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یا  یشھردار یبرا  (SARS CoV-2)ا   کرون روسیو مقابلھ با انتقال و یریجلوگ یمقررات مربوط بھ اقدامات کنترل عفونت برا
 .سریرکمون 

1بند  1-4§ (قانون کنترل عفونت) امراض انتانی مقابلدر مورد محافظت در  55شماره  1994آگست  5: قانون مبنای قانونی  

 

 ھدف و ساحھ اعمال .1 §

  در یک مدت زمان کھ  SARS CoV-2 ویمحدود کردن ش ای یریجلوگ یاقدامات کنترل عفونت برا جادیمقررات ا نیھدف از ا
 ، میباشد. شمار مبتالیان رو بھ افزون است 

باشد. قابل تطبیق سریر کمونمقررات در  نیا . 

نیقوان ریارتباط با سا .2 §  

اقدامات کنترل عفونت بھ صورت  ریو سا ی، مقررات مل نیاست کھ از قوان مقرراتعالوه بر  مقرره نیموجود در ادستورات  
در  نیبر انحراف از قوان همقرر نی، ا یمقررات ملدیگر و مقرره  نیا نیب تناقضشود. در صورت بروز ھرگونھ  یم جادیا یمحل

ند.دار تیاولو یو مقررات مل نیقوان .. 

التیتعط یو در خانھ ھا یشخص یمھمان در خانھ ھا 5از  شیورود ب تیممنوع .3 §   

 یمھمان برگزار م 5از  شیبا ب ، التیخانھ تعط ای یدر خانھ خصوص، کھ عالوه بر خانھ خودتان  یشرکت در مجالس ایدعوت 
.باشدیم قابل تطبیق زادآ یامر ھم در خانھ و ھم در فضا نی. استیشود ، مجاز ن . 

ستیمجاز ن زیباشند ن دهخانوا کی ای کودکستان و ، مکتب درپ گرو کیاگر از  یحت ھمانم 5از  شیداشتن ب نیھمچن . 

:شوند یشامل نم ریز ی، گروه ھا دیبازد ھنگام  

شده  نھیکامالً واکس لف ) افرادا  

 از سھ ھفتھ بعد،  گرفتھ اندرا دوز واکسن  1کھ  یکسانب) 

 شده اند کرونادچار اخیرماه  6 در جریان کھ یکسانج) 

کھ  گرانیمتر از د کیتوانند حداقل  یحاصل کند کھ افراد حاضر م نانیاطم دیکند با یدعوت م ییگردھما نیکھ بھ چن یھرکس
.رندیفاصلھ بگ ستندین پگرو ای مربوط یک خانواده  . 

شود. یریجلوگ یاجتماع محافلاز شرکت در ھمھ انواع  میشود تا تقاضای جدی کیصورت  نیا ریغ در  

در مقابل برگزاری محافل تیممنوع 4 §  

تطبیق  13§ (covid-19 )مقررات 2020مارس  27در مقررات  محفل یا رویداد  فی. تعرستیمجاز نرویداد  /برگزاری محافل
 .شود یم

ھم موارد ذیل مجاز است : نیا با  

بنشینند . یدائم نیمع یکھ ھمھ افراد در مکانھا ینفر در صورت 20 اینفر  10با حداکثر  یو خاکسپار عییمراسم تش) الف . 

نفر 5و مراسم مشابھ با حداکثر  دی، غسل تعم ی) عروسب  

  یدیتولالزم  کارکنانبا حداکثر پنج نفر عالوه بر  یتالیجید یدادھای) روج

 بعد شده با یک دوز واکسن اشخاصشده ،  نھیشود (کامالً واکس ینم § 3ذکر شده در  ییستثناتعداد فوق شامل موارد ا تیمحدود
ند. باش نیممکن است عالوه بر ا نھای). امصاب بھ کویید شده اندماه گذشتھ  6 جریان کھ در یاز سھ ھفتھ ، کسان  

کھ در  یافراد نیمتر ب 2حاصل کند کھ فاصلھ  نانیاطم دیبابرګزارکننده فوق مطابق با حروف الف ، ب و ج  ،  یدادھایرو یبرا
.شود ی، حفظ م ستندیخانھ ن کی  
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مشاغل بستھ شدن 5 §  

