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 های ایالتی در مورد ویروس کروناجلسه صدراعظم مرکل با رؤسای دولت

 

 های ایالتی تصمیمات زیر را اتخاد کردند:صدراعظم و رؤسای دولت

باید تمام . است کننده نگرانطی روزهای گذشته در آلمان  در (2-کووی-)سارس کروناویروس  سریع  انتشار

تالش خود را بکار بریم تا مانع از افزایش کنترل نشده تعداد مبتالیان شویم و کارآئی  نظام سالمت و درمان 

 کننده است. ها برای نیل به این هدف، تعیینکشور را حفظ کنیم. کاهش تماس

مارس در مورد محدود کردن  12تاریخ رهنمودهای تصویب شده در ها توافق کردند که دولت فدرال و ایالت

 گسترش دهند:  را های اجتماعیتماس

را به سطح حداقل مطلقاً ضروری  –به جز اعضای خانوار خود  -شهروندان باید ارتباط خود با دیگران  .1

 کاهش دهند. 

 

-حتیدر فضای عمومی بیرون از خانه،  -جز افراد قید شده در بند یکبه -حفظ فاصله خود با دیگران  .2

 . حداقل به میزان یک متر و نیماالمکان 

 

حضور در فضای عمومی بیرون از خانه فقط به تنهایی، یا به همراه یک فرد غیر از اعضای خانوار، و یا  .3

 به همراه اعضای خانوار مجاز است. 

 

 ، خرید، مراجعه به پزشک،رفتن به محل کار، محل مراقبت ضروریمنظور طبیعتاً خروج از منزل به .4

های ضروری و امتحانات، کمک به دیگران یا ورزش شرکت در جلسات، حضور در قرار مالقات

 پذیر است. های ضروری دیگر، همچنان امکانانفرادی و تحرک در هوای آزاد و سایر فعالیت

 



2 

 

بودن  یبا توجه به جد یمنازل و مؤسسات خصوص ،یعموم هایدر محل جمعیجشن گرفتن دسته .5

نظارت  یارتباط هایتیمحدود تیبر رعا سیو پل یاست. مراجع انتظام رشیپذ رقابلیکشور غ طیشرا

 و تخلفات مورد مجازات قرار خواهد گرفت. کنندیم

 

شود، به استثنای مواردی که غذا جهت صرف در منزل یا های مختلف تعطیل میها و رستورانکلیه کافه .6

 در محل رستوران تحویل داده شود. 

 

مطب ماساژ،  ش،یرای/پشیسالن آرا شگاه،یدر بخش مراقبت و بهداشت بدن مانند آرا یمؤسسات خدمات .7

بخش جهت ارائه خدمات مربوطه،  نیدر ا رایز شود،یم لیمؤسسات مشابه تعط ریتاتو و سا ویاستود

باشد، همچنان  یضرور یکه از لحاظ پزشک کارهایی. است رناپذیاجتناب نیبه مراجع یجسم یکینزد

 خواهد بود. رپذیامکان

 

در کلیه مؤسسات و به ویژه  رعایت مقررات بهداشتی و اقدامات حمایتی مؤثر برای کارکنان و مراجعین .8

 در مؤسسات دارای ارباب رجوع اهمیت دارد. 

 

 این مقررات به مدت حداقل دو هفته اعتبار خواهد داشت.   .9

ها به طور تنگاتنگ همکاری خواهند ها و بررسی کارائی آنها در اجرای این محدودیتدولت فدرال و ایالت

ای و یا وضعیت های منطقهویژگی ها به دلیلها یا شهرستاندر ایالتتر نمود. اجرای مقررات گسترده

 پذیر خواهد بود. همچنان امکاناپیدمیولوژیک 

قاطعانه و گسترده، اما ضروری است و با ه بسیار اتخاذ شدکه تمهیدات  این امر آگاهند برها دولت فدرال و ایالت

 اقدامی متناسب است. عنایت به ضرورت تضمین حق سالمت مردم، 

نظام سالمت و درمان، ادارات تشکر خود را به افراد شاغل در به طور ویژه های ایالتی صدراعظم و رؤسای دولت

کلیه شهروندان به خاطر احساس به و همچنین  را بر عهده دارندهایی که تداوم زندگی روزمره مردم و بخش

 نمایند. کردن انتشار ویروس کرونا ابالغ می کنددر جهت مسئولیت و مراعات مقررات 

 

  


