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۲۰۲۱/۰۴/۱۰

مقررات عمومی
حوزه ))Rendsburg-Eckernförde
در مورد اقدامات مبارزه با شیوع ویروس سارس کووید  (SARS-CoV-2) ۲و تعیین مناطقی که باید پوشش
دهان و بینی مطابق با ماده  ۲الف بند  ۲بند جمله  ۱مقررات ایالتی در مبارزه با ویروس سارس کووید ۲
) (SARS-CoV-2تطبیق گردد

طبق ماده  ۲۸بند  ۱جمله ۱و ماده  ۲۸الف ،بند  ۱شماره  ۲آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی ( )IfSGدر
تطابق با ماده  ۱۰۶بند  ۲آیین اداری عمومی ایالت شلسویگ-هولشتاین )( (Schleswig-Holsteinآیین اداری ایالتی-
 ،)LVwGدر اجرا با ماده  ۲الف بند  ۲مقرارت ایالتی در مبارزه با ویروس سارس کووید  )SARS-CoV-2) ۲از
تاریخ  ،۲۰۲۱/۰۳/۲۶اخیرا به تاریخ  ۲۰۲۱/۰۴/۱۰مقررات زیر وضع میشود:
 .۱در رابطه به مناطق عمومی ذکر شده در پیوست به اساس ماده  ۲الف بند  ۲صفحه  ۱مقررات ایالتی برای مقابله با
انتشار ویروس سارس کووید  (SARS-CoV-2) ۲از تاریخ  ،۲۰۲۱/۰۳/۲۶اخیرا به تاریخ  ۲۰۲۱/۰۴/۱۰در روز
های هفته و در اوقات نامبرده برای عابرین پیاده پوشیدن ماسک ملزم میشود  .موارد استثنا و سایر الزامات در ماده ۲
الف بند  ۱و  ۲مقررات ایالتی درج شده است  .افرادی که از پوشش دهان و بینی استفاده نمی کنند و استثنایی برای آنها
وجود ندارد ،اجازه ورود ،اقامت و یا استفاده از مناطق عمومی را ندارند.
 .۲در تمام ایستگاه ها مترو و بس ها ،ایستگاه های قطار ،ایستگاه قطار شهری و بیرون شهری حوزه (Rendsburg-
 (Eckernfördeدر سکوها قطار ،در جاده های عمومی متصل به سکوها ،در ایستگاه ها سر پوشیده و پیش روی
ایستگاه عمومی ،مطابق با ماده  ۲الف بند  ۲جمله  ۱مقررات ایالتی برای مقابله با ویروس سارس کووید (SARS- ۲
 (CoV-2از ساعت  ۶صبح الی  ۱۰شب عابرین پیاده باید از پوشش دهان و بینی استفاده کنند .موارد استثنا و سایر
الزامات در ماده  ۲الف بند  ۱و  ۲مقررات ایالتی درج شده است  .افرادی که از پوشش دهان و بینی استفاده نمی کنند و
استثنایی برای آنها وجود ندارد ،اجازه ورود ،اقامت و یا استفاده از مناطق عمومی را ندارند.
اطالعات بانکی :
Förde Sparkasse
IBAN DE38 2105 0170 0000 1440 06; BIC NOLADE21KIE
Sparkasse Mittelholstein
IBAN DE69 2145 0000 0000 0018 30; BIC NOLADE21RDB

آدرس دفتر:
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg
شماره تلفن۰۰۴۹۴۳۳۱۲۰۲۰ :
شماره فکس۰۰۴۹۴۳۳۱۲۰۲۲۹۵ :

 .۳این دستورالعمل از تاریخ  ۲۰۲۱/۰۴/۱۲الزم االجرا می باشد و الی تاریخ  ۲۰۲۱/۰۵/۰۹قابل اعتبار است.
 .۴این مقرره کلی بر اساس ماده  ۲۸بند  ۱جمله  ۱و ماده  ۲۸الف آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی )(IfSG
در ارتباط با ماده  ۱۰۶بند  ۲مقرره کلی ایالتی استوار است .تخلفات به اساس ماده  ۷۳بند  ۱الف شماره  ۶آیین محافظت
در برابر بیماری های عفونی ) (IfSGپیگیری میشود.
 .۵این دستورالعمل ها مطابق با ماده  ۲۸بند  ۳و در ارتباط با ماده  ۱۶بند  ۸آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی
) (IfSGبالفاصله قابل اجرا می باشد .اعتراض و شکایت برای ابطال این اقدامات اثر تعلیقی ندارد.
 .۶این مقرره کلی و استدالل مرتبط به آن را می توان در ساعات کاری در حوزه )،(Rendsburg-Eckernförde
واقع در خیابان ) (Rendsburg 24768 ،Kaiserstraße 8به دست آورد.

