح ینیمحافظت از دهان و ب همچنان و ینی( استفاده از پوشش دهان و بRKI) خموسسه رابرت ك

و  عفونت و منحیث سنگ بنا برای کاهش دكن یم هیكاهش عفونت توص یبرا یعموم یدر فضاو موارد  از یدر برخ

بین مردم و حفاظت کردن گروه های در معرض  در (COVID-19) ۱۹کووید  سرعت گسترشکند کردن  ،جهیدر نت

-SARS) ۲ویروس سارس کووید  انتقال، دهد ینشان م که است یبر اساس مطالعات هیتوص نیاخطر می بیند. 

CoV-2) در صورت عدم مشاهده  یحت ای یماریعالئم ب نیاول زمانی ظاهر شدندر  یعنی، اتفاق می افتد مکشوف نا

 .یماریعالئم ب

 

 بیندر  ویروس گسترش شتریتواند به کاهش ب یمپوشش دهان و بینی با  یمشاهده قطرات عفون رقابلیکاهش انتقال غ

مالقات  گریکدینفر با  نیکه چند ییشود ، جا یاعمال م یعموم یانتقال در فضاها یامر برا نیکمک کند. ا تیجمع

تواند حفظ  ینم شهیمتر هم ۱.۵حداقل  یکیزیففاصله  ایمانند )به عنوان مثال محل کار(  یم یشتریکنند و مدت ب یم

 .(یحمل و نقل عموموسایل ، دیخر تیشود )به عنوان مثال وضع

 

 یباز جمع م یکه در فضا یامر در مورد افراد نیحفظ کرد، ا نانیتوان با اطم یرا نم یمتر ۱.۵اگر حداقل فاصله 

 در صورت کاهش انتقال ژهیتواند به و یم یعموم یدر فضاها پوشش دهان و بینیاستفاده از  کند. یصدق م زیشوند ن

 پوشش دهان و بینیاستفاده از  . استفاده کنند دهان و بینیپوشش از  یشتریکه افراد ب ی، در صورتویروس موثر باشد

کند، به عنوان مثال ، هنگام  یشوند، کمک م یکه دفع م یو ذرات زیدر برابر قطرات ر گریبه محافظت از افراد د

 (.یعطسه )محافظت خارج ایصحبت کردن، سرفه 

 

. این امر به ویژه در اینجا صادق است نداردسبک تر از آن وجود  و مشابه یاقدام چون استضروری  این اقدامات

نمی توان حداقل فاصله را با افراد دیگر حفظ کرد. در این مناطق که بسیار  ،پیوست زیرا در مکانهای مشخص شده در

در مبارزه با ویروس   مقررات ایالتی ۱جمله  ۱بند  ۲فاصله تعیین شده را طبق ماده  پرتردد هستند، همیشه نمی توان  

مناطقی که باید از پوشش دهان و بینی  مراعات کرد. ۱۱/۰۶/۲۰۲۱از تاریخ   (SARS-CoV-2)  ۲سارس کووید 

 حوزهمقامات محلی و بخش بهداشت توسط  مقرره. این و محدود است مشخص شده است در پیوستاستفاده شود 

(Rendsburg-Eckernförde ( محدوده این د شده است. نظر به ضرورت مبرم به روز ها و ساعات روز محدو

 را در بر دارد. شلوغی  ساعاتبه طور عمده در مکان های نامبرده  زمانی 
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  ۱۹ویروس سارس کووید  مبارزه با مقررات ایالتی در ۳جمله  ۱الف بند  ۲طبق ماده  عالوه بر این

(Coronavirus SARS-CoV-2) و  ا شش سالماسک برای کودکان تپوشیدن یعنی   ۱۱/۰۶/۲۰۲۱ ۱تاریخ  از

به دلیل مشکل جسمی، روحی و یا روانی نمی تواند از ماسک استفاده کنند، نیاز نیست، در صورتی که  افرادی که 

 بتوانند مشکل شان را ثابت کنند.

 

 

 می باشد.مدار اعتبار  ۲۷/۰۶/۲۰۲۱الی تاریخ  وبوده الزم االجرا  ۱۴/۰۶/۲۰۲۱تاریخ  از مقررهاین 

 

  آیین محافظت در برابر بیماریالف  ۲۸و ماده  ۲ ،۱جمله  ۱ بند ۲۸ماده  در نامبرده این مقرراتمبانی قانونی برای 

از تاریخ  ۱۹سارس کووید آیین ایالتی در مبارزه با ویروس  ۲بند  ۱۰۶ماده با اجرا و  ((IfSG های عفونی

آیین محافظت در  ۶الف شماره  ۱بند  ۷۳ماده  در اعتراض ها و شکایات برای ابطال ذکر شده است. ۱۱/۰۶/۲۰۲۱

 ذکر شده است. ((IfSG های عفونی  برابر بیماری

 

 (IfSG)محافظت در برابر بیماری های عفونی آیین  ۸بند  ۱۶ماده و  ۳بند  ۲۸مطابق با ماده  دستورالعمل هااین 

 اثر تعلیقی ندارد.برای ابطال این اقدامات ت بالفاصله قابل اجرا می باشد. اعتراض و شکای

 

، (Rendsburg-Eckernförde) حوزهدر  ن را می توان در ساعات کاری آ مرتبط به این مقرره کلی و استدالل 

 .خواند Kaiserstraße 8)  ،24768 (Rendsburgواقع در خیابان

 

 

 

 فرجام خواهی قانونی

 ،. اعتراض باید به صورت کتبیصورت بگیرداز ابالغ  بعدمی تواند ظرف یک ماه در مقابل این مقررات اعتراض 

، (Der Landrat) مجع ایالتی ، (Rendsburg-Eckernförde) حوزهاعتراض حضوری در  یا و الکترونیکی 

 Kaiserstraße 8)  ،24768 واقع در ، (Fachdienst Gesundheitsdienste)خدمات بهداشتی تخصصی

(Rendsburg  انجام شود. 

 
یا اعتراض به شکل الکترونیکی توسط یک دفتر انجام شود، می توان اعتراض  وکیل موجود باشد واگر در این پرونده 

-Rendsburg) حوزهبه صندوق پستی الکترونیکی ویژه یا دفاتر  از طریق پست الکترونیکی ویژه برای وکال و را

(Eckernförde .ارسال کرد 

 
 حوزهاعتراض از طریق ایمیل مجاز نیست. شهروندان فقط در صورتی می توانند به صندوق پستی الکترونیکی ویژه 

(Rendsburg-Eckernförde) بنام دیاعتراض کنند که شهروند دارای یک حساب شهرون (EGVP-Konto)  

 باشد. امضای الکترونیکی واجد شرایط برایباشد و همچنین  (OSCI-Konto)و یا 

 

 
 به دستور 

 (Julia Rose)خانم 

 


