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 عمومی مقررات 

 

 Rendsburg-Eckernförde)) حوزه

  

  ۲سارس کووید ویروس نوع جدید انزوا )انزوا یا قرنطینه( به دلیل عفونت  دستورات در مورد   

(SARS-CoV-2 یا ) اول  روهگاعضای یک خانواده   /  با هم افراد در ارتباط  طبقه بندی  

 

  

بیماری های عفونی در انسان ها    مبارزه باپیشگیری و    آیین  ۲جمله    ۱بند    ۳۰ماده    و  ۲  ،۱الف بند    ۲۸به اساس ماده  

-شلیسویک    ایالتین کلی اداری  آی  ۲بند    ۱۰۶ماده    در ارتباط با   (IfSG)ی  عفونبیماری های    در برابر  محافظت  آیین)

 زیر وضع میشود:   عمومی مقررات (Schleswig-Holstein) ولشتاینه

 

      ،  که اشخاص .۱

  ی روسهایو  برای موجود بودن  یکولیمول  و  یکیولوژی ب  آزمایش،  عمومیاین مقرره    ن مدآدر به اجرا    پس ازمیدانند،  الف.  

 مثبت(  شیآزمافراد با )ا ا انجام شود و مثبت تشخیص شود.آنه یبر رو (SARS-CoV-2) ۲کووید  سارس 

 یا و

 

 عیسر ش یآزما (SARS-CoV-2) ۲ویروس سارس کووید   مدن این مقرره کلیآ، پس از به اجرا در دارند کهآگاهی   .ب

  توسط پرسنل آموزش دیده،   نهاآبه روی  ،  ((SARS-CoV-2    ۲  کوویدسارس    روسیو  موجود بودن   یژن برا  یآنت

    انجام شود و مثبت تشخیص شود 

 

 یا  و

 توسط:   هشد  هارائمعلومات  

Julia Rose 

 

آدرس: ایمیل  
gesundheitsschutz@kreis-rd.de 

mailto:gesundheitsschutz@kreis-rd.de
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طبقه  اول گروه با هم / تنگاتنگ در ارتباطافراد  منحیث (RKI)  خرابرت کو وتتیستیان دستوراتکه طبق  یافراد ج.

 و مراقبت از کودکان  کودکان  در مراکز مراقبت روزانه کیتماس نزددر  افرادی به استثنا  .شوند  یم یبند

 (IfSG)آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی  ۳الی  ۱بند  ۳۳به اساس ماده  مدارس   نیهمچن و

 

برای کولی  یانجام شده بیولوژیکی مولآزمایش      (Rendsburg-Eckernförde)  حوزهکه توسط بخش بهداشت  نیکسا  د.

 ( مثبت آزمایشاشخاص با  )  .اطالع داده شده است مثبت ،(SARS-CoV-2) ۲سارس کووید ویروس  موجود بودن 

 

 ویا 

 

 عیسر ش یآزما (SARS-CoV-2) ۲ویروس سارس کووید    مدن این مقرره کلیآآگاهی دارند که، پس از به اجرا در  ح.

  )پرسنل آموزش ندیده(   توسط خود شخص،  ((SARS-CoV-2  ۲سارس کووید    روسیوموجود بودن    یژن برا  یآنت

 انجام شود و مثبت تشخیص شود   

 

زمان نامبرده در شماره ششم در نظر  و  به خانه بروند    مستقیما    از نتیجه آزمایش   آگاهی  از  بالفاصله پس  ، اند  موظف

 خانگی / قرنطینه( انزوای)  اقامت بگزینند /در انزوا قرار بگیرند  گرفته و

 

طبق دستورالعمل    افتهیشده و بهبود    نه یافراد واکس   برای    (  تنگاتنگتماس  با  )افراد  حروف د    ۱ات نامبرده در شماره  تعهد

  ن دوم از بیاستثنا مطابق با جمله  این  شود.    یاعمال نم  (COVID-19)  ۱۹در برابر کووید    یاقدامات حفاظت  یاستثناها

