تاریخ 29 :سپتامبر 2022
اطالعات بیشتر ،تعداد موارد ابتال و پرسش های متداول در Baden-Württemberg.de

قوانین کرونا از  1اکتبر 2022
با اصالح قانون محافظت در برابر عفونت توسط دولت فدرال در سپتامبر  ،2022اکنون اقدامات فردی به جای احکام ایالتهای درگیر کرونا،
توسط قانون محافظت در برابر عفونت تنظیم میشوند.

الزامات ماسک (ماسک پزشکی یا ماسک )FFP2

» در حمل و نقل عمومی محلی ()ÖPNV
» برای پرسنل (در صورت تماس فیزیکی با افراد دیگر به دلیل وظیفه آنها):
» در حمل و نقل عمومی،
» در فعالیتهای پزشکی ،دندانپزشکی و رویههای روان درمانی و رویههای دیگر حرفههای پزشکی انسانی،
»در اماکن ،وسایل نقلیه و در مراکز خدمات اضطراری،
»در اماکن مخصوص بی خانمانها،
»در بیمارستانها ،خانههای سالمندان ،تسهیالت دیالیز ،تسهیالت کمک ادغام و خدمات مراقبت سرپایی،
»در مراکز خدمات بهداشتی عمومی که معاینات پزشکی ،اقدامات پیشگیرانه یا درمان سرپایی را انجام میدهند.

الزام ماسک (ماسک  – )FFP2مقررات توسط دولت فدرال

»در حمل و نقل عمومی مسافت طوالنی.
»برای بیماران و مالقات کنندگان:
»در بیمارستانها و مراکز توانبخشی که مراقبتهای پزشکی قابل مقایسه با بیمارستانها ارائه می شود،
»در مراکز بستری کامل یا جزئی برای مراقبت و اسکان سالمندان ،معلوالن یا افراد نیازمند مراقبت و امکانات مشابه،
»در فعالیتهای پزشکی ،دندانپزشکی و رویههای روان درمانی و رویههای دیگر حرفههای پزشکی انسانی،
»اماکن جراحیهای سرپایی،
»اماکن دیالیز،
»کلینیکهای روزانه،
»در مراکز خدمات بهداشتی عمومی که معاینات پزشکی ،اقدامات پیشگیرانه یا درمان سرپایی را انجام میدهند،
»خدمات نجات
»در سایر مراکز درمانی سرپایی یا بستری مشابه.
موارد استثناء از الزام به پوشش ماسک:

»کودکان زیر  5سال.
»در صورت اجباری بودن استفاده از ماسک  FFP2در وسایل حمل و نقل عمومی راه دور ،کودکان تا  13سال نیز میتوانند
از ماسک پزشکی استفاده کنند.
»افرادی که به دالیل بهداشتی نمیتوانند از ماسک استفاده کنند (گواهی پزشکی الزم است).
»برای افراد ناشنوا و کم شنوا و افرادی که با آنها در ارتباط هستند و نیز همراهانشان.
»مشروط بر اینکه حداقل حفاظت معادل در غیر این صورت برای سایر افراد در دسترس باشد.
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تست اجباری
»برای مالقات کنندگان از بیمارستانها و امکانات بستری کامل و جزئی امکانات مراقبتی و موسسات مشابه
(مقررات فدرال § ،بخش 28ب  1شماره .)IfSG 3
»برای کارکنان خدمات مراقبت سرپایی و ارائه دهندگان خدماتی که خدمات مشابهی را در طول اشتغال ارائه میدهند
(مقررات فدرال28 § ،ب بخش  1شماره .)IfSG 4
»امکانات کمک ادغام ،خدمات مراقبت سرپایی.
»در مراکز آموزش و مشاوره ویژه ( )SBBZبا نیازهای ویژه رشد ذهنی و رشد جسمی و حرکتی ،در مهدکودکهای مدارس
با نیازهای ویژه مربوطه ،در مراکز آموزش و مشاوره ویژه با نیازهای ویژه دیگر.
»تسهیالت پذیرش اولیه دولتی برای اسکان پناهجویان و پناهندگان و غیره.
»در مراکز بازپروری و غیره.
موارد استثناء از الزام به تست:
»نیروهای آتش نشانی ،خدمات امداد و نجات ،پلیس و کنترل بالیا در حین عملیات.
»بازدیدکنندگان ،اسکورتها یا سایر افراد در ماموریت اضطراری ،جابجایی با آمبوالنس یا مراقبتهای پایان عمر.
»افرادی که تنها برای مدت ناچیز و بدون تماس با افراد تحت درمان ،مراقبت یا پرستاری در مرکز و همچنین کودکان تا یک سال
وارد مراکز فوق میشوند.

ایزولهسازی و قرنطینه
»میتوانید پرسشهای متداول مفصل در مورد این موضوع را در  Baden-Württemberg.deپیدا کنید.
وزارت بهداشت فدرال :چه اقدامات فدرالی از  1اکتبر در حال اجرا هستند؟

اساسا توصیه می کنیم:

فاصله را حفظ کنید

مقررات بهداشتی را
رعایت کنید

از ماسک پزشکی
یا  FFP2استفاده کنید

از برنامه هشداردهنده کرونا
()Corona-Warn-App
استفاده کنید

هوا را به طور منظم
تهویه کنید

