
الزام بھ پوشش ماسک
تمام افراد باالي ۶ سال باید در مناطق زیر ماسک ھای پزشکی 

بپوشند:
• در وسایل حمل و نقل عمومی

• ھنگام خرید
• در فضاھای محصور در نظر گرفتھ شده برای عموم یا برای حمل 

و نقل عمومی
• در محیط ھای کاری/کارگاھی و ھمچنین در سایت ھای کاری 

• در خدمات مجاز ارائھ شده در فاصلھ بدنی نزدیک  
• در حین انجام فعالیت ھای مذھبی و مراسم تشییع جنازه  

• در خودرو، ھنگام ھمراھی شدن توسط افراد خارج از خانوار 
(زوج ھا بھ عنوان یک خانوار در نظر گرفتھ می شوند)  

• در مطب پزشکان  
• ماسک FFP2 در بیمارستان ھا و مراکز مراقبت. استثناء: پرسنلی 
کھ با بیماران یا ساکنان در تماس مستقیم نیستند از الزام بھ استفاده 

FFP2/KN95/N95 معاف ھستند.

تمام جزئیات و ھمچنین پرسش ھا و پاسخ 
ھا را می توان در

Baden-Württemberg.de
پیدا کرد

تاریخ: ۲۰۲۱-۰۳-۲۸

کاھش محدودیت ھا در شھرھا و نواحی با تعداد موارد ابتالی ۷ 
روزه پایدار زیر ۳۵ امکان پذیر است:

مالقات تا ده نفر از حداکثر سھ خانوار امکان پذیر است. فرزندان 
۱۴ سالھ و کوچکتر این خانوارھا بھ حساب نمی آیند.

کاھش محدودیت ھا

*در حداقل ۵ روز متوالی، بررسی شده توسط اداره بھداشت

مقررات سختگیرانھ تر در شھرھا و نواحی دارای تعداد موارد 
ابتالی ۷ روزه بیش از ۱۰۰*:  

مدارس موسیقی، مدارس ھنر، مدارس ھنرھای جوانان و مراکز 
آموزش بزرگساالن تنھا مجاز بھ ارائھ درس ھای آنالین ھستند.

*در ۳ روز متوالی، بررسی شده توسط اداره بھداشت

ترمز اضطراری

• مدارس بالھ و رقص برای عموم مردم بستھ باقی می مانند. دوره ھای 
آموزشی کم تماس با حداکثر پنج نفر از نھایتاً دو خانوار مجاز است. 

فرزندان ۱۴ سالھ و کوچکتر ھر دو خانوار بھ حساب نمی آیند. زوج ھایی 
کھ با ھم زندگی نمی کنند بھ عنوان یک خانوار بھ حساب می آیند.

• آموزش ھا و امتحانات عملی (شامل اتومبیل، ھواپیما و قایق) با رعایت 
موارد بھداشتی امکان پذیر است. ھمھ افراد باید ماسک پزشکی یا ماسک 

تنفسی بپوشند. برگزاری درس ھای تئوری تنھا بھ صورت آنالین امکان 
پذیر است.

• مراجعھ بھ کتابخانھ ھا و آرشیوھا تنھا با تعیین قبلی قرار مالقات 
و مستندسازی جزئیات تماس امکان پذیر است.

• دوره ھای کمک ھای اولیھ با تست سریع یا تست شخصی روزانھ شرکت 
کنندگان، و ھمچنین یک مفھوم تست برای کارکنان امکان پذیر است.

*در حداقل ۵ روز متوالی، بررسی شده توسط اداره بھداشت

کاھش محدودیت ھا
بازگشایی ھای بیشتر در شھرھا و نواحی با تعداد موارد 

ابتالی ۷ روزه پایدار زیر ۵۰ امکان پذیر است:
مدارس موسیقی، مدارس ھنر و مدارس ھنرھای جوانان 

مجاز بھ ارائھ درس  بھ صورت فردی و گروھی، برای گروه
 ھای تا پنج کودک ۱۴ سالھ و کوچکتر ھستند.

مراجعھ بھ کتابخانھ ھا و آرشیوھا بدون ثبت نام قبلی 
و مستندسازی جزئیات تماس مجاز است.