یا با نوع جدید که   آلوده است و  (SARS-CoV-2)    ۲سارس کووید    روسیو  که به  یتماس با شخص  میرود در صورت

  ی و دارارش پیدا نکرده هنوز در آلمان گستتعریف شده است و (Robert Koch-Institut) کوخ  موسسه رابرت  توسط

 . این برای اشخاص بهبود یافته و واکسینه شده نیز صدق می کند.  نگران کننده است یها یژگیو

 

  ی تخصص  یخدمات بهداشت  با، بال فاصله  ستندهموظف    ، ذکر شده  «ثالی    الف   ز»ا  ، «۱شماره  »  در   که  یافراد.  ۲

 به تماس شوند و اطالع دهند.   (Rendsburg-Eckernförde) حوزه

  

                   :ابالغ شود دیبا ر یاطالعات ز 

                    ی خانوادگاسم  و  اسم -

 تولد،  خیتار  -

 شماره تلفن  -

 آدرس خانه   -

 ( ، حروف الف الی ث۱شماره   )شخص  خود طبقه بندی -

 در روز اول مریضی   شدن عالیم   یداهو معلومات در رابطه بهعالیم بیماری از جمله  -

 )آزمایش(  روز تست -

 د   یخانه زنده گی می کنیک اسم و اسم فامیلی افرادی که در  -

،  گزارش دهی را به عهده میگیرد  (IfSG)آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی    ۸ماده  مطابق با    دیگر   یاگر شخص

 گزارش وجود ندارد.  یبرا یگونه تعهد چیهبرای این شخص 

  

آزمایش  را با استفاده از    شیآزما  جهیموظفند بالفاصله نت ،ذکر شده اند  «و ح  ب»حروف  ،  «۱  شماره»  در  که یافراد.  ۳

برای   کنند.  دییپزشک تأ  کی  ایو    شیآزما  ستگاهیا  کی ،  ش یمرکز آزما  کی( در  PCR  -  شی)آزما  یمولکول  یکیولوژ یب

بدون  و    ینیکار فقط با استفاده از پوشش دهان و ب  ن یبار از خانه خود خارج شوند. ا  کی  اجازه دارند  انجام این کار 

  انجام شود.  در وسط راهبدون توقف    یعنی،  برگشتو    رفت   میمستق  ر ی و در مس   یحمل و نقل عموم  لیاستفاده از وسا
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انجام در    توقف برای دالیل دیگر مجاز نیست.  با(PCR  -)آزمایش    آزمایش  صورت عدم  افراد  روز خود را    ۱۴  دی، 

 قرنطینه کنند. 

 

زیر را مراعات    رفتاری  مقررات که    ید سته، موظف  دمیشون«  الف الی د»حروف  ،  «۱شماره  »یکه شامل    افراد   .۴

 نمایید: 

 اشخاص دیگر /با اعضای خانواده  تنانگ فزیکیقطع ارتباط  -

 د. یمراعات نمای را  متر با تمام اشخاص ۲الی  ۱،۵۰فاصله  -

شخص  اتاق را با   دمجبور یامکان اش وجود ندارد و اگر  ، شما را بپوشاندو هم دهان  ینیبه ک دی ببندطوری ماسک را  -

 کنید. عوضرا  اتاق ، هوایبه دلیل نفوذ رطوبت د از هر دو ساعت عدر این صورت حد اقل ب .دیکن میتقس  دیگر 

خانواده(   کیخانه )حلقه نزد  کیدر    ایدارند    ازین   یکه به مراقبت شخص   یفوق الذکر در مورد افراد  یموارد فرع  -

 . ابدیالزم کاهش   زانیبه م دیشود. تماس ها با  یهستند، اعمال نم

  دیبدن با یدما. شود  یاداشت دفترچه در یک گر یو تماس با افراد د یعموم یها تیاز عالئم، درجه حرارت بدن، فعال -

