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مقررات عمومی
حوزه ))Rendsburg-Eckernförde
اقدامات تکمیلی در صورت بیشتر شدن میزان ابتالیان جدید در هفت روز ( ۵۰نفر در هر  ۱۰۰۰۰۰نفر) با ویروس
جدید کووید  )SARS-CoV-2( ۲در محدوده حوزه )(Rendsburg-Eckernförde

به اساس ماده  ۲۸الف بند  ۱و ماده  ۲۸بند  ۱جمله  ۱و  ۲آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی نزد انسان ها
) ،)IfSGو با در نظر داشت ماده  ۱۰۶بند  ۲آیین کلی اداری ایالت شلسویک هولشتاین )،(Schleswig-Holstein
(مقررات ایالتی (LVwG -مقررات زیر وضع میشود:
 .۱برای خرده فروشی ها در تکمیل با ماده  ۸بند  ۱مقررات کرونا (مقررات جلوگیری از کرونا) مقررات زیر وضع
میشود:
الف) مشتریان اجازه دارند فقط بعد از راجستر کردن و با ارائه مشخصات تماس وارد مغازه ها (خرده فروشی ها)
شوند .صاحب مغازه ها باید برای این منظور قبل از ورود به اساس ماده  ۴بند  ۲مقررات جلوگیری از کرونا ،تاریخ،
زمان ،نام و نام خانوادگی ،آدرس و در صورت موجود بودن شماره تلفن یا آدرس ایمیل ثبت کنند .این اطالعات باید
چهار هفته نگهداری شود.
الزامات به اساس ماده  ۲۸الف بند  ۴آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی اعمال می شود .شخصی که موظف
به جمع آوری اطالعات است باید افرادی را که از دادن اطالعات تماس خود امتناع می کنند ،باید اجازه ورود ندهد .و
بر عالوه ان اطالعات داده شده و جمع آوری شده باید صادقانه باشد .الزامات نامبرده در شماره  ۲از بین میرود ،اگر

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 :

استفاده از نرم افزار کاربردی که از طریق آن اطالعات تماس و همچنین تاریخ و زمان جمع آوری و مدت نگهداری
قابل ثبت است .این نرم افزار باید انتقال اطالعات به بخش بهداشت مسئول را برای مدت چهار هفته دارا باشد.
صاحب خرده فروشی ها اقدامات مطلوبی را انجام دهند تا مشتریان که جلوی مغازه ها انتظار می کشند باید فاصله
مقرراتی را مراعات نمایید.
این مقررات به اساس جمله  ۱الی  ۶برای بخش های زیر قابل اجرا نمی باشد :مغازه غذا و خوراک ،بازارهای هفتگی،
بازارهای نوشیدنی ،داروخانه ها ،فروشگاه های تجهیزات پزشکی ،فروشگاه های دارو ،پمپ بنزین ها ،دفاتر پست،
فروشگاه های مواد غذایی بهداشتی ،فروشگاه های ویژه نوزادان ،مراکز فروش روزنامه ،فروشگاه حیوانات خانگی،
گل فروشی ها ،فروشگاه وسایل باغبانانی ،مراکز باغبانی ،کتابفروشی ها و مراکز توزیع غذا برای نیازمندان مثل محل
توضیح غذا رایگان (.)Tafeln
ب .صاحبان خرده فروشی و فروشگاه ها که بیشتر از  ۱۰مرکز تجاری دارند ،مطابق با ماده  ۸بند  ۱مقررات کرونا
(مقررات جلوگیری از کرونا) باید بیرون از فروشگاه برای مشتریان که منتظر می مانند ،مکان در نظر بگیرند تا
فاصله مقرراتی را مراعات شود .اقدامات مناسبی برای تفکیک جریان بازدید کننده گان در جهات مختلف انجام می شود.
 .۲در تکمیل ماده  ۱۰بند  ۳جلوگیری از انتشار ویروس کرونا ،قوانین زیر قابل اعتبار است:
ورود به داخل تفریح گاه ها و یا محله های فرهنگی مطابق با بند  ۱۰بند  ۳جمله  ۱مقررات جلوگیری از عفونت با
ویروس کرونا فقد با راجستر کردن و داده اطالعات تماس به اساس شماره  ۱حروف الف و جمله  ۱الی  ۶امکان پذیر
است.
 .۳این مقرره از روز دوشنبه تاریخ  ۲۰۲۱/۰۴/۲۴قابل اعتبار است .این مقرره روز بعدش برداشته میشود ،زمانی که
"میزان ابتالیان در هفت روز" در پنج روز پی هم بعد از در اجرا در امدن مقرره از مرز  ۵۰کمتر شود.
 .۴این مقرره به اساس ماده  ۲۸بند  ۳و ماده  ۱۶بند  ۸آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی فوراً اجرا میشود.
 .۵مبانی این مقرره عمومی در ماده  ۲۸بند صفحه  ۱و  ۲آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی ذکر شده است.
تخلفات جریمه نقدی دارد و به اساس ماده  ۷۳بند  ۱الف شماره  ۶آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی استوار
است.
در واقع این قوانین نامبرده برای جلوگیری از ابتال با ویروس کرونا وضع شده است.