:بستھ شوند دیبا ریز یھا مکان  

حوض ھای آببازیو  یورزش ی، سالن ھاجیم . ) الف  

با مرجع ارجاع کھ کارمندان صحی از ارجاع توسط  بھ تعقیبو آموزش  معالجھ،  ضروری طبی یتوانبخش یبرا ییاستثنا موارد
 یاز سالن ھا ییشوند. استفاده استثنا یسازمان دھنده ارائھ م کینفر با  5کوچک حداکثر  یدر گروه ھا ایبھ صورت جداگانھ 

.است یمستثن زیھا نمکاتب و کودکستانھا توسط  حوض ھای  آببازیو  یورزش  

یمذھب یدادھایسربستھ و رو یفرھنگ یھا تیفعال یساختمان برا) ب  

 یحیو تفر یفرھنگ یکنسرت و مکان ھا یھا ، تئاترھا ، مکان ھا نمایھا ، س یم، موز رهیاجتماعات و غ یو سالن ھا ساھایکل
داده شده است (بھ استثنا  بیترت مذھبی، اجتماعات و مراسم سربستھ یحیتفر / یحیتفر یھا تیکھ فعال ییمکان ھا ریمشابھ و سا

 )4§موارد ذکر شده در 

 استفاده از ماسک  6 §

 منظور از. ستین ریامکان پذ یمتر 1حداقل فاصلھ  تیکھ رعا یمکان عموم کیبستھ در  یاز ماسک در فضا یاجبار استفاده
 یمکان ایدر نظر گرفتھ شده است ، گشت و گزار عامھ  جھتاست کھ  یمکان یبھ معنا  covid-19 مقرراتبق مطا یمکان عموم

 .گریکافھ ھا و موارد د ،، مانند مغازه ھا  رفت و آمد دارنداست کھ مردم در آن 

 ریمتر از مھمانان امکان پذ کیاست کھ فاصلھ حداقل  ییبھ استفاده از ماسک در بند اول مربوط بھ کارمندان در مکانھا الزام
کارمندان اعمال شده است ،  یاقدامات کنترل عفونت برا ریکھ سا ییمورد در مکانھا نیا .دی، بھ پاراگراف اول مراجعھ کن ستین

 ایسال  12 ریشود. استفاده از ماسک صورت در مورد کودکان ز ی، اعمال نم گریو موارد د شنیپارت ،ش پومانند استفاده از رو
 یھا ھیمطابق با توص نیشود. ا ینم استفاده نمایند تطبیقماسک از توانند  ینم گرید لیدال ای طبی لیکھ بھ دال یدر افراد
باز کھ  یشود کھ از ماسک صورت در فضا یم ھیشود. توص پوشیدهقبل از ورود  دیباماسک است.  امھع صحت یمل انستتیوت

و موارد مشابھ  یتاکس یاز رستوران ھا ، صف ھا بیرون یوجود داشتھ باشد ، در صف ھادر آنجا افراد  تجمع ممکن است
.تواند حفظ شود یمتر نم کیکھ قانون  ییجا و یا ھم استفاده شود. . 

  تیمسئول 7§

ردیگ یبھ عھده نم، را  شده لیاقدامات تحم عواقب جھینت در یمال تیمسئول سریر یشھردار  

 مجازات 8 §

حبس تا  ای ینقد مھیجر عثبا § 1-8تواند مطابق با قانون کنترل عفونت  یمقررات م نیا اتاز مفاد یعمد ایسھل انگارانھ  تخلف
 یشود ، مجازات جزا یبھ بدن و سالمت یقابل توجھ بیآس ای ینقض منجر بھ از دست دادن زندگ جھیسال مجازات شود. اگر نت 2

 .سال است 4حبس تا  ای ینقد

 الزم االجرا شدن 9 § 

.شوند یاعمال م 2021 یم 28شوند و تا جمعھ  یممقررات بالفاصلھ الزم االجرا  نیا . 

 

 

 