 شود.   یر یاندازه گ دو بار در روز

بالفاصله با بخش بهداشت    دی با،  ینیب  زش یآبر   ایگلو    خریش دما، سرفه، ت شیافزا  ا یمانند تب    یدر صورت بروز عالئم  -

 تماس در قسمت پایین ذکر شده است.  عاتالاطتماس گرفته شود.  (Rendsburg-Eckernförde) حوزه

 

آیین محافظت در برابر   ۳۱میشوند، اجازه کار کردن را طبق ماده  حروف الف الی ح« ۱شامل »شماره که   یافراد. ۵

می توانند  کار   ،دنندارند. افرادیکه در خانه کار میکنند و با اشخاص دیگر در ارتباط نیست ( IfSG) های عفونی بیماری 

 کنند. 

 

  (Rendsburg-Eckernförde)توسط بخش بهداشت حوزه    قابل اعتبار است که   دستورالعمل برای انزوا تا زمانی.  ۶

تماس   در مورد .تمدید در موارد انفرادی امکان پذیر است   روز می باشد.  ۱۴برداشته شود. آخرین مهلت لغو این مقرره  

تایید شده مصاب به  مورد   در ابتدا  )  استوار است.   (PCR)  یولکیمول  یکیولوژ یب  جهیبر اساس نتمقرره    ،آلودهافراد    با

 (. COVID دکووی

انجام شده  آزمایش  به    منفی  در صورت  نظر  ح    ۱شماره  »توسط خود شخص  انجام«  حروف  از  بعد    آزمایش  و 

  شی آزما  یمنف  جه ینت  موجود بودن   در صورت قرنطینه به شکل اتوماتیک (،  PCR  -  متعاقب )تست   یمولکول  یکیولوژیب

مورد تایید   در ابتدا )  موضوع نامبرده حایز اهمیت است «حروف ث ۱ » برای اشخاص نظر به شماره از بین میرود. 

 (. COVID دشده مصاب به کووی

 

 ن امکان پذیر است.آاعتبار دارد. تمدید    ۳۱/۱۰/۲۰۲۱الی تاریخ     سریعا قابل االجرا می باشد و  عمومی  این مقرره  .۷

 

الی    دمی توان  (IfSG) های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری  ۶الف شماره    ۱بند    ۷۳به ماده  تخلفات با توجه  .  ۸

 .  داشته باشدایورو جریمه در بر  ۲۵۰۰۰

 

  (IfSG)های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری ۸بند  ۱۶و همراه با ماده  ۳بند  ۲۸این مقررات مطابق با ماده . ۹

 بالفاصله قابل اجرا می باشد. اعتراض ها و شکایات برای ابطال این اقدامات اثر تعلیقی ندارد. 

 

 

 استدالل 

آیین   ۲  جمله  ۱بند    ۳۰با ماده    ۱الف بند    ۲۸و ماده    ۱الف بند    ۲۸وضع شده طبق ماده  مبنای قانونی برای اقدامات  

آیین محافظت در برابر   ۱جمله   ۱الف بند  ۲۸استوار است. طبق ماده  ( IfSG) های عفونی محافظت در برابر بیماری

می باشد   بیماری  ، ناقله بیماریشناسایی افراد بیمار، مشکوک ب  دفاتر مربوطه موظف به (IfSG) های عفونی  بیماری 

برای جلوگیری   بوده، اقدامات الزم  بیماری  یا ناقل  و  ، مشکوک به بیماریبوده  که متوفی بیمار   گاهی حاصل شودآاگر  یا    و

آیین محافظت در   ۲صفحه    ۱بند    ۲۸ماده  و    ۱الف بند    ۲۸طبق ماده    انجام دهند.را باید  از شیوع بیماری های واگیر  
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.  یا منع کند  مردم را محدود وزیاد    تعدادمی تواند دفتر مربوطه مراسم با اشتراک      (IfSG) های عفونی  برابر بیماری

یک یا    و  را ببندد  تتجّمعاخرها و  تاس   (IfSG) های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماریماده قانون    ۳۳و طبق ماده  

