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ﻣﻘررات داﺧﻠﯽ
ﺑرای ﻣراﮐز ﭘذﯾرش اوﻟﯾﮫ و
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎهھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ اﯾﺎﻟت ﺑرﻟﯾن
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ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن اﯾﺎﻟت ﺑرﻟﯾن ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺧوش آﻣدﯾد.
اﯾن ﻣﻘررات داﺧﻠﯽ ﺷﺎﻣل ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی زﻧدﮔﯽ ﮔروھﯽ در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ زﻧدﮔﯽ
ﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ،و ﻧﯾز ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﺑراﺑر ﻣﻌﺗﺑر ھﺳﺗﻧد .ھدف آن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﮔروھﯽ ﺑﺎ اﺣﺗرام ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﺑدون
ﺧﺷوﻧت ﻣﻣﮑن ﺷود.
در آﻟﻣﺎن ھﻣﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ در ﺑراﺑر ﻗﺎﻧون ﺑراﺑرﻧد .اﯾن ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ آن اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﺑﮫ دﻟﯾل ﺟﻧﺳﯾﺗش ،اﺻﺎﻟﺗش ،زﺑﺎﻧش،
زادﮔﺎھش ،ﺑﺎورھﺎﯾش ،دﯾدﮔﺎهھﺎی دﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯽاش ،ﺗﻣﺎﯾل ﺟﻧﺳﯽاش ،ﺳﻧش ﯾﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻣورد ﻣﺣروﻣﯾت ﯾﺎ ﺗﺑﻌﯾض
واﻗﻊ ﺷود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ ﻓﻘط ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺷﺧﺻﺎت ظﺎھری ،ﻣﺛﻼ رﻧﮓ ﭘوﺳت ،ﻣورد ﺗﺑﻌﯾض واﻗﻊ ﻣﯽﺷوﻧد ،در اﯾن ﺻورت
دﻻﯾل ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻧﯾز وﺟود دارﻧد .ھﯾﭻ ﮐس ﻧﺑﺎﯾد ﺑدﻟﯾل ﻧﺎﺗواﻧﯽاش ﻣﺣروم ﺷود.
ﺑﮫ وﯾژه ﺑراﺑری ﺣﻘوق زﻧﺎن و ﻣردان در آﻟﻣﺎن ،ﺟزو ﻗواﻧﯾن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺿﻣﯾن ﺷده دوﻟﺗﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ،زﻧﺎن و ﻣردان در ھﻣﮫ زﻣﯾﻧﮫھﺎی
زﻧدﮔﯽ ﺣﻘوق و وظﺎﯾف ﺑراﺑر دارﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﯾﭼﮑس ﻓﻘط ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ زن ﯾﺎ ﻣرد اﺳت ﻧﺑﺎﯾد ﻣورد ﺗﺑﻌﯾض واﻗﻊ ﺷود.
اﻓرادی ﮐﮫ از ﻧظر ﺟﻧﺳﯽ ،ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ھمﺟﻧسھﺎی ﺧود ﯾﺎ ﺑﮫ ھر دو ﺟﻧس ھﺳﺗﻧد )ھﻣﺟﻧسﮔرای ﻣرد ،ھﻣﺟﻧسﮔرای زن ،دوﺟﻧﺳﮫ( و
ﻧﯾز اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺟﻧﺳﯾت ﺧود را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد ﯾﺎ در آﻧﮭﺎ ﺟﻧﺳﯾت ﺑﯾوﻟوژﯾﮏ ﺑﺎ ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺣس ﻣﯽﺷود ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﯽﮐﻧد )ﺑﯾﻧﺎﺟﻧس
ﯾﺎ ﺗراﺟﻧس( ،دوﻟت آﻟﻣﺎن ﺣﻘوق ﺑراﺑر را ﻣﺛل ھﻣﮫ ﺳﺎﯾر اﻧﺳﺎنھﺎ ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد و آﻧﮭﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻣﺎﯾل ﺟﻧﺳﯽﺷﺎن ﯾﺎ ھوﯾت
ﺟﻧﺳﯽﺷﺎن ﺑﮫ ھﯾﭻ روی ﻣورد ﺗﺑﻌﯾض واﻗﻊ ﺷوﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮔروه از اﻓراد ﺗﻌﻠق دارﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺣﺗرام رﻓﺗﺎر ﺷود
و آﻧﮭﺎ ﻧﺑﺎﯾد از ﺳوی ھﯾﭼﮑس در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣورد آزار واﻗﻊ ﺷوﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﯾوهھﺎی دﯾﮕر ﻣورد ﺗﺑﻌﯾض ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
وظﯾﻔﮫ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘررات داﺧﻠﯽ از ﺳوی ھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت داﺋﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﻘط ﺑﮫ
ﺻورت ﻣوﻗت در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺳﺎﮐن ھﺳﺗﻧد رﻋﺎﯾت ﺷوﻧد.