استدالل
مبنای قانونی برای اقدامات وضع شده در ماده  ۲۸بند  ۱جمله ۱و ماده  ۲۸الف بند  ۱شماره  ۲آیین محافظت در برابر
بیماری های عفونی ) )IfSGدر ارتباط با ماده  ۱۰۶بند  ۲مقرره عمومی ایالتی و با اجرا ماده  ۲الف بند  ۲مقرره ایالتی
در مبارزه با ویروس سارس کووید  (SARS-CoV-2) ۲از تاریخ  ،۲۰۲۱ /۰۳/۲۶اخیرا به تاریخ ،۲۰۲۱/۰۴/۱۰
ذکر شده است.
به اساس ماده  ۲۸بند  ۱آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی ) )IfSGدفاتر مربوطه ،موظف به شناسایی افراد
بیمار ،افراد مشکوک به بیماری و افراد ناقل بیماری می باشد و یا اگر آگاهی حاصل شود که متوفی بیماربوده و یا
مشکوک به بیماری و یا ناقل بیماری بوده ،اقدامات الزم مخصوصا به اساس ماده  ۲۸الف بند  ۱آیین محافظت در برابر
بیماری های عفونی ) ،)IfSGو ماده  ۲۹الی  ۳۱آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی ) ،)IfSGتا آنجا که برای
جلوگیری از شیوع بیماری های واگیر الزم است را باید انجام دهند .اقدامات حفاظتی الزم مطابق به ماده  ۲۸بند  ۱جمله
 ۱آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی ) )IfSGبرای جلوگیری از شیوع بیماری های ویروس کووید ۱۹
( )COVID-19می تواند در مدت وضعیت اپیدمی موجود در سطح ملی با توجه به ماده  ۵بند  ۱جمله  ۱آیین محافظت
در برابر بیماری های عفونی ) )IfSGتوسط پارلمان آلمان به ویژه پوشاندن دهان و بینی (ماسک) اجباری شود .نظر
به ماده  ۲۸الف بند  ۱شماره  ۲آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی ) ،)IfSGمخصوصا اشخاص مکلف شوند
که از وارد شدن به مکان های عمومی خودداری نمایند و یا تحت شرایط خاص وارد اماکن عمومی گردند.
وضعیت کنونی و چرخشی ویروس سارس کووید  (SARS-CoV-2) ۲که ویروسی است که مطابق به ماده  ۲بند ۳
آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی ) )IfSGمیتواند منجر به بیماری واگیر شود .برای مقابله با بیماری همه
گیر باید از گسترش ویروس سارس کووید  (SARS-CoV-2) ۲جلوگیری کرد .به همین دلیل قسمت  ۵آیین محافظت
در برابر بیماری های عفونی ) )IfSGمورد استفاده قرار میگیرد.
در این مجوز مطابق با ماده  ۲۸بند  ۱آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی ) )IfSGشرایط عمومی ذکر شده
است که دفاتر مربوطه ملزم به اقدام هستند .اقدامات محافظتی الزم مطابق به ماده  ۲۸بند  ۱آیین محافظت در برابر
بیماری های عفونی ) )IfSGبرای جلوگیری از سرایت بیماری کرونا و بیماری های دیگر کووید ۱۹
) (COVID-19باید از ماسک صورت (ملزم پوشش دهان و بینی) استفاده گردد.
برای ارزیابی خسارت احتمالی ،ا ز قاعده کلی درج شده در آیین عمومی پولیس و نیروی انتظامی استفاده میشود ،هرچه
انتظارات به احتمال خسارت وارده کمتر باشد ،امکان خسارات بیشتر و جدی تر میرود .به همین دلیل امکان آن هست
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که علیه اشخاص دیگری غیر از اشخاص نامبرده در ماده  ۲۸بند  ۱صفحه  ۱آیین محافظت در برابر بیماری های
عفونی ) )IfSGاقدامات وضع شود.
طبق ماده  ۲الف بند  ۲صفحه  ۱مقرره ایالتی در مبارزه با ویروس سارس کووید  (SARS-CoV-2) ۲از تاریخ
 ،۲۰۲۱/۰۳/۲۶باید عابران پیاده ،دهان و بینی خود را در پیاده رو ها ،مناطق اصلی خرید و سایر مناطق داخل شهر،
خیابان های که تردد بیشتر در آن وجود دارد و فاصله را نمی توان مراعات کرد ،بپوشانند .مناطق فوق الذکر و همچنین
محدودیت زمانی توسط بخش بهداشت حوزه ) (Rendsburg-Eckernfördeو پس از مشاوره با بخش های دیگر
مربوطه تعیین شده است .طبق ارزیابی مقامات محلی ،دستور پوشش دهان و بینی در مکان های ذکر شده در پیوست
کامالً ضروری است .به منظور كاهش خطر ابتال به عفونت ،پوشش دهان و بینی در مناطقی كه در پیوست ذکر شده
است ،نیاز است.
اقدامات فوق الذکر در مورد سکوها ،در جاده های منتهی به سکوها ،در ایستگاه های سرپوشیده و در قسمت پیش روی
ایستگاه های قطار ،ایستگاه قطار و توقف گاه شهری و بیرون شهری در حوزه ) (Rendsburg-Eckernfördeنیز
قابل اجرا است.
این اقدامات ضروری است چون اقدامی مشابه و سبک تر از آن وجود ندارد .این امر به ویژه در اینجا صادق است زیرا
در مکانهای مشخص شده در پیوست ،نمی توان حداقل فاصله را با افراد دیگر حفظ کرد .در این مناطق که بسیار پرتردد
هستند ،همیشه نمی توان فاصله تعیین شده را طبق ماده  ۲بند  ۱جمله  ۱مقررات ایالتی در مبارزه با ویروس سارس
کووید  (SARS-CoV-2) ۲از تاریخ  ۲۰۲۱ /۰۳/۲۶مراعات کرد .مناطقی که باید از پوشش دهان و بینی استفاده
شود در پیوست مشخص شده است و محدود است .این مقرره توسط مقامات محلی و بخش بهداشت حوزه(Rendsburg-
 ( Eckernfördeنظر به ضرورت مبرم به روز ها و ساعات روز محدود شده است .این محدوده زمانی در مکان
های نامبرده به طور عمده ساعات شلوغی را در بر دارد.
عالوه بر این طبق ماده  ۲الف بند  ۱جمله  ۳مقررات ایالتی در مبارزه با ویروس سارس کووید (Coronavirus ۱۹
) SARS-CoV-2از تاریخ  ،۲۰۲۱ /۰۳/۲۶یعنی پوشیدن ماسک برای کودکان تا شش سال و افرادی که به دلیل
مشکل جسمی ،روحی و یا روانی نمی تواند از ماسک استفاده کنند ،نیاز نیست ،در صورتی که بتوانند مشکل شان را
ثابت کنند.