که   یالزم انجام نشود، از مکان یکه اقدامات حفاظت یتواند افراد را موظف کند تا زمان یم نیهمچنرا ببندد:   نآبخش از 

 وارد نشوند.  شدهمشخص   اماکن  به ایهستند خارج نشوند و  جادر آن

 

بیماری   ۳۱طبق ماده   به   (IfSG) های عفونی  آیین محافظت در برابر  بیمار، مشکوک  افراد  تواند  دفتر مربوطه می 

منع کند. این مقرره    قسما  یا    و   کامال  حرفه های مشخصی   از کار کردن   را   ناقل بیماری باشد  بیماری، و مشکوک به

ویروس    ند که خطر انتشارنیا بیماری را در خود حمل می ک  ستند و هکه ناقل بیماری    شامل حال افرادی است   همچنان

 .  در آنها محسوس است

 

  ی آلودگ  قیشود و از طر   ی م  جادیها( ا  روسیاست که توسط پاتوژن ها )و  یمار یب  یکرونا  نوع  روس یاز و  یناش   یمار یب

  کرونا   روس یو  د یکه از نوع جد  یدر افراد  یعفونت قطره ا  قیشود. انتقال از طر  ی منتقل م  گریبه فرد د  یاز فرد  حباب

که در حال    یی است. از آنجا  ریبدن آنها امکان پذ  گر ید  عاتیما  ا ی  فوعتماس با استفراغ، مد  ق یاز طر   ا یبرند    ی رنج م

وجود    درمان در آلمان  یبرا  تایید شده  ییدارو  و  در دسترس نیست  ونیناس یواکس   قیمردم از طر   حفاظت کافی حاضر  

 برخوردار است.  یا ژهیو تیاز اهم ،روسیاز آلوده شدن افراد سالم به و یر ی، جلوگندارد

 

 ی مار ی که به ب  اطالق میشود    یشخصه  ب  (IfSG) های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری  ۴شماره    ۲طبق ماده    مار یب

  ۱و ماده   (IfSG) های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری  ۱شماره    ۱صفحه    ۱بند   ۶طبق ماده  مبتال است.    ر یواگ

و    ۱شماره    ۱جمله    ۱بند    ۶به ماده  مطابق    ثبت آدرس خانه  وسیع تر و  اطالعات   در مورد  یمصوبه ا  ۱صفحه    ۱بند  

  با پیدایش اولین بیماری واگیر رابطه  در   ( IfSG) های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری  ۱جمله    ۱بند    ۷ماده  

واگیر بود  که خیلی    ن یخلق چ  ی وهان / جمهور   شهردر    ۲۰۱۹ر در دسامب  (SARS-CoV-2)  ۲ویروس سارس کووید  

 . دو بیماران موظف به اطالع دادن بودن

 

بیماری  ۷شماره    ۲ماده    بر اساس  بیماری   (IfSG) های عفونی  آیین محافظت در برابر  به   بهیک شخص مشکوک 

 نکه خود بیمار باشد.  آا حمل کند بدون ر که با خود ویروس   دشخص گفته میشو

 

مصاب به    با افراد   د کهنریگروه اول قرار میگ  در دسته افراد  (RKI)  روبرت کوخ  وتیستیان   قاعدهکه طبق    یافراد

   در ارتباط باشند و منحیث افراد مشکوک نامیده میشوند.ویروس کرونا 

 . بدست آورد (RKI) روبرت کوخ  وتیستی ان توان از یمر را تدقیق معلومات

erson/Manhttps://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktp(

agement.html;jsessionid=7EDD03B554492F3938252D1388B8FBE5.internet101#doc135

)16162bodyText8 

به مقامات   (IfSG) های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری  به طور موثر،  یمار یب  نیا  وعیاز ش   یر یجلوگ  یبرا

موارد   ن ی. اداده است مصاب شدن از خطر  یر یجلوگ  یبراپیش برد اقدامات  یرا برا  یگسترده ا ار یحقوق بس  صالحیذ

 است:  ریبه طور خاص شامل موارد ز 

 