محدودیت ھای تماس

اقدامات برای مبارزه با بیماری ھمھ گیر در بادن-وورتمبرگ از ۲۹ مارس

• الزام پزشکی بھ پوشیدن ماسک برای ھمھ دانش آموزان و 
معلمان در مدارس با تدریس حضوری و نیز مراکز مراقبت 

وابستھ بھ مدرسھ و مراقبت بعد از ظھر و تدریس خصوصی.
• الزام پزشکی بھ پوشیدن ماسک برای کارکنان کیتاھا، 

کالس ھای تقویتی دبستانی، مراکز مراقبت پس از مدرسھ 
و کودکستان مدارس. استثناء: در صورت انحصار تماس با 

کودکان.
• مدارس موسیقی، مدارس ھنر و مدارس ھنر جوانان تدریس 

در چارچوب محدودیت ھای اعمالی برای تماس امکان پذیر 
است.

• مراکزآموزش بزرگساالن و موسسات مشابھ می توانند دوره ھای 
دیجیتال ارائھ دھند. در صورت ممکن نبود برگزاری دوره ھا بھ 
صورت دیجیتال، ارائھ دوره ھای حضوری در صورت نیاز بھ 
آموزش ھای حرفھ ای الزم، دوره ھای زبان و ادغام و ھمچنین 

تدریس خصوصی، امکان پذیر است.

آموزش و مراقبت
• کیتاھا برای عملکرد معمول  تحت شرایط بیماری ھمھ گیر باز 

ھستند.
• در مدارس ابتدایی دروس حضوری برگزار می شود. ھنوز 

شرکت در دروس بھ صورت حضوری الزامی نیست.
• تدریس متناوب برای کالس ھای ۵ و ۶  در مدمارس پیشرفتھ 

امکان پذیر است. این امر در مورد تمام مقاطع کالسی مدارس 
استثنایی نیز صدق می کند.

• ھمھ مقاطع کالسی دیگر مدارس پیشرفتھ بھ صورت از راه دور 
برگزار می شود.

• قوانین خاص برای کالس ھای فارغ التحصیلی امکان پذیر است و 
بستھ بھ مورد تعیین می گردد.

• مراقبت ھای اضطراری کماکان تا کالس ۷ و برای کلیھ مقاطع 
تحصیلی مراکز آموزش و مشاوره استثنایی ھنوز امکان پذیر 
است. مسئوالن پاسخ گویی مدارس و کیتاھای موجود در محل 

ھستند.
• تدریس خصوصی در گروه ھایی تا حداکثر ۵ دانش آموز دوباره 

امکان پذیر است.

جلسات خصوصی در فضاھای عمومی یا خصوصی: ۲ خانوار، 
حداکثر ۵ نفر. فرزندان ۱۴ سالھ و کوچکتر ھر دو خانوار بھ 
حساب نمی آیند. زوج ھایی کھ با ھم زندگی نمی کنند بھ عنوان 

یک خانوار بھ حساب می آیند.



سالمت و امور اجتماعی

محدودیت ھا در شھرھا و نواحی  دارای تعداد موارد ابتالی 7 
روزه بیش از 100*: 

خرده فروشان دیگر مجاز بھ ارائھ "Click&Meet" نیستند. 
"Click&Meet" امکان پذیر است.
*در ۳ روز متوالی، بررسی شده توسط اداره بھداشت

ترمز اضطراری

*در حداقل ۵ روز متوالی، بررسی شده توسط اداره بھداشت

کاھش محدودیت ھا

فروشگاه ھای ارائھ دھنده کاالھای مورد نیاز روزانھ با رعایت 
الزامات بھداشتی مقررات کرونا باز ھستند: 

 فروشگاه ھای کودک
 نانوایی ھا و شیرینی پزی ھا

 بانک ھا
 فروشگاه ھای لوازم ساختمانی، باغبانی و رایف فایزن 

 گلفروشی ھا
 داروخانھ ھا

 نوشیدنی فروشی ھا
 عمده فروشی ھا

 فروشگاه لوازم شنوایی
 تعمیرگاه ھای وسایل نقلیھ موتوری و دوچرخھ و ھمچنین 

فروش قطعات یدکی
 فروشگاه ھای اقالم خوراکی

 قصابی ھا
 فروشگاه ھای لوازم بینایی

 متخصصان کفش ھای ارتوپدی
 دفاتر پست و مغازه ھای بستھ بندی، اما بدون فروش سایر 

کاالھا
 فروشگاه ھای مواد غذایی سالم
 رختشویی ھا و خشک شویی ھا

 مراکز سفر و مراکز مشتریان برای حمل و نقل عمومی
 فروشگاه ھای لوازم پزشکی

 میزھای غذاخوری
 جایگاه ھای سوخت

 فروشگاه ھای تعمیر، تعویض و عیب یابی تلفن
 فروشگاه ھای دام و خوراک

 فروشگاه ھای ھفتگی
 کیوسک ھای مجالت و روزنامھ ھا

Baden-Württemberg.de « فھرست کامل در

بازگشایی ھای بیشتر در شھرھا و نواحی با تعداد موارد ابتالی 
۷ روزه پایدار زیر ۵۰ امکان پذیر است:

ھمھ خرده فروشی ھا می توانندد تحت شرایط زیر باز شوند:
• رعایت الزامات بھداشتی مطابق با مقررات کرونا 

• استفاده از ماسک ھای پزشکی

عالوه بر "Click&Clect"، سایر خرده فروشی ھا نیز تحت شرایط 
زیر مجاز بھ ارائھ "Click&Meing" ھستند:

• رعایت الزامات بھداشتی مطابق با مقررات کرونا 
• استفاده از ماسک ھای پزشکی 

• ثبت نام قبلی و تعیین وقت با یک پنجره زمانی مشخص 
• مستندسازی اطالعات تماس

• کارفرمایان از نظر قانونی موظف بھ مراقبت بھداشتی از 
کارکنان خود ھستند.

• کار در منزل، تا جایی کھ امکان داردد 
• جلسات در چارچوب عملیات کاری، خدماتی و تجاری  

• آموزش ھای پیشرفتھ الزامی  از نظر قانون نیز بھ صورت 
حضوری امکان پذیر است  

• الزام بھ استفاده از ماسک در محل کار در صورت عدم امکان 
رعایت فاصل حداقلی ۵�۱ متری از ھمکاران (ھمچنین در 

فضای آزاد)  
• الزامات بھداشتی متناسب با کار

کار

• اقدامات حفاظتی در بیمارستان ھا، مراکز مراقبت، خانھ ھای 
سالمندان و معلولین 

• عدم جداسازی افراد مبتال 
• تقبل ھزینھ ھای تست ھای سریع SARS-CoV2 برای بیماران 

و مالقات کنندگان 
• تست ھای دائمی و الزامی پرسنل مراقبت در خانھ ھای سالمندان و 

مراکز مراقبت 
• تست ھای سریع و تست ھای شخصی کھ برای استفاده از خدمات 

و پیشنھادات خاص ضروری ھستند: در جایی کھ منفی شدن پاسخ 
تست سریع الزامی است، تست باید توسط اشخاص ثالث آموزش

 دیده انجام و ارزیابی شود یا تحت نظارت یک شخص ثالث آموزش
 دیده انجام و ارزیابی شود.

مقررات برای کسب و کارھای باز:
• مقررات بھداشتی در محل باید رعایت شود.

• مغازه ھا با کمتر از ۱۰ متر مربع فضای فروش: حداکثر یک 
مشتری 

• فروشگاه تا ۸۰۰ متر مربع: یک مشتری در ھر ۱۰ متر 
مربع فضای فروش 

• برای فضاھای بیشتر از آن: یک مشتری در ھر ۲۰ متر 
مربع (برای خرده فروشی مواد غذایی معتبر نیست)   
• الزام بھ استفاده از ماسک در فروشگاه ھا و محل ھای 

مخصوص پارک 
• دسترسی کنترل شده 

• اجتناب از ایجاد صف ھای انتظار.

خرده  فروشی

تمام جزئیات و ھمچنین پرسش ھا و پاسخ 
ھا را می توان در
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اقدامات برای مبارزه با بیماری ھمھ گیر در بادن-وورتمبرگ از ۲۹ مارس



انجام مناسک مذھبی



محدودیت ھا در شھرھا و نواحی دارای تعداد موارد ابتالی ۷ روزه 
بیش از ۱۰۰*:  

خدماتی کھ از فاصلھ بدنی نزدیک انجام می شود باید بستھ بماند. انجام 
درمان ھای پزشکی ضروری ھنوز مجاز است. آرایشگاه ھا می توانند 

باز بمانند (فقط خدمات آرایشگری).
*در ۳ روز متوالی، بررسی شده توسط اداره بھداشت

ترمز اضطراری

خدمات ارائھ شده در فاصلھ بدنی نزدیک تحت شرایط زیر مجاز 
است: 

• در تمام مدت حضور در مرکز و مدت زمان ارائھ خدمات، ھمھ 
طرف ھای درگیر باید از ماسک ھای پزشکی استفاده کنند. اگر این 
امکان وجود ندارد (بھ عنوان مثال ھنگام اصالح صورت)، تست 
سریع یا تست شخصی روزانھ مشتری و ھمچنین رعایت مقررات 

