وزارت امور اجتماعی و ادغام
Hessen

ویرایش04.03.2022 :

مقررات کرونا در  :Hessenچه چیزی در کجا اعمال میشود؟

نیاز یکپارچه به ماسک
-

در هوای آزاد :در صورت عدم رعایت فاصله ،استفاده از ماسک الزامی است.
فضای داخلی :الزام ماسک (استثنا :محل نشستن در اماکن پذیرایی).

جلسات
-

هیچ محدودیتی برای تعداد شرکت کنندگان در جلسات برای کسانی که واکسینه شده و کسانی که بهبود یافتهاند
وجود ندارد.
اگر فردی واکسینه نشده در یک جلسه در فضای عمومی حضور داشته باشد ،موارد زیر اعمال میشود:
فقط خانوار خود شخص به اضافه حداکثر  2نفر از خانوار دیگری.
این مقررات برای مالقات در فضاهای شخصی هم توصیه میشود.
همچنین باید قبال آزمایش داد.

محل کار
-

توسط قانون فدرال حفاظت از عفونت تنظیم میشود:
دسترسی به محل کار فقط برای کارفرمایان و کارمندان با وضعیت  3Gمجاز است.
در صورت شک ،افراد واکسینه نشده باید هر روز کاری گواهی آزمایش خود را ارائه دهند.
کارمندان باید بتوانند از خانه کار کنند  -مگر اینکه این کار به دالیل عملیاتی امکانپذیر نباشد.

مدرسه
-

آموزش حضوری برای همه کالسها .اثبات منفی ۳ :بار در هفته.
ماسک در ساختمان مدرسه.
در صورت وجود ابتال به کرونا در کالس 7 :روز تست روزانه
همچنین برنامه تست برای دانش آموزان واکسینه شده و بهبودیافته.

مهدکودک (کیتا)
-

فعالیت عادی در شرایط همه گیری (گروههای ثابت).
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ورزش
-

فضای داخلی :الزام .3G
در هوای آزاد :بدون محدودیت

مکانهای فرهنگی (موزهها ،مکانهای یادبود و )...
-

فضای داخلی :الزام .3G
در هوای آزاد :بدون محدودیت

رویدادها
-

فضای داخلی :حداکثر  60درصد اشغال و حداکثر  6000تماشاگر.
فضای بیرونی :حداکثر  75درصد اشغال و حداکثر  25,000تماشاگر.

خدمات مرتبط با بدن
-

الزام .3G
الزام ماسک .FFP2

خرده فروشی
-

الزام ماسک .FFP2

اماکن پذیرایی
-

الزام  3Gو استفاده از ماسک تا محل نشستن.

کلوبها/دیسکوتکها
-

کلوبها و دیسکوتکها مجاز به بازگشایی هستند ،قانون  2G-Plusاعمال میشود.
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هتلها و اقامتگاهها
-

الزام .3G

حمل و نقل عمومی
-

توسط قانون فدرال حفاظت از عفونت تنظیم میشود:
الزام .3G
الزام ماسک ( FFP2توصیه میشود) در آسانسور و ساختمانهای راهآهن.

مدارس عالی
-

عمدتا ترم حضوری
الزام  3Gو استفاده از ماسک در محل نشستن.

اماکن روسپیگری
-

2G-Plus.الزامات بهداشتی و جمع آوری اطالعات تماس.

شرح  2G, 3Gو 2G-Plus
-

-

 :3Gبهبود یافته ،واکسینه شده یا آزمایش شده (حداکثر  24ساعت).
 :2Gواکسینه شده یا بهبود یافته .همچنین افرادی که به دالیل پزشکی نمیتوانند واکسینه شوند (با گواهی) و
کودکان و جوانان زیر  18سال با دفترچه تست دانش آموزی یا تست سریع به روز (حداکثر  24ساعت).
الزامات ماسک و قوانین فاصله همچنان پابرجاست.
 :2G-Plusاساسا موارد زیر صادق است :واکسینه شده ،بهبودیافته یا آزمایش به روز (حداکثر  24ساعت).

مقررات مربوط به بهبودیافتهها ،واکسینه شدهها و دریافت کنندگان واکسن تقویتی
-

استفاده از ماسک ،رعایت فاصله و نکات بهداشتی همچنان الزامی است.
بدون الزام قرنطینهای برای اعضای خانواده کسانی که واکسن تقویتی دریافت کردهاند.
بدون الزام قرنطینه پس از سفر یا تماس با افراد آلوده.
استثنا :تماس با یک نوع ویروس وجود داشته است که هنوز در آلمان گسترده نشده یا از یک منطقه دارای
ویروسهای جهش یافته وارد شده است.
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اطالعات جاری را میتوان در وب سایت دولت ایالت  Hessenدر لینک زیر
یافت https://www.hessen.de/handeln/corona-in-hessen:و برای مثال در صفحات ( RKIموسسه
رابرت کخ)( ECDC ،مرکز پیشگیری و کنترل بیماریهای اروپا) یا ( WHOسازمان بهداشت جهانی).
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