  خون گرفتن  همراه با، گرفته شود  کار  از حوصله مندی انجام تستهنگام در  باید  •

 جامع در مورد وضعیت سالمت   دادن اطالعات •

       ن یک مکان مشخص ماندات، در دستور  •

            

صریحا  بیان می کند که حقوق اساسی سالمت   (IfSG) های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری  ۳۰الی    ۲۸ماده  

قانون اساسی( و مصونیت از    ۲صفحه    ۲بند    ۲قانون اساسی(، آزادی شخص )ماده    ۱صفحه    ۲بند    ۲  جسمانی )ماده

        .است محدود شود اجازهقانون اساسی(   ۱بند  ۱۳ماده منزل )

             

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html;jsessionid=7EDD03B554492F3938252D1388B8FBE5.internet101#doc13516162bodyText8
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html;jsessionid=7EDD03B554492F3938252D1388B8FBE5.internet101#doc13516162bodyText8
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html;jsessionid=7EDD03B554492F3938252D1388B8FBE5.internet101#doc13516162bodyText8
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  «حروف الف الی ح  ۱  »  دستور ماندن در خانه و ترک نکردن خانه بدون اجازه برای افراد مصاب که شامل شماره 

، برای شده اند یطبقه بند (RKI) روبرت کوخ  وتیست یانو یا افراد مشکوک به بیماری طبق دستور العمل های  میشوند

صفحه    ۱بند    ۳۰. به اساس ماده  از شیوع ویروس کرونا جلوگیری به عمل آید  تا  ، جا و ضروری استمردم به  محافظت  

یا به شکل درست    افراد مشکوک به بیماری در یک بیمارستان و  (IfSG) های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری  ۲

در   گرفتن  قرار  انزوا  بگیرد.  قرار  انزوا  در  تا  یضرور   «خانه»دیگر  را  بتوان  است  العمل  و    کرد  بررسی  دستور 

 .  کرد وضعرا   اطالعات تماس برای مقرره های بعدی 

  

خطر    انتقال نمی دهد وویروس را    گرانید  یبراافراد بهبود یافته  شده و    نهیدهد که افراد واکس   ینشان م  یشواهد علم

در برابر ویروس    یاقدامات حفاظتو    تاستثنائامقرره  .  یافته است کاهش  نزد ها    یبه طور قابل توجهویروس را    انتقال

به  را در نظر گرفته است.   یاز اقدامات محافظت تیو معاف فیگروه از افراد تخف نیا ی( برا(COVID-19  ۱۹کووید 

برای   (IfSG)محافظت در برابر بیماری های عفونی  وضع شده  آیین  در بخش پنجم  اقدامات حفاظتی    ۱۰اساس ماده  

اقداماتی حفاظتی افراد بهبود یافته     ۲جمله    ۱۰به اساس ماده  افراد واکسینه شده و افراد بهبود یافته اعمال نمی شود.  

و واکسینه شده درصورت ارتباط با شخص مصاب موظف به قرنطینه کردن نمی باشد. اگر افراد واکسینه شده و یا  

   نتعفو  ا ی  را داشته باشد و    (SARS-CoV-2)    ۲سارس کووید   روسیعفونت با و  یعالئم معمول  افراد بهبود یافته  

  ۲و    ۱شماره    ۳بند    ۱اساس ماده    ، به  شده باشد ثابت  نزد انها    (SARS-CoV-2)  ۲کووید    سارس  روسیبا و

   اقدامات حفاظتی باید عمل کنند.

 

 

میشوند،  حروف الف الی ث   ۱شماره  که شامل مثبت برای افراد  آزمایش تعهد به گزارش دهی به اداره بهداشت بعد از 

توسط خود شخص انجام میشود، شامل نمی باشد. افراد که آزمایش ار خود شان انجام    که   آزمایش هایصادق است.  