استدالل
مبانی قانونی برای اقدامات وضع شده طبق ماده  ۲۸الف بند  ۱جمله  ۲ ،۱و ماده  ۲۸الف بند ۱شماره  ۲آیین محافظت
در برابر بیماری های عفونی ( )IfSGاستوار است .به این اساس دفاتر مربوطه موظف به شناسایی افراد بیمار ،مشکوک
به بیماری ،ناقل بیماری می باشد و یا اگر آگاهی حاصل شود که متوفی بیمار بوده ،مشکوک به بیماری و یا ناقل بیماری
بوده ،اقدامات الزم برای جلوگیری از شیوع بیماری های واگیر مخصوصا به اساس ماده  ۲۹و  ۳۱نامبرده باید انجام
شود .طبق ماده  ۲۸الف بند  ۱و ماده  ۲۸بند  ۱صفحه  ۲آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی ( )IfSGمی تواند
دفتر مربوطه مراسم با اشتراک تعداد زیاد مردم را محدود و یا منع کند .و طبق ماده  ۳۳ماده قانون آیین محافظت در
برابر بیماری های عفونی ( )IfSGاستخرها و تج ّمعات را ببندد و یا یک بخش از آن را ببندد :همچنین می تواند افراد
را موظف کند تا زمانی که اقدامات حفاظتی الزم انجام نشود ،از مکانی که در آنجا هستند خارج نشوند و یا به اماکن
مشخص شده وارد نشوند .این اقدامات حفاظتی مخصوصا در ماده  ۲۸الف جمله  ۱الی  ۳آیین محافظت در برابر بیماری
های عفونی ( )IfSGذکر شده است .این مقررات شامل منع و یا مقید کردن تفریح گاه ها و یا مکان های کلتوری به
اساس (ماده  ۱شماره  ۶و  )۷و بستن و یا مقید کردن خرده فروشی و یا عمده فروشی میشود( .جمله  ۱شماره )۱۴
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این مجوز بسیار گسترده به اساس ماده  ۲۸بند  ۱جمله  ۱آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی ( )IfSGنه تنها
شامل افراد بیمار ،مشکوک به بیماری ،ناقل بیماری بلکه شامل اشخاص هم میشود که مشکوک به بیماری نباشد.
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 هدف آیین محافظت
در برابر بیماری های عفونی از بین بردن خطر ابتال به بیماری می باشد( .ماده  ۱بند  ۲و ماده  ۲۸بند  ۱آیین محافظت
در برابر بیماری های عفونی) و تأثیر بیماری باالی اشخاص مریض و خطر ابتال به بیماری باالی صحت انسان ها
متفاوت می باشد.
به این اساس از استاندارد انعطاف پذیر مبتنی بر درجه خطر بیماری مربوطه استفاده میشود .نظر به نظریه قانون گذار
در ماده  ۴بند  ۱جمله  ۱و ماده  ۲شماره  ۱آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی و طبق ارزیابی موسسه رابرت
کوچ ) ،(Robert-Koch-Institutدر معرض خطر بودن انسان ها بسیار باال است و برای اشخاص مریض خیلی باال
ارزیابی شده است .بر این اساس وضعیت فعلی با اپیدمی آنفلوآنزا قابل مقایسه نیست ،بلکه یک وضعیت بسیار دشوار و
جدی است.
در برابر افزایش فعلی تعداد موارد عفونت با ویروس  SARS-CoV-2در تمام جمهوری فدرال آلمان ،ایالت شلسویگ-
هولشتاین ) (Schleswig-Holsteinو حوزه ) (Rendsburg-Eckernfördeو تعداد بیماری های کووید ۱۹
) ،(COVID-19برای تأخیر در گسترش ویروس و از بین بردن زنجیره های عفونت باید سریعا ً اقدامات موثری انجام
شود .اقدامات موثر برای اطمینان از حفظ طوالنی مدت عملکردهای اساسی سیستم بهداشت و همچنین امنیت و نظم
عمومی در حوزه ) (Rendsburg-Eckernfördeبه منظور حفاظت از سالمت ضروری است .قطع ،مهار یا تأخی ر
در گسترش پاتوژن جدید ویروس در مقیاس بزرگ ،تنها روش موثر برای دستیابی به این اهداف است.
مقررات این فرمان عمومی بر اساس مصوبه وزارت امور اجتماعی ،امور جوانان ،امور خانواده ها ،سالمندان و بهداشت
ایالت شلسویگ-هولشتاین ) (Schleswig-Holsteinاز تاریخ  ۲۰۲۱ /۰۴/۲۳استوار است.
در حوزه ) ،(Rendsburg-Eckernfördeطی روزهای اخی ر عفونت با ویروس کووید (SARS-CoV-2) ۲
افزایش یافته است .همه زنجیره های عفونت ها قابل پیگیری نیستند .به طور خاص ،منبع عفونت را نمی توان تعیین
کرد .مرز ابتال به بیماری با ویروس کووید  (SARS-CoV-2) ۲در ظرف هفت روز از تاریخ  ۲۰۲۱ /۰۴/۱۸الی
تاریخ  ۲۰۲۱ /۰۴/۲۲اضافه تر از  ۵۰نفر در هر  ۱۰۰۰۰۰نفر بوده است .یک رویداد به طور فزاینده منتشر ،نه به
وضوح قابل توصیف با تعداد فزاینده ای از موارد در کل منطقه وجود دارد .همچنین به دلیل افزایش وقوع انواع ویروس
بسیار مزمن ،خطر افزایش بیشتر در تعداد موارد نیز افزایش می یابد .بنابراین اقدامات مهار الزم است.
اقدامات وضع شده توسط این مقرره عمومی تجاوز به حقوق اساسی شهروندان است ،اما مقرره دیگر با شدت کمتر
مشهود نیستند .دلیل این امر این است که محدودیت ها فعلی انتشار بیماری کووید  ۱۹را نتوانست محار کند و محدودیت
وضع نشود .در عوض ،در چند روز و هفته گذشته می توان به طور مداوم در موارد ابتالیان نه به یک حوزه ،بلکه در
سراسر کشور نیز اشاره کرد .اقدامات محدود کننده حقوق اساسی نیز برای مهار عفونت الزم است .اقداماتی که در اینجا
ترتیب داده شده متناسب در نظر گرفته می شوند.
تعهد به جمع آوری اطالعات تماس در مناطق تعیین شده می تواند به طور موثری زنجیره های عفونت را از بین ببرد
و شهروندان هنوز فرصت لذت بردن از زندگی عمومی را دارند.
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اصوال رعایت بهداشت دست ،رعایت قوانین سرفه و عطسه و رعایت فاصله حداقل  ۱،۵متر از مهمترین و مؤثرترین
اقدامات است .با این حال ،در شرایطی که رعایت اقدامات فاصله فیزیکی دشوار است ،استفاده از پوشش دهان و بینی
یک ابزار دیگر در کاهش سرعت انتشار ویروس کووید  (COVID-19) ۱۹در جمعیت است .از آنجا که در حال
حاضر  ۱الی  ۳روز قبل از شروع عالئم ) ،(COVID-19مقادیر زیادی ویروس می تواند دفع شود .کاهش نسبی در
این انتقال قطره های عفونی بدون توجه با پوشیدن پوشش دهان و بینی می تواند به کاهش سرعت گسترش کمک کند.

