
دستورالعمل ذیل درخصوص و در پی شیوع کرونا در آلمان،  1398اسفند  26دولت فدرال و فرمانداران ایالتی آلمان در تاریخ 

 توافق رسیدند:در محافل عمومی به برای برخورد واحد در ایجاد محدویت بیشتر در روابط اجتماعی 

ً بسته نخواهند شد:  -الف ، ارسال و تحویل کاالمواد غذایی، بازار روز، خدمات خرده فروشی های فروشگاهاماکن زیر مطلقا

 ها،ها، دفاتر پستی، آرایشگاهها، بانکها، پمپ بنزینهای بهداشت، عطاریخانهها، ها، داروخانهفروشگاه عرضه نوشیدنی

ختمان، باغ و در حوزه سامات خدمراکز ارائه ها، فروشی شویی، روزنامهسباهای لهای مجهز به ماشینسالنها، خشکشویی

ممنوعیت فروش در روزهای یکشنبه بطور کلی و تا اطالع نیازمندهای حیوانات و عمده فروشی. البته بایستی برای این حوزه 

ها و به شرط رعایت موازین بهداشتی و هدایت و نظارت بر ورود و خروجالذکربرداشته شود. باز بودن مراکز فوق ثانوی

ی خود توانند همچنان حرفهمشغولند میوران و آندسته از کسانی که به مشاغل خدماتی پیشه ایجاد صف بالمانع است.ممانعت از 

 را دنبال کنند. تمامی مراکز حوزه سالمت با توجه به نیازهای بهداشتی رو به رشد، همچنان باز خواهند بود.

همچنین تئاترها،  –ها و اماکن مشابه فروشیها، دیسکوها، میا، کلوبپذیر نخواهد بود: بارهماکن ذیل امکانوآمد به ارفت -ب

و مراکز اوقات  هاشهربازی ها ووحشباغ ها، سینماها،ها، گالرینمایشگاه –ها و اماکن مشابه های کنسرت، موزهسالناُپراها، 

های شرطبندی خانهها، قمارخانهامپیوتری، های کبازی مراکز، بازارهای تخصصی، فراغت )اعم از سرپوشیده و فضای باز( باز

های خانههای ورزشی در تمامی ورزشفعالیت –ها و اماکن ارائه خدمات جنسی و اماکن مشابه خانهفاحشه –مشابه  اماکنو 

از آنها  در جایی دیگر از این برگه و سایر اماکنی که –سازی و اماکن مشابه های بدنخصوصی و عمومی، استخرها، باشگاه

 .های بازیخانه الخصوصعلی، فروشی یاد شده استبعنوان مراکز خرده

های و شرکت در برنامه ورزشی-ها و سایر اماکن تفریحیگردد: گردهمایی در اتحادیهممنوعیت شامل موارد ذیل می -ج

مدرسه شامل عمومی یا خصوصی در خارج از چهارچوب مدارس عالی، مدارس موسیقی و دیگر اماکن آموزشی 

 کنیسه و یا سایر مراکز عقیدتی و مذهبی.گردهمایی در کلیسا، مسجد،  –سفرهای اتوبوسی 

، بخشیتوانو مراکز پیشگیری و  هابازدید از بیمارستانمقررات وضع : شوندابالغ بخشنامه میشامل  ی کهموارد -د

ستای ایجاد محدودیت در در را اند و اماکن مشابهشدهی اجتماعی ذکر نامهاماکن خاصی که ذیل قانونا و هآسایشگاه

سال، نه برای مراجعین مبتال به  16های زیر ها )مثالً یک بار در روز، برای یک ساعت، اما نه برای بچهبازدید

ها، ها، مدارس و مهدکودکدر اماکنی که هماینک ذکرشان رفت و نیز در دانشگاه –های تنفسی و غیره( عفونت

بندی انستیتو شان بطور کامل متوقف نشود، ممنوعیت کلی ورود برای اشخاصی که بر اساس رتبهکه فعالیتمادامی

های بحران داخل کانوندر خارج از کشور و یا  درآفرین یکی از مناطق خطر درروز گذشته  14 ، طیربرت کخ

و در جهت کاستن  –ها و هتل های غذاخوریسالنها، ها، رستورانسرویسمحدودیت برای سلف –اند آلمان بسر برده

ی میزها، تعداد بازدیدکننده، اقدامات و وضع مقرارتی درخصوص فاصلهاز ریسک گسترش ویروس کرونا، 

امکان اسکان در آلمان فقط برای اهداف ضروری و وضع مقرراتی در این خصوص که  –بهداشتی های توصیه

ها و اماکن غذاخوری ستورانو وضع مقرراتی در این خصوص که ر -باشد،  پذیرامکانالخصوص نه گردشگری علی

 ببندند. 18حداکثر ساعت باز شوند و   6ساعت  من حیث المجموع