تایید کنند. اگر نتیجه  PCR  -تست  ی )کولیو مول  یکیولوژیتست بمی دهند، موظف استند، توسط   مثبت  آزمایش  ( 

 هستند.  ۲به شماره مطابق  دهی افراد ملزم به ارائه گزارشباشد، این  

 

  لتا زمانیکه یک شخص مسئو  حروف الف الی ث میشوند موظف به گزارش دهی نیستند،    ۱برای افراد که شامل شماره  

 های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری  ۱شماره   ۱بند    ۸ماده  پزشکان )  شامل  بخصوص  هانیااین کار را انجام دهد.  

(IfSG)  بیماری  ۵شماره    ۱بند    ۸)ماده    داروسازان  ای در برابر  یا اشخاص  (  (IfSG) های عفونی  آیین محافظت  و 

  ۱شماره    ۳بند    ۲۴و یا به اساس ماده    ۲بند    ۲۴دیگری که این آزمایش را انجام می دهند در صورتیکه به اساس ماده  

 برای انجام آزمایش های سریع مجوز دارند.   (IfSG) های عفونی آیین محافظت در برابر بیماری

 

  شیرا بالفاصله با استفاده از آزما  شیآزما  جهیموظف هستند نتحروف ب و ح میشوند،    ۱شامل شماره  که    یافراد

روز در انزوا قرار بگیرند در مقایسه   ۱۴در غیر این صورت باید   کنند.    دیی( تأPCR  -  شی)آزما  یمولکول  یولوژیب

  یولوژ یب  شیآزماپایان قبل از موقع انزوا از طریق نتیجه منفی    . دخالت جسمی جزیی )اجبار برای آزمایش وجود ندارد(با  

 امکان پذیر است.   (PCR - شی)آزما یمولکول

 

یا ایستگاه تست به سفارش بخش   حروف الف، ب و ث میشوند می تواند مرکز تست و  ۱برای افراد که شامل شماره 

 بهداشت زمان تست و دلیل تست را ارایه دهد.   

 است.  ر یتأث یفدرال ب ای یالتیبر اساس مقررات ا شیآزما ایانزوا  مقررات

 

  دیکوو  یها  یمار ی( و بSARS-CoV-2)   ۲  دیسارس کوو  روس یاز و  ی ناش   یو عفونت ها  عیسر   اریبس   وع یدر مقابل ش  

۱۹  (COVID-19با ،)عفونت   یها   رهیو قطع زنج  وعیانداختن  ش   ر یبه تأخ یبالفاصله اقدامات گسترده و موثر برا  دی

  ت یبهداشت و امن ستم یس  ی اساس  یمدت از عملکردها  یناز حفظ و مراقبت طوال نانیاطم یانجام شود. اقدامات موثر برا

( تا آنجا که ممکن است،  فورا الزم است. قطع،  Schleswig-Holstein)  نیهولشتا-گیوس شل   الت یو نظم عامه در ا

   نیبه ا  یابیدست  یتنها روش موثر برا  -  یفراتر از اقدامات قبل  -در کشور    د یجد  یمار یدر گسترش انتشار ب  ریتأخ  ایمهار  

  اهداف است. 
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به مراکز    روسیو  ورود  تا به امروز نشان داده است (COVID-19)   ۱۹ویروس کووید    ی ر یتجربه در طول موج همه گ

شوند و کودکان    ی نم  دیشد  وعیمنجر به ش   معموال  مدارس    نیو همچن  اطفال   و مراکز مراقبت  کودکان مراقبت روزانه 

که عفونت را انتقال می دهند در انزوا قرار داده میشوند به همین   کنند. تمرکز بر افراد آلوده  یرا تجربه نم  دیشد  وعیش 

  نیو مراکز مراقبت روزانه و همچن  کودکان   مراقبت روزانه  مراکز   در قرنطینه  .  شکستتوان    ی عفونت را م  رهی زنجشکل  

فقد در موارد  های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماریمندرج در    ۱و شماره    ۳الی    ۱بند    ۳۳اساس ماده  مدارس به  

  بیآس  یافراد تماس با خطر و بر گروه ها تیر یمدانفرادی در نظر به ارزیابی خطر توسط نهاد های مسول انجام شود. 