این مقرره از تاریخ  ۲۰۲۱ /۰۴/۱۲الزم االجرا بوده و الی تاریخ  ۲۰۲۱/۰۵/۰۹مدار اعتبار می باشد.
مبانی قانونی برای این مقررات نامبرده در ماده  ۲۸بند  ۱جمله  ۲ ، ۱و ماده  ۲۸الف آیین محافظت در برابر بیماری
های عفونی ) )IfSGو با اجرا ماده  ۱۰۶بند  ۲آیین ایالتی در مبارزه با ویروس سارس کووید  ۱۹از تاریخ
 ۲۰۲۱/۰۳/۲۶ذکر شده است .اعتراض ها و شکایات برای ابطال در ماده  ۷۳بند  ۱الف شماره  ۶آیین محافظت در
برابر بیماری های عفونی ) )IfSGذکر شده است.
این دستورالعمل ها مطابق با ماده  ۲۸بند  ۳و ماده  ۱۶بند  ۸آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی )(IfSG
بالفاصله قابل اجرا می باشد .اعتراض و شکایت برای ابطال این اقدامات اثر تعلیقی ندارد.
این مقرره کلی و استدالل مرتبط به آن را می توان در ساعات کاری در حوزه )،(Rendsburg-Eckernförde
واقع در خیابان ) (Rendsburg 24768 ،Kaiserstraße 8به دست آورد.
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فرجام خواهی قانونی
اعتراض در مقابل این مقررات می تواند ظرف یک ماه بعد از ابالغ صورت بگیرد .اعتراض باید به صورت کتبی،
الکترونیکی و یا اعتراض حضوری در حوزه ) ، (Rendsburg-Eckernfördeمجع ایالتی )،(Der Landrat
خدمات بهداشتی تخصصی ) ،(Fachdienst Gesundheitsdiensteواقع در )24768 ، Kaiserstraße 8
 (Rendsburgانجام شود.
اگر در این پرونده وکیل موجود باشد و یا اعتراض به شکل الکترونیکی توسط یک دفتر انجام شود ،می توان اعتراض
را از طریق پست الکترونیکی ویژه برای وکال و یا دفاتر به صندوق پستی الکترونیکی ویژه حوزه (Rendsburg-
 (Eckernfördeارسال کرد.
اعتراض از طریق ایمیل مجاز نیست .شهروندان فقط در صورتی می توانند به صندوق پستی الکترونیکی ویژه حوزه
) (Rendsburg-Eckernfördeاعتراض کنند که شهروند دارای یک حساب شهروندی بنام ) (EGVP-Kontoو
یا ) (OSCI-Kontoباشد و همچنین برای امضای الکترونیکی واجد شرایط باشد.
اعتراض مطابق با ماده  ۸۰بند  ۲شماره  ۳آیین نامه دادگاه اداری ( )VwGOهیچ اثر تعلیقی ندارد .درخواست برای
دستور به اثر تعلیقی می تواند مطابق به ماده  ۸۰بند  ۵آیین دادگاه اداری در دادگاه اداری ایالت
) ،(Schleswig-Holsteinواقع در ) ،(Brockdorff-Rantzau-Straße 13, 24837 Schleswigارسال
شود.
به دستور
خانم )(Antonia Burgmann
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ضمیمه مقررات عمومی حوزه ) (Rendsburg-Eckernfördeاز تاریخ  ۲۰۲۱/۰۴/۲۸در مورد اقدامات مبارزه
با شیوع ویروس سارس کووید  (SARS-CoV-2) ۲و تعیین مناطقی که طبق ماده  ۲الف بند  ۲جمله  ۱آیین ایالتی
برای مقابله با ویروس سارس کووید  ،(SARS -CoV-2) ۲از تاریخ  ۲۰۲۱/۰۴/۱۶باید از پوشش دهان و بینی
استفاده شود.
در مناطق نامبرده و در اوقات ذکر شده باید از پوشش برای بینی و دهان استفاده گردد:
 .۱شهر )(Rendsburg
• دوشنبه الی یکشنبه از ساعت  ۰۶صبح الی  ۱۰شب
 Röhlingsplatz Bahnhofstraße  Holstenstraßeالی کارگاه های Materialhof•