تست کارکنان الزامی است.
• تنھا با تعیین وقت قبلی 

ھمچان بستھ:
 خدمات روسپیگری

فھرست کامل  در  
Baden-Württemberg.de «

محدودیت ھای خروج
در صورتی کھ موارد ابتالی ۷ روزه از ۱۰۰ مورد ابتالی جدید 

در ھر ۱۰۰۰۰۰ نفر در ۷ روز متوالی با یک روند عفونت 
انتشاری بیشتر شود و سایر اقدامات منطقھ ای دیگر منجر بھ 

کاھش آمار نگردد،  شھرھا و نواحی دستور دارند کھ مقررات 
منع خروج را در قالب یک حکم کلی از ساعت ۲۱ تا ۵ اجرا 

کنند.
مسئول پاسخ گویی شھر و ناحیھ در
Baden-Württemberg.de «

تجدید نظر: از مسافرت و انجام گشت و گذار  خصوصی بھ 
مقاصد گردشگری خودداری کنید.

افزایش کنترل ھا و محدودیت ھای دسترسی در نقاط داغ 
گردشگری روزانھ توسط مقامات محلی.

غیرمجاز:
 سفر توریستی  با اتوبوس

 پیشنھادات اقامت شبانھ توریستی (ھمچنین مکان ھای 
کمپینگ)

ھمچنان امکان پذیر است:
 سفرھای کاری

 مسافرت و اقامت شبانھ در موارد خاص و سخت

سفر رفتن

رستوران ھا، بارھا، باشگاه ھا و میخانھ ھا از ھمھ نوع بستھ 
ھستند.

• استثنا برای غداھا بھ منظور دریافت یا تحویل (ھنگام وجود 
محدودیت خروج تا ساعت ۲۱)  

• عدم سرو یا مصرف مشروبات الکلی در فضای عمومی 
• فروش مشروبات الکلی در ظروف بستھ بھ 

غذاخوری ھا اجازه می دھد تا جایی کھ روندھای کاری اجازه 
می دھد، بستھ بمانند. با خود بردن پیشنھادات مجاز است.

غذاخوری ھا

ھوا را بھ طور 
منظم تھویھ کنید

از برنامھ 
 Corona-App

استفاده کنید

از ماسک پزشکی 
استفاده کنید

بھداشت را 
رعایت کنید

فاصلھ را 
حفظ کنید

جلسات و رویدادھا نباید در فضاھای عمومی برگزار شوند.
موارد استثنا:

• جلسات دادگاه
• جلساتی کھ امنیت و نظم عمومی را تأمین می کنند 

• جلسات کاری 
• امتحانات و آمادگی برای آنھا 

• ازدواج ھا 
• رویدادھایی کھ بھ رفاه اجتماعی کمک می کنند (بھ عنوان مثال 

خدمات پشتیبانی از کودکان و جوانان) 
• رویدادھای نامزدی و مبارزات انتخاباتی و ھمچنین جمع آوری 

کردن امضاھای مرتبط

رویدادھا

خدمات مذھبی و تشییع جنازه با رعایت ضوابط بھداشتی.
• رعایت قانون AHA در تمام مدت 

• استفاده از  ماسک ھای پزشکی 
• ثبت نام رویدادھای با بیش از ۱۰ نفر حداقل دو روز کاری 
قبل از تاریخ برگزاری در ادارات محلی مربوطھ. این امر 

در خصوص مراسم خاکسپاری صدق نمی کند.
• سرودھای کلیسایی نباید در فضاھای بستھ خوانده شوند

خدمات

تمام جزئیات و ھمچنین پرسش ھا و پاسخ 
ھا را می توان در
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ورزش

 تئاترھا 
 جشنواره ھای مردمی

 سیرک ھا

باز ھستند:
 زمین ھای بازی موجود در فضای باز

 پیاده روی و قدم زدن

 "Click&Meet" و "Click&Collect" برای
باز ھستند:

 مراکز شرط  بندی

با رزرو قبلی و/یا مستندات اطالعات تماس باز ھستند:
 سینما ھای خودرویی، تئاترھای خودرویی، کنسرت ھای 

خودرویی
 گاری ھا

 مموزه ھا 
 یادبودھا 

 باغ ھای حیوان شناسی و گیاه شناسی

در غیر این صورت مراکز ورزشی دولتی و خصوصی بر 
روی عموم مردم بستھ خواھند بود :

 استخرھای شنای روباز و سرپوشیده

برای ورزش ھای بازپروری، ورزش مدارس، فعالیت ھای 
پژوھشی، ورزش ھای برتر و حرفھ ای و برای اھداف 
خدماتی (مانند پلیس و آتش نشانی) می توانند بازگشایی 

شوند.