 میشود. مرکز تپرخطر  یدادهایو رو ر یپذ

          

 

استوار است.    (IfSG) های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری  ۲و    ۱جمله    ۱بند    ۲۸این مقررات مطابق با ماده  

  (IfSG) های عفونی آیین محافظت در برابر بیماری  ۶الف شماره  ۱بند  ۷۳نقض این مقرر جریمه نقدی به اساس ماده 

 در پی دارد.   

 

 

  (IfSG) های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری  ۸بند    ۱۶و همراه با ماده    ۳بند    ۲۸این مقررات مطابق با ماده  

  اجرا می باشد. اعتراض ها و شکایات برای ابطال این اقدامات اثر تعلیقی ندارد.  بالفاصله قابل

 

   

    

 : اتتذکر

 

خانه جدا شود. "یک    غیر بیماراز اعضای    نظر زمانی و مکانیخانواده باید از  فرد مریض  در صورت امکان،   •

  یکی پس از دیگری   یا  و وعده های غذایی با هم جمع نشوند  در  جدایی زمانی"  اتفاق بیفتد، به عنوان مثال، این که  

   اقامت بگزینند.  جدای مکانی به این معنی که در اتاق های جدا  .غذا را صرف کنند

            باشید و از دستمال های یکبار مصرف استفاده کنید.در همه حال توجه داشته   زدن و عطسه کردن سرفهبه آداب  •

با هم اتاقی ها و اقوام باید به حداقل ممکن محدود شود ، به موجب آن اقدامات رفتاری ذکر شده در باال باید    تماس •

 رعایت شود. 

 را نباید با سایر اعضای خانه به اشتراک گذاشت.   لوازم بهداشتی •

لباس های که با  اعضای خانواده یا اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته شود. با نباید بدون شستن قبلی   س لباظروف و  •

 درجه سانتیگراد شسته شوند.  60 به تماس پیدا می کنند باید حداقل ناحیه تناسلی

که افراد به طور مکرر با آنها در تماس هستند باید به طور مرتب با تمیز کننده های خانگی یا مواد ضد    سطوح •

 عفونی کننده سطح تمیز شوند. 

 و استفاده از توالت.  غذا ، به ویژه قبل و بعد از تهیه غذا ، خوردن   شستشوی منظم دست •

 ن آشپزخانه و حمام اطمینان حاصل کنید.اتاق نشیمن و اتاق خواب و همچنی تهویه منظم شما باید از  •

 . انجام دهید یا اجازه دهید شخص دیگری این کار را انجام دهد  آنالین صورت ه را ب لوازم خرید  •

است، اما استفاده از وسایل حمل و نقل  تان  خود    وسیله نقلیه شخصیمسیر مستقیم به معنای استفاده از تاکسی یا   •

 . نیست عمومی

مقرره   کاری    نراآاستدالل    و  عمومیاین  ساعات  در  توان  در ،  (Rendsburg-Eckernförde)  حوزهمی  واقع 

 خواند. Kaiserstraße 8)  ،24768 (Rendsburgخیابان

 

 

 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) اعتراض حضوری در حوزه یا و الکترونیکی 
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 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   اگر در این پرونده وکیل موجود باشد و

-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) دی بنام اعتراض کنند که شهروند دارای یک حساب شهرون(EGVP-Konto)    و

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

 

هیچ اثر   آیین های عفونی آیین محافظت در برابر بیماری ۸بند  ۱۶در ارتباط با ماده  ۳بند  ۲۸ماده  اعتراض مطابق با

  دادگاه اداریمی تواند    درخواست بنابراین در صورت اعتراض از دستورات پیروی میشود. در صورت  تعلیقی ندارد.  

اثر ، (Brockdorff-Rantzau-Straße 13, 24837 Schleswig)واقع در  ،  (Schleswig-Holstein)ایالت  

 را دستور بدهد.    یجزئبطور کلی یا  تعلیقی

 

 

 

 به دستور  

 (Julia Rose)خانم 

 