دوشنبه الی جمعه از ساعت  ۱۰صبح الی  ۰۶شام
شنبه از ساعت  ۱۰صبح الی  ۰۲بعد از ظهر
 Hohe Straße Holsteiner Straße Schiffbrückenplatz Schloßplatz Torstraße Neue Straße Mühlenstraße Altstädter Markt Stegengraben Am Holstentor  Jungfernstiegاز  Röhlingsplatzالی Provianthausstraße Am Gymnasium Holstenstraße Pannkokenstraat An der Schiffbrücke StegenSchleifmühlenstraße -

•

دوشنبه الی جمعه از ساعت  ۰۶الی  ۱۰شب
شنبه الی یک شنبه از ساعت  ۰۹صبح الی  ۰۸شب
 -NOKتونل پیاده رو ) (Rendsburgبا آسانسور و پله برقی

 .۲شهر )(Eckernförde
روزانه از ساعت  ۱۰صبح الی  ۰۶شام
 Kieler Straße Frau Clara-Straße-5-

-

Ochsenkopf St.-Nicolai-Straße Kurpromenade Langebrückstraße (Rathausmarkt  الی جادهReeperbahn  )از مصب جادهSchulweg Rathausmarkt Sauersgang -

(Kronshagen)  حوزه.۳
 شام۰۶  صبح الی۱۰ • دوشنبه الی جمعه از ساعت
 بعد از ظهر۰۲  صبح الی۱۰ شنبه از ساعت
۱۶  الی۲  از شماره خانهBürgermeister-Drews-Straße -
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