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 شماره پرونده شما، نامه شما از تاریخ شماره پرونده من، نامه من از تاریخ (Rendsburg)شهر 

۱۸/۰۶/۲۰۲۱    

 

 

 مقررات عمومی 

 ((Rendsburg-Eckernförde حوزه

 

و تعیین مناطقی که باید پوشش  (SARS-CoV-2) ۲ دیسارس کوو اقدامات مبارزه با شیوع ویروس لغو در مورد

     ۲سارس کووید ویروس  مبارزه با در ایالتی مقررات ۱جمله بند  ۲الف بند  ۲ماده دهان و بینی مطابق با 

(SARS-CoV-2)  تطبیق گردد ۱۲/۰۶/۲۰۲۱از تاریخ 

 

 
 

در ( IfSG) های عفونی   آیین محافظت در برابر بیماری ۲شماره  ۱بند الف،  ۸۲ ماده و۱جمله  ۱بند  ۲۸ هدماطبق 
ی ادارآیین )  (Schleswig-Holstein)هولشتاین-اداری عمومی ایالت شلسویگآیین  ۲بند  ۱۰۶ماده تطابق با 

-SARS-CoV ۲ووید سارس کمبارزه با ویروس مقرارت ایالتی در  ۲الف بند  ۲با ماده  جرا(، در اLVwG -ایالتی
 :میشود مقررات زیر وضع ۱۱/۰۶/۲۰۲۱تاریخ از  ((2
 

 

 یمناطق نییو تع (SARS-CoV-2)  ۲سارس کووید  روسیو وعیدر مورد اقدامات مبارزه با ش یعموم مقرره". ۱

-SARS-CoV) ۲ویروس سارس کووید مقررات ایالتی برای مقابله با انتشار  ۱صفحه  ۲الف بند  ۲ماده  که طبق

 لغو میشود.  ۲۱/۰۶/۲۰۲۱به تاریخ  ".شود یم دهیپوش ۱۲/۰۶/۲۰۲۱از تاریخ  ینی، دهان و ب(2

 

 قابل االجرا می باشد.  ۲۱/۰۶/۲۰۲۱. این مقرره به تاریخ ۲

 

 (IfSG) های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری ۸بند  ۱۶و ماده  ۳بند  ۲۸طبق ماده  العمل. این دستور۳

 بالفاصله قابل اجرا می باشد. 

 

 

 شد توسط:  ارائه  معلومات  
 

Lena Mayar 
آدرس: یمیلا  

 

gesundheitsschutz@kreis-rd.de 

mailto:gesundheitsschutz@kreis-rd.de
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، (Rendsburg-Eckernförde) حوزهدر  کاریرا می توان در ساعات  نآ مرتبط به استدالل و کلی همقرراین . ۴

 .خواند Kaiserstraße 8)  ،24768 (Rendsburgواقع در خیابان

 

 

 استدالل

که  یمناطق نییتع و (SARS-CoV-2)  ۲سارس  روسیو وعیدر مورد اقدامات مبارزه با ش مقرره کلی" قیاز طر

 ، (SARS-CoV-2) ۲ویروس سارس کووید مقررات ایالتی برای مقابله با انتشار  ۱صفحه  ۲الف بند  ۲ماده  طبق

شهر  یکانال شمال شرق ریز ادهیپ نیعابر یتونل برااستفاده از پوشش دهان و بینی در  ۱۲/۰۶/۲۰۲۱از تاریخ 

 دستور داده میشود.   ۲۷/۰۶/۲۰۲۱، راه پله های و پله های برقی الی تاریخ رآسانسوو  (Rendsburgرندسبورگ )

 

آیین محافظت در  ۲شماره  ۱الف بند  ۲۸ماده  و۱جمله  ۱بند  ۲۸ماده در   وضع شدهمبنای قانونی برای اقدامات 

 ۲الف بند  ۲ماده  با اجرا ومقرره عمومی ایالتی  ۲بند  ۱۰۶ماده در ارتباط با  ((IfSG های عفونی  برابر بیماری

 ذکر شده است. ۱۱/۰۶/۲۰۲۱خ از تاری (SARS-CoV-2) ۲سارس کووید مقرره ایالتی در مبارزه با ویروس 

 

شناسایی افراد  موظف به، دفاتر مربوطه ((IfSGآیین محافظت در برابر بیماری های عفونی  ۱بند  ۲۸ماده  اساس هب

بوده و یا که متوفی بیمار گاهی حاصل شودآاگر یا  می باشد و بیماری ناقلو افراد  مشکوک به بیماریافراد ، ربیما

آیین محافظت در  ۱الف بند  ۲۸بوده، اقدامات الزم مخصوصا به اساس ماده  بیماری یا ناقل و مشکوک به بیماری

تا آنجا ، ((IfSG های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری ۳۱الی  ۲۹و ماده  (،(IfSG های عفونی  برابر بیماری

 ۲۸مطابق به ماده اقدامات حفاظتی الزم انجام دهند.  را باید که برای جلوگیری از شیوع بیماری های واگیر الزم است

ویروس  های یوع بیماریبرای جلوگیری از ش ((IfSG های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری ۱جمله  ۱بند 