ﻣﺎده  1ﺣق ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ
 .1ﺣق ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ،ﺣق ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری در اﯾن ﺑﺎره اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد وارد اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه و ﻣﺣوطﮫ آن ﺷود و ﺳﺎﮐﻧﯾن ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه و ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻣﻧﯾت ،ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﻣددﮐﺎران داوطﻠب و ﺷرﮐﺎی ھﻣﮑﺎر ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد رﻓﺗﺎر ﮐﻧﻧد.
ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،از طرف اﯾﺎﻟت ﺑرﻟﯾن از ﺣق ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﻘررات داﺧﻠﯽ را ﺑﮫ اﺟرا درﻣﯽآورد .در اﯾن ﮐﺎر،
ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻣﻧﯾت ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
 .2ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎﮐﻧﯾن در ﻣﯾﺎن ﺧود ﺳﺎﮐﻧﯾن و از ﺳوی ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدﯾرﯾت و اﻣﻧﯾت ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﺷود.
ﺗﻌﯾﯾن وﻗت ﺑرای ﮐﺎرھﺎی ﺗﻌﻣﯾر و ﺑﺎزرﺳﯽھﺎی ﻣرﺗب از ﺳوی ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،ﺑﺎﯾد ﻗﺑﻼ اﻋﻼم ﺷوﻧد و ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻧﯾن ھﻣﺎھﻧﮓ ﺷوﻧد.
ﺑﺎزدﯾدھﺎی اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ اطﻼع ﻗﺑﻠﯽ و ﻣواﻓﻘت ،ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺿوری و ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻓﺿﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎﮐﻧﯾن اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد.
ﭘﯾش از ورود ﺑﮫ اﺗﺎق ،ﺑﺎﯾد در زده ﺷود و ﻓرد ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر اﺟﺎزه ورود ﺑﻣﺎﻧد.
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدﯾرﯾت و ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻣﻧﯾت و ﻧﯾز ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺳﺋول ﻧظم ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑدون اﺟﺎزه ﺳﺎﮐﻧﯾن وارد اﺗﺎق آﻧﮭﺎ ﺷوﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣوارد
ﺧطر .ﯾﮏ ﺧطر ،ﺑﮫوﯾژه زﻣﺎﻧﯽ ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ آﺳﯾﺑﯽ اﺷﺧﺎص ﯾﺎ اﺷﯾﺎء را ﺗﮭدﯾد ﮐﻧد .ﻣﺛل ﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﺑرای اﺗﺎقھﺎی ﻣراﮐز ﭘذﯾرش
ﻣوﻗت و اﻗﺎﻣﺗﮕﺎهھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻧﯾز ،ﻣﺣﺎﻓظت از ﻓﺿﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده  13از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﺗﺑر اﺳت .اﯾن
ﻣﺣﺎﻓظت ،ﻓﻘط از راه اﺻول ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﺣدود ﺷدن اﺳت .اﯾن ﻧوع اﺻول ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﻗﺎﻧون اﻗﺎﻣت ﻣوﺟود ھﺳﺗﻧد .وﻟﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در
اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻓﻘط زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ دﺳﺗور ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد.
ﭘس از ورود ﺑﮫ اﺗﺎق ،در ﺻورت ﻏﯾﺑت ﻓرد ﺳﺎﮐن ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ در اﺗﺎق و ﻧزد ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه اراﺋﮫ ﺷود.
 .3اﻧﺟﺎم ﺧرﯾد و ﻓروش و ھر ﻧوع ﺗﺟﺎرت و ﻧﯾز ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﺗﺟﺎری ﻣﻣﻧوع اﺳت.
 .4ﮐﻧﺗرل ﮐﯾفھﺎ و ﮐﻣدھﺎ ﻓﻘط از ﺳوی ﭘﻠﯾس ﻣﯽﺗواﻧد اﻧﺟﺎم ﺷود ،آن ھم در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ دﻟﯾل ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای اﯾن ﮐﺎر وﺟود داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد.
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ﻣﺎده  2ﻣﺣدوده اﻋﺗﺑﺎر
اﯾن ﻣﻘررات داﺧﻠﯽ در ھﻣﮫ ﻣﺣوطﮫھﺎی اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﮐﺎرﺑرد دارﻧد.
