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 اقدامات محدود کننده اضافی از 2 نوامبر 2020 در سراسر آلمان اجرا می شود.  اقدامات محدود به
 پایان ماه نوامبر ، یعنی تا 30 نوامبر سال 2020 است

 
 محدودیت های تماس

 
 همه شهروندان وظیفه دارند تماس با سایر افراد خارج از اعضای خانه خود را به حداقل ضروری

 کاهش دهند.  از این پس اقامت در مالقات عمومی فقط با اعضای خانواده خود و خانوار دیگری مجاز
 است اما حداکثر با 10 نفر.  تخلفات این محدودیت های تماس با این ترتیب توسط مقامات نظارتی

 مجاز می شود.
 

 سفر کردن
 
 از شهروندان خواسته می شود که به طور کلی از سفرهای خصوصی و مالقات های غیرضروری ،
 از جمله بستگان خودداری کنند.  این امر در آلمان و برای تورهای ملی روز سفر نیز صدق می کند.
 پیشنهادات محل اقامت در آلمان فقط برای اهداف ضروری و غیر توریستی در دسترس است
 
 

 بسته کردن مکان تفریحی
 

 اساسات و امکاناتی که می توان به فعالیتهای تفریحی اختصاص داد بسته می شوند.  اینها شامل تئاتر ،
 اپرا ، سالن های کنسرت و موسسات مشابه است ،

 
 ب  نمایشگاه های تجاری ، سینما ، پارک های تفریحی و ارائه دهندگان فعالیت های اوقات فراغت
 ، (داخلی و خارجی) ، بازی های تفریحی ، کازینوها ، فروشگاه های شرط بندی و امکانات مشابه
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 ، ج  مراکز تن فروشی ، فاحشه خانه ها و موسسات مشابه 
 
 د  ورزشهای اوقات فراغت و آماتور ، به استثنای ورزشهای فردی به تنهایی ، به صورت جفت یا با 
 ، خانه خود در و در تمام اماکن ورزشی عمومی و خصوصی
 
 ، ه  استخرهای شنا و استخرهای تفریحی ، سونا و حمام های حرارتی 
 
 f  سالن های ورزشی و امکانات مشابه. 
 

  بسته کردن رستوران ها
 

 مراکز پذیرایی و همچنین بارها ، کلوپ ها ، دیسکوها ، میخانه ها و مراکز مشابه بسته خواهند شد.
 این امر در مورد تحویل و جمع آوری وعده های غذایی برداشته شده برای مصرف در خانه و فعالیت

 غذاخوری ها صدق نمی کند.
 

  مناسبت ها
 
 رویدادهای سرگرمی ممنوع است.  رویدادهای ورز حرفه ای فقط بدون تماشاگر می توانند برگزار
 شوند
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 خدمات آغوش کردن بدن
 

 شرکت های خدماتی در زمینه مراقبت شخصی مانند استودیوهای لوازم آرایشی ، ماساژ ، استودیوهای
 تاتو و مشاغل مشابه بسته شده اند زیرا مجاورت فیزیکی در این زمینه ضروری است.  درمان های

 ضروری پزشکی ، به عنوان مثال فیزیوتراپی ، کاردرمانی و لوگوتراپی و همچنین مراقبت از پا / پا
 ، هنوز امکان پذیر است.  آرایشگاه ها با رعایت الزامات بهداشتی موجود باز می مانند.

 
 خریداری

 
 عمده فروشان و خرده فروشان ، با رعایت موارد بهداشتی ، کنترل دسترسی و جلوگیری از صف ،
 باز می مانند.  باید اطمینان حاصل شود که در هر 10 متر مربع مساحت فروش در مغازه ها بیش از
 .یک مشتری وجود ندارد
 

 مکاتب و کودکستان
 

 مکاتب و کودکستان ها باز هستند.  ایالت های فدرال در مورد اقدامات حفاظتی الزم تصمیم می
 گیرند..

 
 تصمیم های مالی شرکت ها

 
 برای شرکت ها ، شغل های  آزاد ، انجمن ها ومسسات متضرر از قرنطیلی موقت ، دولت فدرال

 کمک اقتصادی فوق العاده ای برای جبران خسارات مالی آنها اعطا می کند.  مبلغ بازپرداخت ٪75
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 فروش مربوط به ماه مشابه سال گذشته برای شرکتهای با حداکثر 50 کارمند است.  درصدهای
 شرکتهای بزرگتر تعیین می شود.

 
 دولت فدرال اقدامات كمكي را براي شركتها تمدید و شرایط بخشهاي اقتصادي را كه عمدتًا تحت تأثیر

 قرار دارند ، بهبود خواهد بخشید (پل كمك III).  این به عنوان مثال ، در زمینه فرهنگ و مدیریت
 رویدادها و افراد مشاغل آزاد اعمال می شود.  عالوه بر این ، وام اکسپرس KfW برای شرکت هایی

 که کمتر از 10 کارمند دارند افتتاح و تنظیم می شود.
 

 محل کار
 

 حتی در همه گیری ها ، ما می خواهیم کار ایمن را تا آنجا که ممکن است در صنعت ، تجارت و
 مشاغل متوسط   ارائه دهیم.  کارفرمایان در برابر کارکنان خود مسئولیت ویژه ای دارند که از آنها در
 برابر عفونت محافظت می کنند.  زنجیره های عفونی که در شرکت بوجود می آیند به سرعت قابل
 شناسایی هستند.  به همین دلیل است که هر شرکتی در آلمان باید یک مفهوم بهداشتی را بر اساس
 ارزیابی خطر سازگار و برنامه ریزی همه گیر عملیاتی پیاده سازی کند و با توجه به افزایش تعداد

 عفونت ها ، آن را دوباره وفق دهد.  هدف ، از جمله چیزهای دیگر است  از تماس های غیرضروری
 در نیروی کار و با مشتری خودداری کنید ، اقدامات بهداشتی عمومی را انجام داده و در صورت تماس

 های الزم از طریق اقدامات بهداشتی و ویژه ای ، احتمال عفونت را به حداقل برسانید.  دولت های
 فدرال و ایالتی از شرکت ها می خواهند که کار خانه یا کار سیار در خانه را با توجه به تعداد باالی

 عفونت ها ، در هر کجا که امکان پذیر باشد ، دوباره ممکن کنند.  مقامات و شرکت های بیمه مسئول
 ایمنی شغلی به شرکت ها مشاوره می دهند و کنترل می کنند.

 
 مراکز مراقبت ، بیمارستانها ، خانه های بازنشستگان
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 متأسفانه ، افزایش تعداد عفونت ها همچنین منجر به افزایش عفونت در مراکز درمانی و در گروه های
 جمعیتی نیازمند می شود.  بنابراین ، بسته به شرایط محلی ، نهادهای مسئول اقدامات حفاظتی ویژه ای
 را برای بیمارستان ها ، خانه های سالمندان ، مراکز سالمندان و معلولین انجام داده اند.  با دستورالعمل

 جدید آزمون ، دولت فدرال اطمینان داده است که هزینه های آزمایشات سریع SARS-CoV2 که
 اخیرًا در دسترس است برای آزمایش منظم ساکنان یا بیماران ، بازدید کنندگان و کارکنان آنها تأمین

 می شود.  مسسات رفاه اجتماعی و جوانان ومسسات مشاوره ای قابل مقایسه همچنان باز هستند.
 بیمارستان ها باید همچنان در تهیه تخت های مراقبت ویژه حمایت کنند.
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