به روزرسانی مقررات رفتاری مربوط به همه گيری کوويد ( ١٩الزم االجرا از تاريخ  ١١ژانويه
)٢٠٢١
در ادامه مقررات رفتاری که در تاريخ  ٩و  ٢٠آوريل ١١ ،می و همچنين  ٨ژوئن  ٢٠٢٠از طرف ما منتشر گرديد ،از تاريخ ٢٢
ژوئن  ٢٠٢٠مقررات ذيل معتبر می باشند:
دورهمی های خصوصی
کليه تماس ها بايد فقط محدود به تماس های ضروری شوند
● مالقات فقط با يک نفر ،غير از افرادی که با هم در يک خانه زندگی می کنند و يا فقط با يک نفر غير از اعضای خانواده خود،
مجاز می باشد .عطف به مقررات قبلی که در بهار سال گذشته معتبر بودند.
● کودکان زير  ١٤سال از اين قانون مستثنی می باشند.
● الزم االجرا بودن اين قانون هيچ ربطی به ميزان نرخ ابتال در يک منطقه مشخص ندارد.
● مالقات با دو نفر و يا بيشتر ،در فضای آزاد هم مجاز نمی باشد .در اين مورد هم از تاريخ  ١١ژانويه قانون ممنوعيت مالقات با
بيش از يک نفر به غير از افرادی که در يک خانه با هم زندگی می کنند ،الزم االجرا می باشد .همچنين ضروری است که تماس ها
فقط به موارد بسيار ضروری محدود گردند.
● اين مقررات همچنين شامل همه افراد خانواده می گردد ،که با هم در يک خانه زندگی نمی کنند.
مدارس و مهدکودک ها
برای سه هفته باقی مانده از نيمسال اول مدرسه ،ايالت نيدرزاکسن تصميم گرفته است که محدوديت های سختی را برای مدارس وضع
کند .تقريبا يک هفته قبل از شروع نيمسال دوم ،وزارت فرهنگ به اطالع عموم خواهد رساند که برنامه ريزی برای نيمسال دوم به
چه شکل خواهد بود.
● بر ای مدارس ابتدايی ،مدارس خاص و مدارس کودکان استثنايی ،در اولين هفته بعد از تعطيالت ،آموزش در خانه و از تاريخ ١٨
ژانويه آموزش به صورت گروه بندی و به نوبت در کالس های جداگانه ،در نظر گرفته شده است.
● مدارس باالتر از تاريخ  ١١ژانويه  ٢٠٢١به روش آموزش در خانه شروع می شوند.
● دانش آموزان کالس هايی که امتحان نهايی دارند ،بايد در مدرسه حاضر شوند.
● مدارس حرفه ای و کارآموزی تبديل به آموزش در خانه می شوند ،به صورت استثناء ،به هنگام امتحانات نهايی ،امکان حضور در
مدرسه به شکل گروه بندی و به نوبت وجود دارد.
● برای دانش آموزان کالسهای  ١تا  ٦درصورتی که در کالس های حضوری در مدرسه شرکت نداشته باشند ،امکان نگهداری از
آنان در مواقع ضروری وجود دارد.
● مهدکودک ها با پنجاه درصد ظرفيت ،امکان نگهداری از کودکان در مواقع ضروری را دارند .اين بدان معناست که در مهد
نوزادان به صورت معمول  ٨بچه ،در مهدکودک ها  ١۳بچه و در مراکز نگهداری از بچه ها بعد از مدرسه  ١٠بچه در مواقع
ضروری نگهداری می شوند.
25

● به دليل تعطيلی بلندمدت مدارس و مهدکودک ها ،دولت می خواهد قانونی وضع کند ،تا پدر و مادرهای شاغل امسال هر دو ١٠
روز اضافه تر پول نگهداری از بچه مريض در منزل را دريافت کنند .اين پول برای مادران بدون سرپرست ،برای  ٢٠روز تعيين
شده است.
کاهش دادن محدوده تردد در مناطق پرخطر کرونا
در مناطقی که در آنها در عرض  ٧روز بيش از  ٢٠٠نفر در هر  ١٠٠ ٠٠٠نفر به کرونا مبتال شده اند ،ايالت ها می بايست محدوده
تردد ساکنان در آن مناطق را به  ١٥کيلومتری محل سکونت آنها ،کاهش بدهند ،مگر آنکه دليل موجهی وجود داشته باشد.
چه چيزی شامل ايالت نيدرزاکسن می شود؟
ايالت نيدرزاکسن در حال بررسی اجرايی کردن اين قانون است ،ولی تاکنون دراين باره تصميمی گرفته نشده است.
آيا درصورت کاهش محدوده تردد در يک منطقه ،من اجازه دارم به محل کارم بروم؟
داليل موجهی که با استناد به آنها می توان در شعاع بيشتری از محدوده  ١٥کيلومتری تردد ،حرکت کرد ،به شرح زير می باشند:
● رفتن به محل کار

● مراجعه به دکتر
● بيرون رفتن به قصد خريد موادغذايی
داليل غيرموجه به شرح زير می باشند:
● مسافرت های تفريحی
● گشت و گذارهای روزانه
مراکز نگهداری از سالمندان
در مراکز نگهداری از سالمندان می بايست تا بعد از پايان واکسيناسيون بايد به صورت مرتب تست گرفته شود .به اين منظور افراد
داوطلب بايد به صورت موقت اين مراکز را در انجام تست های سريع به صورت گسترده ،ياری دهند.
ورود از کشورهای پرخطر به آلمان
● درصورت ورود از يک کشور پرخطر ،حتما بايد تست کرونا انجام شود.
● افرادی که از کشورهای پرخطر وارد آلمان می شوند بايد عالوه بر تست کرونا خود را نيز قرنطينه کنند.
● قرنطينه می تواند بعد از گذشت  ٥روز ،در صورت منفی شدن تست مجدد کرونا پايان يابد.
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