 استخرھای تفریحی
 باالبر اسکی و تلھ کابین ھا
 حمام ھای دمایی و سوناھا

*در حداقل ۵ روز متوالی، بررسی شده توسط اداره بھداشت

کاھش محدودیت ھا
کاھش بیشتر محدودیت ھا در شھرھا و نواحی با تعداد موارد ابتالی ۷ روزه پایدار زیر 

۵۰ امکان پذیر است:
ورزش ھای کم تماس در فضای باز و در مراکز روباز با حداکثر ۱۰ نفر. در مراکز 
سرپوشیده با حداکثر ۵ نفر از نھایتاً ۲ خانوار. فرزندان ۱۴ سالھ و کوچکتر ھر دو 
خانوار بھ حساب نمی آیند. زوج ھایی کھ با ھم زندگی نمی کنند بھ عنوان یک خانوار 

بھ حساب می آیند.

*در ۳ روز متوالی، بررسی شده توسط اداره بھداشت

ترمز اضطراری
ورزش ھای انفرادی درفضای باز و در سالن ھای سرباز و سرپوشیده 
(بھ استثنای استخر) با حداکثر ۵ نفر نھایتاً از ۲ خانوار. فرزندان ۱۴ 
سالھ و کوچکتر ھر دو خانوار بھ حساب نمی آیند. زوج ھایی کھ با ھم 

زندگی نمی کنند بھ عنوان یک خانوار بھ حساب می آیند.

ورزش ھای گروھی کم تماس در فضای بازبا نھایتاً ۲۰ کودک ۱۴ 
سالھ و کوچکتر مجاز است.

استفاده از اتاق ھای تعویض لباس  یا اتاق ھای استراحت مجاز نیست.

دوره ھای آموزشی و رویدادھای ورزشی برتر یا حرفھ ای بدون 
تماشاگر مجاز است.

*در حداقل ۵ روز متوالی، بررسی شده توسط اداره بھداشت

کاھش محدودیت ھا
کاھش بیشتر محدودیت ھا در شھرھا و نواحی با تعداد 
موارد ابتالی ۷ روزه پایدار زیر ۵۰ امکان پذیر است:

بازدید از موزه ھا، گالری ھا، یادبودھا، باغ ھای جانورشناسی 
و گیاه شناسی بدون اطالع قبلی و مستندات جزئیات تماس 

مجاز است. 

محدودیت ھا در شھرھا و نواحی دارای تعداد موارد ابتالی ۷ روزه 
بیش از ۱۰۰*:

موزه ھا، گالری ھا، یادبودھا، باغ ھای جانورشناسی و گیاه شناسی بھ 
روی عموم بستھ خواھند بود.

*در ۳ روز متوالی، بررسی شده توسط اداره بھداشت

ترمز اضطراری
مراکز فرھنگی و اوقات فراغت ھمچنان 

بستھ باقی می مانند.

بستھ:
 آتلیھ ھا

 کشتی ھای تفریحی
 زمین ھای مخصوص کمپینگ و خودروھای کمپر

 دیسکوھا و کالب ھا 
 پارک ھای تفریحی و زمین ھای بازی سرپوشیده

 سینماھا و سینماھای خودرویی
 پارک ھای کوھنوردی (سرپوشیده و سرباز)

 کنسرت ھا و خانھ ھای فرھنگی 
 گروه ھای کودکان نوپا 

 نمایشگاه ھا 
 اپراھا 

 کازینوھا و سالن ھای بازی

فعالیت ھای فرھنگی و تفریحی

محدودیت ھا در شھرھا و نواحی دارای تعداد موارد ابتالی ۷ روزه بیش از ۱۰۰*:
بستھ شدن سالن ھای ورزشی سرباز و سرپوشیده برای ورزش  ھای غیرحرفھ ای و 

مخصوص اوقات فراغت. ورزش ھای شخصی قابل انجام در اماکن وسیع مانند گلف 
ھنوز مجاز ھستند. ورزش ھای گروھی در فضای باز با حداکثر ۵ نفر از نھایتاً ۲ 

خانوار. فرزندان ۱۴ سالھ و کوچکتر ھر دو خانوار بھ حساب نمی آیند. زوج ھایی کھ با 
ھم زندگی نمی کنند بھ عنوان یک خانوار بھ حساب می آیند.
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