اقدامات محدود کننده اضافی از  2نوامبر  2020در سراسر آلمان اجرا می شود .اقدامات محدود به
پايان ماه نوامبر  ،يعنی ﺗا  30نوامبر سال  2020است
محدوديت های ﺗماس
همه شهروندان وظيفه دارند ﺗماس با ساير افراد خارج از اعضای خانه خود را به حداقل ضروری
کاهش دهند .از اين پس اقامت در مﻼقات عمومی فقط با اعضای خانواده خود و خانوار ديگری مجاز
است اما حداکثر با  10نفر .ﺗخلفات اين محدوديت های ﺗماس با اين ﺗرﺗيب ﺗوسط مقامات نظارﺗی
.مجاز می شود
سفر کردن
 ،از شهروندان خواسﺗه می شود که به طور کلی از سفرهای خصوصی و مﻼقات های غيرضروری
.از جمله بسﺗگان خودداری کنند .اين امر در آلمان و برای ﺗورهای ملی روز سفر نيز صدق می کند
پيشنهادات محل اقامت در آلمان فقط برای اهداف ضروری و غير ﺗوريسﺗی در دسﺗرس است
بسﺗه کردن مکان ﺗفريحی
 ،اساسات و امکاناﺗی که می ﺗوان به فعاليﺗهای ﺗفريحی اخﺗصاص داد بسﺗه می شوند .اينها شامل ﺗئاﺗر
 ،اپرا  ،سالن های کنسرت و موسسات مشابه است
ب نمايشگاه های ﺗجاری  ،سينما  ،پارک های ﺗفريحی و ارائه دهندگان فعاليت های اوقات فراغت
(داخلی و خارجی ) ،بازی های ﺗفريحی  ،کازينوها  ،فروشگاه های شرط بندی و امکانات مشابه ،
ج مراکز ﺗن فروشی  ،فاحشه خانه ها و موسسات مشابه ،
د ورزشهای اوقات فراغت و آماﺗور  ،به اسﺗثنای ورزشهای فردی به ﺗنهايی  ،به صورت جفت يا با
خانه خود در و در ﺗمام اماکن ورزشی عمومی و خصوصی ،
ه اسﺗخرهای شنا و اسﺗخرهای ﺗفريحی  ،سونا و حمام های حرارﺗی ،
سالن های ورزشی و امکانات مشابهf .
بسﺗه کردن رسﺗوران ها
.مراکز پذيرايی و همچنين بارها  ،کلوپ ها  ،ديسکوها  ،ميخانه ها و مراکز مشابه بسﺗه خواهند شد
اين امر در مورد ﺗحويل و جمﻊ آوری وعده های غذايی برداشﺗه شده برای مصرف در خانه و فعاليت
.غذاخوری ها صدق نمی کند
مناسبت ها
رويدادهای سرگرمی ممنوع است .رويدادهای ورز حرفه ای فقط بدون ﺗماشاگر می ﺗوانند برگزار
شوند
خدمات آغوش کردن بدن

شرکت های خدماﺗی در زمينه مراقبت شخصی مانند اسﺗوديوهای لوازم آرايشی  ،ماساژ  ،اسﺗوديوهای
ﺗاﺗو و مشاغل مشابه بسﺗه شده اند زيرا مجاورت فيزيکی در اين زمينه ضروری است .درمان های
ضروری پزشکی  ،به عنوان مثال فيزيوﺗراپی  ،کاردرمانی و لوگوﺗراپی و همچنين مراقبت از پا  /پا
.هنوز امکان پذير است .آرايشگاه ها با رعايت الزامات بهداشﺗی موجود باز می مانند ،
خريداری
 ،عمده فروشان و خرده فروشان  ،با رعايت موارد بهداشﺗی  ،کنﺗرل دسﺗرسی و جلوگيری از صف
باز می مانند .بايد اطمينان حاصل شود که در هر  10مﺗر مربﻊ مساحت فروش در مغازه ها بيش از
يک مشﺗری وجود ندارد.
