وزارت امور اجتماعی
و ادغام ایالت هسن
به روز آورده شده22.07.2021 :
اطالعات وزارت امور اجتماعی و ادغام ایالت هسن در بارۀ صنف رستوران داران
مهمانخانه ها به مفاد قانون مهمانخانه های ایالت هسن ،سلف سرویس دانشگاه ،هتل ها ،کانتین ها ،بستنی فروشی ها و سایر
غذافروشی ها اجازه دارند غذاها و نوشابه ها را به مقصد تحویل گیری ،رساندن به مشتری یا در بیرون از فروشگاهشان عرضه
بکنند ،در صورتی که یک برنامۀ بهداشت و حفظ فاصله طبق §  CoSchuV 5در دسترس باشد و به اجرا درآورده شود.
اگر برنامۀ بهداشت و حفظ فاصله طبق §  CoSchuV 5موجود باشد و رعایت و تطبیق شود ،و اطالعات تماس مهمانان طبق
§  CoSchuV 4جمع آوری گردد ،مجازست که غذاها و نوشیدنی ها برای مصرف در مکان فروش عرضه گردند.
برای برنامه ها در رستوران ها و کارگاه ها و شرکت ها ،همان شرایط مشابهی الزم االجرا است که برای سایر برنامه ها و
مراسم و جشنها و فعالیت های فرهنگی الزم االجرا است :این برنامه ها زمانی مجاز اند ،هرگاه تعداد شرکت کنندگان با بیش از
 25نفر در اتاق های بسته از  750نفر و در فضای باز از  1500نفر تجاوز نکند ،یا مقام مسئول به طور استثنایی تعداد شرکت
کنندگان بیشتری را با تأمینداشت نظارت مداوم بر رعایت سایر شرایط (افراد واکسینه شده یا بهبودیافته مشمول تعداد شرکت
کنندگان نیستند) اجازه بدهد ،اطالعات تماس شرکت کنندگان مطابق §  CoSchuV 4جمع آوری شوند ،برنامۀ حفظ فاصله و
بهداشت مطابق §  CoSchuV 5موجود باشد و اجرا شود ،و در اتاقهای بسته با بیش از  100شرکت کننده زن و مرد ،فقط به
افراد دارای نتیجۀ منفی آمایش طبق §  CoSchuV 3اجازۀ ورود داده شود.
خواب ها و شب گذرانی ها
پیشنهادهای شب گذرانی و همچنان پزیرایی از مهمانان شب گذران در اقامت ها به مقاصد سیاحتی در صورتی مجاز است که
نتیجۀ منفی آزمایش طبق  ،§ 3 CoSchuVزمان مسافرت و همچنان اقامت های بیشتر از هفت روز ،یک بار در هفته ارائه
گردد؛ این امر زمانی الزم االجرا نخواهد بود در صورتی که در جای خواب مراکز اجتماع گردانده نشود ،اطالعات تماس
مهمانان طبق §  CoSchuV 4جمع آوری گردیده ،و یک برنامۀ بهداشت و حفظ فاصله طبق §  CoSchuV 5موجود و به
اجرا درآورده شود .
برای دریافت اطالعات تازه از سایت وزارت امور اجتماعی و ادغام ایالت هسن ،لینک زیر دیدن کنید:
https://hessenlink.de/CoronaHMSI

فقط متن رسما ً اعالم شدۀ آییننامه در روزنامۀ قوانین و آییننامههای ایالت هسن به زبان آلمانی قانونا ً مالک است.

متن کامل قانونی این دستورالعمل برای محافظت از جمعیت در برابر عفونت های ویروس کرونا ( SARS-CoV 2دستور
العمل حفاظت در برابر ویروس کرونا) مورخ  22ژوئن  2021در نسخه معتبر مربوطه و همچنین دستورالعمل های حمایتی را
در اینجا در یافت می دارید:
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen.
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