حکومت آلمان فدرال و رؤسای حکومت های ایالت های فدرال به تاریخ  16مارچ سال  2020روی
دستورالعمل زیر درمورد روش های یکسان برای محدود کردن بیشتر روابط اجتماعی امورعامه مبنی
بر اپیدمی ویروس کرونا در آلمان توافق کردند.
 .1مغازه های فروش مواد غذایی ،بازار های هفتگی ،خدمات مراسالتی و ترانسپورتی ،مارکیت های
فروش نوشیدنی ها ،دوا خانه ها ،فروشگاه لوازم طبی ،عطاری ها ،تانک های تیل ،بانک ها ،پسته
خانه ها ،آریشگاه ها ،خشکه شویی ها ،صالون های رختشویی ،روزنامه فروشی ها ،مغازه های فروش
لوازم ساختمانی ،باغبانی و حیوانات اهلی و عمده فروشی ها قطعا ً بسته نمی شوند .در عوض باید
ممنوعیت فروش در روز های یکشنبه برای عرصه های فوق الذکر الی اطالع ثانی به حالت تعلیق
درآورده شود .باز ماندن تأسیسات فوق الذکر منوط به رعایت شرایط حفظ الصحه ،کنترل دسترسی و
جلوگیری از صف های انتظار است .ارائه کنندگان خدمات و پیشه وران میتوانند به کارهای خود ادامه
بدهند .همه تأسیسات صحت عامه با درنظرداشت افزایش الزامات صحی باز می مانند.
 .2برای رفت و آمد مردم باید عموم کافه ها ،کلوپ ها ،دیسکوها ،میخانه ها و تأسیسات مشابه آنها –
تئاترها ،اپرا ،صالون های کنسرت ،موزیم ها و تأسیسات مشابه آنها – نمایشگاه های تجارتی ،نمایشگاه
ها ،سینما ها ،پارک های تفریحی و باغ های وحش و ارائه دهندگان فعالیت های تفریحی (در داخل ویا
خارج از ساختمان) ،بازار های ویژه ،قمار خانه ها ،کازینوها ،محالت شرط بندی و تأسیسات مشابه
آنها – مراکز فحشا ،فاحشه خانه ها و تأسیسات مشابه آنها – فعالیت های ورزشی در همه تأسیسات
عامه و خصوصی ،حوض های آب بازی و تفریحی ،استدیوهای بدن سازی و تأسیسات مشابه آنها –
سایرمراکز خرده فروشی که در این سند ذکر نگردیده اند ،بخصوص لیالمی فروشی ها – محالت بازی
اطفال بسته و تعطیل میشوند.
 .3ممنوعیت ها شامل – تجمع در کلپ ها و سایر تأسیسات ورزشی و تفریحی و همچنان حضوردر
مراکز آموزش بزرگساالن ،مکاتب موسیقی و سایر تأسیسات آموزشی عامه و خصوصی خارج از
محوطه نهاد آموزشی و همچنان مسافرت با بس های مسافرتی – تجمع در کلیساها ،مساجد ،کنیسه ها و
تجمع سایرمجامع مذهبی میباشد.
 .4موارد زیر تصویب میشوند – مقرره های عیادت برای شفاخانه ها ،مراکزوقایوی و پیش درمانی،
خانه های سالمندان و اشکال خاص زندگی اجتماعی مبنی برمواد دیوان قوانین مدنی شماره نهم
وهمچنین تأسیسات مشابه برای محدود کردن بازدید (بطور مثال بازدید یکبار برای مدت یک ساعت در
روز ،اما نه برای کودکان زیر  16سال ،نه برای بازدید کنندگان که مصاب به بیماری های طرق
تنفسی اند و غیره) – در تأسیسات فوق الذکر و همچنین در پوهنتون ها ،مکاتب و کودکستان ها
درصورتیکه فعالیت های آنها کامالً متوقف نشده باشد ،عموما ً ورود اشخاصیکه در  14روز گذشته از
مناطق خطرشیوع بیماری در خارج ازکشور و یا در مناطق شیوع بیماری در آلمان بر اساس درجه
بندی انستیتوت رابرت کوخ اقامت داشته اند ،ممنوع میباشد – محدویت های مشروط برای کفتریا ها،
رستورانت ها و هتل ها جهت به حد اقل رساندن خطر گسترش ویروس کرونا از طریق تنظیم فاصله
برای میزها ،تنظیم تعداد مشتریان ،اتخاذ تدابیر صحی و تهیه دستورالعمل حفظ الصحه – مقرراتی که
مبنی بر آن اقامت فقط در آلمان بر مبنای ضرورت بوده و صریحا ً برای مقاصد سیاحتی نمی باشد- ،

مقرره های که رستورانت ها و هتل ها عموما ً به ساعت  6صبح باز میشوند و حد اکثرساعت  6بعد از
ظهر بسته میشوند.