در مورد نقاط  ۱و )۲
هدف از این مقررات کاهش تعداد افرادی است که همزمان در یک محل فروش (مغازه) یا یک مکان تفریحی و فرهنگی
هستند .در عین حال ،این مراکز و فروشگاه ها نباید به دلیل تناسب هنوز به طور کامل بسته شوند .مقرره برای پروسس
کردن اطالعات تماس ماده  ۴بند  ۲آیین مبارزه با ویروس کرونا به اساس مقرره ماده  ۲۸بند  ۱جمله  ۱ماده  ۲۸الف
بند  ۱جمله  ۱شماره  ۱۷و ماده  ۱۶آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی استوار است.
وقت گرفتن به اساس شماره  ۱و شماره  ۲کافی است که د ر محل و قبل از ورد به مغازه و یا فروشگاه انجام شود.
به اساس انتشار مخفی ویروس کرونا این مقرره وضع شده است .اقدامات دستور داده شده در مراحل اولیه به اجرا در
می آیند و به منظور پیگیری موثر تماس ها عمل می کنند .با توجه به دالیل این دستورالعمل در ماده  ۴بند  ۲جمله ۴
مقرره مبارزه با کرونا افرادی که اطالعات تماس خود را میدهند باید اطالعات درست باشند .ارائه عمدی اطالعات
تماس نادرست مطابق با ماده  ۲۱بند  ۲جرم اداری محسوب می شود .این مصوبه هیچ استفاده اجباری از نرم افزار را
برای مالکان خرده فروشی ها ندارد .جمع آوری داده های تماس دیجیتال ،به عنوان مثال استفاده از برنامه های مناسب،
امکان پذیر است .این یک گزینه اضافی است .با این حال  ،امکان استفاده نباید به این معنی باشد که افرادی که از برنامه
ها استفاده نمی کنند نمی توانند از پیشنهادات استفاده کنند .هنگام جمع آوری اطالعات تماس ،باید اقدامات مناسبی برای
اطمینان از حفظ فاصله بهداشتی انجام شود .به اساس ماده  ۸بند  ۳مبارزه با ویروس کرونا و بدون در نظر داشت
میزان مبتالیان ،مالکان خرده فروشی طرح بهداشتی را باید تایید کند و اجرا کنند .امکان بستن صف مشتریان در مغازه
به دلیل محدودیت مکانی میرود .این آیین نامه برای اطمینان از این امر در نظر گرفته شده است  ،در صورتی که این
موضوع در طرح بهداشتی صریحا ً قید نشده باشد  -در غیر این صورت این مقررات صرفا ً اعالمی دارد.