مکاﺗب و کودکسﺗان
مکاﺗب و کودکسﺗان ها باز هسﺗند .ايالت های فدرال در مورد اقدامات حفاظﺗی ﻻزم ﺗصميم می
..گيرند
ﺗصميم های مالی شرکت ها
برای شرکت ها  ،شغل های آزاد  ،انجمن ها ومسسات مﺗضرر از قرنطيلی موقت  ،دولت فدرال
کمک اقﺗصادی فوق العاده ای برای جبران خسارات مالی آنها اعطا می کند .مبلﻎ بازپرداخت ٪ 75
فروش مربوط به ماه مشابه سال گذشﺗه برای شرکﺗهای با حداکثر  50کارمند است .درصدهای
.شرکﺗهای بزرگﺗر ﺗعيين می شود
دولت فدرال اقدامات ﻛمﻛﻲ را براي شرﻛﺗها ﺗمديد و شرايط بخشهاي اقﺗصادي را ﻛه عمدﺗا ً ﺗحت ﺗأثير
قرار دارند  ،بهبود خواهد بخشيد (پل ﻛمك  .(IIIاين به عنوان مثال  ،در زمينه فرهنگ و مديريت
رويدادها و افراد مشاغل آزاد اعمال می شود .عﻼوه بر اين  ،وام اکسپرس  KfWبرای شرکت هايی
.که کمﺗر از  10کارمند دارند افﺗﺗاح و ﺗنظيم می شود
محل کار
حﺗی در همه گيری ها  ،ما می خواهيم کار ايمن را ﺗا آنجا که ممکن است در صنعت  ،ﺗجارت و
مشاغل مﺗوسط ارائه دهيم .کارفرمايان در برابر کارکنان خود مسئوليت ويژه ای دارند که از آنها در
برابر عفونت محافظت می کنند .زنجيره های عفونی که در شرکت بوجود می آيند به سرعت قابل
شناسايی هسﺗند .به همين دليل است که هر شرکﺗی در آلمان بايد يک مفهوم بهداشﺗی را بر اساس
ارزيابی خطر سازگار و برنامه ريزی همه گير عملياﺗی پياده سازی کند و با ﺗوجه به افزايش ﺗعداد
عفونت ها  ،آن را دوباره وفق دهد .هدف  ،از جمله چيزهای ديگر است از ﺗماس های غيرضروری
در نيروی کار و با مشﺗری خودداری کنيد  ،اقدامات بهداشﺗی عمومی را انجام داده و در صورت ﺗماس
های ﻻزم از طريق اقدامات بهداشﺗی و ويژه ای  ،احﺗمال عفونت را به حداقل برسانيد .دولت های
فدرال و ايالﺗی از شرکت ها می خواهند که کار خانه يا کار سيار در خانه را با ﺗوجه به ﺗعداد باﻻی
عفونت ها  ،در هر کجا که امکان پذير باشد  ،دوباره ممکن کنند .مقامات و شرکت های بيمه مسئول
.ايمنی شغلی به شرکت ها مشاوره می دهند و کنﺗرل می کنند
مراکز مراقبت  ،بيمارسﺗانها  ،خانه های بازنشسﺗگان
مﺗأسفانه  ،افزايش ﺗعداد عفونت ها همچنين منجر به افزايش عفونت در مراکز درمانی و در گروه های
جمعيﺗی نيازمند می شود .بنابراين  ،بسﺗه به شرايط محلی  ،نهادهای مسئول اقدامات حفاظﺗی ويژه ای

را برای بيمارسﺗان ها  ،خانه های سالمندان  ،مراکز سالمندان و معلولين انجام داده اند .با دسﺗورالعمل
جديد آزمون  ،دولت فدرال اطمينان داده است که هزينه های آزمايشات سريﻊ  SARS-CoV 2که
اخيراً در دسﺗرس است برای آزمايش منظم ساکنان يا بيماران  ،بازديد کنندگان و کارکنان آنها ﺗأمين
.می شود .مسسات رفاه اجﺗماعی و جوانان ومسسات مشاوره ای قابل مقايسه همچنان باز هسﺗند
.بيمارسﺗان ها بايد همچنان در ﺗهيه ﺗخت های مراقبت ويژه حمايت کنند
ﻣﻧﺑﻊ:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/videokonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-denregierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-28-oktober-2020-1805248