 ۱جمله  ۱بند  ۵ماده  ملی با توجه بهدر سطح  موجود اپیدمیوضعیت در مدت می تواند ( COVID-19) ۱۹ووید ک

)ماسک( به ویژه پوشاندن دهان و بینی  توسط پارلمان آلمان ((IfSG های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری

مخصوصا ، ((IfSG های عفونی  آیین محافظت در برابر بیماری ۲شماره  ۱الف بند  ۲۸. نظر به ماده شوداجباری 

اماکن یا تحت شرایط خاص وارد  و خودداری نمایند مکان های عمومیبه  که از وارد شدن شوندمکلف  اشخاص

 .ردندگعمومی 

 

 

تاریخ  از (SARS-CoV-2) ۲سارس کووید ویروس  مبارزه با مقرره ایالتی در ۱صفحه  ۲الف بند  ۲ماده طبق 

، مناطق اصلی خرید و سایر مناطق داخل رو ها پیادهدر دهان و بینی خود را   ،عابران پیادهباید ، ۱۱/۰۶/۲۰۲۱

بپوشانند. مناطق فوق الذکر و  ،ردوجود دارد و  فاصله را نمی توان مراعات کدر آن تردد بیشتر ی که شهر، خیابان ها

تعیین شده است. طبق  بوطهبا بخش های دیگر مرپس از مشاوره و محدودیت زمانی توسط بخش بهداشت  همچنین

مطابق با کامالً ضروری است.   پیوست پوشش دهان و بینی در مکان های ذکر شده دردستور ارزیابی مقامات محلی، 

در مورد غذا  ۱ات به اساس ماده تعهداین مقرره مطابق به . لوحه های استفاده شودبه روش مناسب  از  دیبا ۱ماده 

 انجام شود. ستادهیا ایامر در حالت نشسته  نیا نکهی، مشروط بر اسیگار کشیدن اعمال نمیشود خوردن و

 

 چند رد (Rendsburg-Eckernförde)نفر در حوزه  ۱۰۰۰۰۰در هر  در هفت روز گذشته دیجد تعداد مبتالیان

 است: ریروز گذشته به شرح ز

 ۰۹/۰۶/۲۱ ۵،۱، تعداد مبتالیان  

 ۱۰/۰۶/۲۱ ۵،۱، تعداد مبتالیان  

 ۱۱/۰۶/۲۱ ۴،۰، تعداد مبتالیان  

 ۱۲/۰۶/۲۱ ۳،۳، تعداد مبتالیان  

 ۱۳/۰۶/۲۱ ۳،۳، تعداد مبتالیان  

 ۱۴/۰۶/۲۱ ۳،۳، تعداد مبتالیان  
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 ۱۵/۰۶/۲۱ ۳،۳، تعداد مبتالیان  

 ۱۶/۰۶/۲۱۴،۰الیان ، تعداد مبت  

 ۱۷/۰۶/۲۰۲۱ ۲،۶، تعداد مبتالیان  

 

 یکانال شمال شرق ریز ادهیپ نیعابر یتونل براپایین بودن تعداد مبتالیان جدید دیگر پوشش دهان و بینی در  لیبه دل

 متناسب نمی باشد.  ، راه پله های و پله های برقیرآسانسوو  (Rendsburgشهر رندسبورگ )

 

 

 مبتالیانی با توجه به تعداد کم (SARS-CoV-2)  ۲سارس  روسیتوسط افراد آلوده به واحتمال انتشار آئروسل 

 جدید در حال حاضر صلب آزادی های شهروندان مناسب نمی باشد. 

 

رخ دهد. به (Rendsburg-Eckernförde) تعداد مبتالیان در حوزه شتریکاهش ب ندهیآ یرود در روزها یانتظار م

شهر رندسبورگ  یکانال شمال شرق ریز ادهیپ نیعابر یتونل برادر  استفاده از ماسک، الزام به لیدل نیهم

(Rendsburg) برداشته میشود.  ۲۱/۰۶/۲۰۲۱، راه پله های و پله های برقی از تاریخ رو آسانسو 

 

 

 قابل اجرا می باشد.  ۲۱/۰۶/۲۰۲۱ تاریخ از مقررهاین 

 

 (IfSG)محافظت در برابر بیماری های عفونی آیین  ۸بند  ۱۶ماده و  ۳بند  ۲۸مطابق با ماده  دستورالعمل هااین 

 برای ابطال این اقدامات اثر تعلیقی ندارد.ت بالفاصله قابل اجرا می باشد. اعتراض و شکای

 

، (Rendsburg-Eckernförde) حوزهدر  ن را می توان در ساعات کاری آ مرتبط به این مقرره کلی و استدالل 

 .خواند Kaiserstraße 8)  ،24768 (Rendsburgواقع در خیابان

 

 

 

 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) حوزهاعتراض حضوری در یا و الکترونیکی 

 Kaiserstraße 8)  ،24768 واقع در ، (Fachdienst Gesundheitsdienste)بهداشتی تخصصی خدمات

(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) بنام دیاعتراض کنند که شهروند دارای یک حساب شهرون (EGVP-Konto)  

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

 

 
 به دستور 

 (Lena Mayar)خانم 
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