در مورد نقطه سوم)
اگر این مقرره از روز شنبه تاریخ  ۲۰۲۱/۰۴/۲۴ساعت  ۱۲:۰۰شب قابل اجرا است.
دوره اعتبار این مقرره عمومی مطابق با ماده  ۲۸ب بند  ۲آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی ( )IfSGتا زمانی
محدود است که در حوزه و یا در شهر ها بعد از به در اجرا در آمدن این مقرره در پنج روز کاری متوالی از میران
مبتالیان از مرز  ۵۰نفر پایین برود .این ارقام توسط موسسه رابرت کوخ  RKIانتشار میشود.
( .)https://www.rki.de/inzidenzenروزهای یکشنبه و تعطیالت رسمی در شمارش وقفه ایجاد نمی کند.

این مقررات مطابق با ماده  ۲۸بند  ۳و همراه با ماده  ۱۶بند  ۸آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی ()IfSG
بالفاصله قابل اجرا می باشد .اعتراض ها و شکایات برای ابطال این اقدامات اثر تعلیقی ندارد.
این مقرره کلی بر اساس ماده  ۲۸بند  ۱جمله  ۱و ماده  ۲۸بند  ۱جمله  ۱و  ۲آیین محافظت در برابر بیماری های
عفونی ) (IfSGاستوار است .تخلفات به اساس ماده  ۷۳بند  ۱الف شماره  ۶آیین محافظت در برابر بیماری های عفونی
پیگیری میشود.
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این مقرره عمومی بوده و استدالل آن را می توان در ساعات کاری حوزه ) ،(Rendsburg-Eckernfördeواقع
در خیابان ) (Rendsburg 24768 ،Kaiserstraße 8به دست آورد.

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-Konto
و 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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