ﻣﻘررات ،ﺑرای ھﻣﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن ،ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﻣددﮐﺎران داوطﻠب ،ﺷرﮐﺎی ھﻣﮑﺎر و ﻧﯾز ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدﯾرﯾت و ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻣﻧﯾت اﻟزامآور
اﺳت.
ﻣﺎده  3ﺳﺎﮐﻧﯾن
 .1ﭘﯾشﻧﯾﺎز ﺑرای داﺷﺗن ﺣق اﻗﺎﻣت ﺳﺎﮐﻧﯾن در اﯾن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،ﯾﮏ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﭘذﯾرش ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎ اﺧﺗﺻﺎص اداره اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن )(LAF
اﺳت.
 .2اﻗﺎﻣت ﻣوﻗت ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﻗﺎﻣت داﺋم را ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧد.
 .3ھر ﻓرد ﺳﺎﮐن ،ﯾﮏ ﮐﺎرت اﺳﮑﺎن درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در ﺻورت درﺧواﺳت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدﯾرﯾت و/ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻣﻧﯾت ﺑﺎﯾد ﻧﺷﺎن داده
ﺷود و ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد ھﻣراه ﻓرد ﺑﺎﺷد.
 .4ﺷرﮐت ﻓﻌﺎل ﺳﺎﮐﻧﯾن در ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی زﻧدﮔﯽ ﮔروھﯽ در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود و ﺑﺎﯾد از ﺳوی ﻣﺳﺋول ﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه از
طرﯾق ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺗﻧﺎﺳب  -ﻣﺛﻼ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺷورای ﺳﺎﮐﻧﯾن ﯾﺎ اﺷﮑﺎل دﯾﮕر ھﻣﮑﺎری  -ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷود.
 .5ھﻣﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣوظﻔﻧد از ﺑرق ،آب و ﮔرﻣﺎﯾش ﺑﺎ ﺻرﻓﮫﺟوﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
 .6ﻧﺻب آﻧﺗن ﺑﯾروﻧﯽ ﻓﻘط ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت ﻗﺑﻠﯽ ﻣدﯾرﯾت و ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﻣﻌﺗﺑر اﯾﺎﻟت ﺑرﻟﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت.
 .7در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،ﻣﺣوطﮫھﺎی ﻣﺷﺗرک ھم ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﺳﺎﮐﻧﯾن وﺟود دارﻧد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﮔروھﮭﺎی ﻣﻌﯾﻧﯽ از
اﻓراد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺗﻔﺎده ،از ﺳوی ﻣدﯾرﯾت ﺗﻧظﯾم ﻣﯽﺷوﻧد .از ﻓﺿﺎھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺑﮫ ﺷﮑلھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽﺗوان
اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ،ﻣﺛﻼ ﺑرای دﯾدارھﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ورزﺷﯽ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮔروھﯽ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون و آﻣوزش .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از
ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد:
 .8در ﺻورت ﻏﯾﺑت ﻣوﻗت ﺑﯾش از ﯾﮏ روز )ﺑﺳﺗری ﺷدن در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ،ﻗرارھﺎی ﻣﻼﻗﺎت در ادارات رﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر دﻻﯾل ﻣﮭم(
و در ﺻورت ﻧﻘل ﻣﮑﺎن از اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،ھر ﭼﮫ زودﺗر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه اطﻼع داده ﺷود .اﮔر ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻏﯾﺑت از ﻗﺑل ﻣﻣﮑن
ﺑﺎﺷد ،ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻊﺗر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه اطﻼع داده ﺷود .اطﻼع ﻧدادن در اﺛر ﮐوﺗﺎھﯽ ﺧود ﺷﺧص ،ﭘس از روز ﺳوم ﻏﯾﺑت،
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ از دﺳت دادن ﺣق اﻗﺎﻣت ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﺷود.
 .9ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﯾن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣرﮐز ﭘذﯾرش ﻣوﻗت ﻧﯾﺳت ،ﻣﻘررات زﯾر ﻣﻌﺗﺑرﻧد:
در ﺻورت ﻏﯾﺑت ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺷده ﺑﮫ ﻣدت ﺑﯾش از ﺳﮫ روز ،اﮔر ﻏﯾﺑت ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﮭم )ﻣﺛﻼ ﺑﺳﺗری ﺷدن در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ،ﺟﻠﺳﮫ در
ادارات ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣور ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﺎری ﻣﺟﺎز در ﺧﺎرج ،ﺷرﮐت در ﯾﮏ ﻣراﺳم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ وﯾژه ﻣﺎﻧﻧد ﻋروﺳﯽ ،ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری و
ﻏﯾره( ﺿروری ﺑﺎﺷد ،ﻣوﻗﻌﯾت ﻓرد در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣﯽﺗواﻧد ﺣﻔظ ﺷود .ﭘﯾشﻧﯾﺎز اﯾن ،ﻣواﻓﻘت ادارهای اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﮏھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را
اﻋطﺎ ﻣﯽﮐﻧد ) ،LAFﻣرﮐز ﮐﺎر ،اداره ﻧﺎﺣﯾﮫ(.
ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﮐﻣﮏھﺎ را از  LAFدرﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻏﯾﺑت ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣذﮐور ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﺗﺎ  20روز در ھر ﺳﺎل ﺗﻘوﯾﻣﯽ
ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻓرد ﻣوﻗﻌﯾﺗش را در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه از دﺳت ﺑدھد و اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه دﯾﮕر ﺿروری ﺑﺎﺷد ،اﻟﺑﺗﮫ اﮔر
ھﯾﭻ ﻣورد ﺧﻼف ﻗﺎﻧون ﻣوﺟود ﻧﺑﺎﺷد .در ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎء وﯾژه )ﻣﺛﻼ ﺑﺳﺗری ﺷدن طوﻻﻧﯽ در ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ( ،اﺟﺎزه ﻏﯾﺑت ﺑﯾش از  20روز
ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧد داده ﺷود.
ﻏﯾﺑت ﺑﺎﯾد ﻗﺑﻼ از  LAFدرﺧواﺳت ﺷود.
اﮔر ﻧﻣﯽداﻧﯾد ﺑرای درﺧواﺳت ﻏﯾﺑت ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﮐدام ﻣرﮐز ﺑﺎﯾد ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.
 .10در وﺿﻌﯾتھﺎی ﺑﺣراﻧﯽ )ﻣﺛﻼ ﺑﯾﻣﺎری ﺣﺎد ،ﺗﮭدﯾد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ﺧﺷوﻧتﺑﺎر( ،ﯾﮏ ﺷﺧص ﻣﺳﺋول از ﻣدﯾرﯾت ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻣﻧﯾت
ھر ﻟﺣظﮫ در ﺧدﻣت ﺳﺎﮐﻧﯾن اﺳت .او ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﺧدﻣﺎت ﻧﺟﺎت را ﻓراﺑﺧواﻧد .ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ھﻣﭼﻧﯾن در ﺣوادث ﺧﺷوﻧتﺑﺎر،
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اداره اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن
ﺑرﻟﯾن )(LAF

ﻣﻘررات داﺧﻠﯽ
ﺑرای ﻣراﮐز ﭘذﯾرش اوﻟﯾﮫ و
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎهھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ اﯾﺎﻟت ﺑرﻟﯾن

ﺻﻔﺣﮫ  3از 7
ﻣﻌﺗﺑر از07.12.2020 :

ﺑﮫوﯾژه ﺣوادث ﺧﺳﺎرتﺑﺎر ﺑرای ﮐﻣﮏ ﮐردن آﻣﺎدهاﻧد .اﻓراد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﭘرﺳشھﺎ و ﻣﺳﺎﺋل دﯾﮕر را در ﺳﺎﻋﺎت اداری ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اراﺋﮫ
.( unterkunft-qs-beschwerde@laf.berlin.de
ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﺧش ﻣدﯾرﯾت ﺷﮑﺎﯾﺎت  LAFﺑﻔرﺳﺗﻧد )اﯾﻣﯾل:
ﻣﺎده  4اﺷﺧﺎص دﯾﮕر
 .1ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﻧد در اﺗﺎقھﺎی ﺧود ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺟزﺋﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻘررات ﺑﺎزدﯾد ،ﺑﮫوﯾژه زﻣﺎنھﺎی ﺑﺎزدﯾد ،را
ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه در ﭼﺎرﭼوب ﻗواﻧﯾن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه و ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ  LAFﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد .درﺑﺎره ﻣﻘررات ﺑﺎزدﯾد در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،از ﺳوی
ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن اطﻼع داده ﻣﯽﺷود .اﯾن اطﻼﻋﺎت ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎﻣل ﺗوﺻﯾﮫای در اﯾن ﺑﺎره اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ
ﺑﺎزدﯾدھﺎ ﻓﻘط در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋﺎت آراﻣش ﺷﺑﺎﻧﮫ ﻣﺟﺎز ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗﺣت ﭘﯾشﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺷﺧص ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺷب ﻧﯾز
در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑﻣﺎﻧﻧد.
 .2ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺳﺎﮐﻧﯾن و ﻧﯾز ﻣددﮐﺎران داوطﻠب و ﺷرﮐﺎی ھﻣﮑﺎر ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻣدرک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﮑسدار )ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ،ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ،
ﮐﺎرت ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎن ،ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣدرﺳﮫ و ﻏﯾره( داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﭘﯾش از ورود ﺑﮫ ﻣﺣوطﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه در ﭘذﯾرش ﻧﺎمﻧوﯾﺳﯽ ﮐﻧﻧد و در
ھﻧﮕﺎم ﺧروج ﻧﺎمﻧوﯾﺳﯽ ﺧود را ﻟﻐو ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﮔردآوری و ﭘردازش اطﻼﻋﺎت
ﺷﺧﺻﯽ ﺳﺎﮐﻧﯾن ،ﻣددﮐﺎران داوطﻠب و ﺷرﮐﺎی ھﻣﮑﺎر از ﺳوی ﻣدﯾرﯾت ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻣﻧﯾت ﻣﻣﻧوع اﺳت.
 .3اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾر ﻣﺟﺎز در اﯾن ﻣرﮐز اﻗﺎﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣرﺗﮑب اﺧﻼل آراﻣش ﻣرﮐز ﺷده و ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﻠﯾﮫ آﻧﮭﺎ ﺷﮑﺎﯾت
ﺷود .ﺳﺎﻋﺎت وﯾژه ﻣددﮐﺎران و ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺻورت وﯾژه در ﺗﺎﺑﻠو اﻋﻼﻧﺎت ﻧﺻب ﻣﯽﺷود و ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﺷوﻧد.
ﻣﺎده  5ﺗﻣﯾزی و ﻧظم
 .1ﻣﺻرف اﻟﮑل و ﻣواد ﻣﺧدر در ﻣﺣلھﺎی رﻓت و آﻣد و ﻣﺣوطﮫھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣﻣﻧوع اﺳت.
 .2در ﮐل اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣﺻرف دﺧﺎﻧﯾﺎت ﻣﻌﺗﺑر اﺳت .اﯾن اﻣر ،ﻗﻠﯾﺎن و ﺳﯾﮕﺎرھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ را ﻧﯾز ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷود .ﺳﺎﮐﻧﯾن
ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﺑﺧش وﯾژه ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن ﮐﮫ در ﻣﺣوطﮫ ﺑﯾروﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﺗﻣﯾز ﻧﮕﮫ داﺷﺗن اﯾن ﻣﺣل ،وظﯾﻔﮫ
ﺧود ﺳﺎﮐﻧﯾن اﺳت.
 .3ﺑرای ﺗﻣﯾزﮐﺎری اﺗﺎق ﺧود ،از ﺟﻣﻠﮫ ﭘﻧﺟره آن ،ﺧود ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﺳﺋول ھﺳﺗﻧد .ﺗﮭوﯾﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﻓﺿﺎھﺎ ﺣﺗﯽ در ﻓﺻل ﺳرﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود
)ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﺗﻧﺎوب ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ،ﻧﮫ ﺗﮭوﯾﮫ داﺋﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮔذاﺷﺗن ﭘﻧﺟره(.
 .4ﻣﺣوطﮫھﺎی اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،اﺳﮑﺎن و ﺧواب و ﻧﯾز ﻓﺿﺎھﺎ و اﺗﺎقھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺷﺗرک اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷوﻧد )ﻣﺛل آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫھﺎی
ﻣﺷﺗرک و ﻗﺳﻣتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﺷﺗرک( ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﯾز ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷوﻧد .آﻟودﮔﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺑﺎﻋث آﻧﮭﺎ ﺷدهاﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻓورا و از
طرف ﺧود آﻧﮭﺎ ﺑرطرف ﺷوﻧد .ﻣﺣوطﮫھﺎی ﺑﺎزی )ﻣﺎﻧﻧد اﺗﺎق ﺑﺎزی ﯾﺎ ﻣﺣل اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ( ،ﭘس از اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ
وﺿﻌﯾت ﺗﻣﯾز ﺗﺣوﯾل داده ﺷوﻧد.
 .5ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﻧد در اﺗﺎقھﺎی ﺧود ﻟوازﻣﯽ را از ﺧود اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﻧد .اﮔر اﻓزودن ﻟوازم ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺧطﯽ
از ﻣﻘررات ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﺷود ،ﯾﮏ ﮐﺎھش ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ در ﻣﺣوطﮫ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﺳﮑوﻧت رخ دھد و ﯾﺎ ﺑﺎﻋث ﻣﺣدودﯾت ﯾﺎ
ﻣﺣروﻣﯾت ﺳﺎﯾر ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺷود ،اﯾن ﮐﺎر ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت .در ھر ﺻورت ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻟوازم اﻓزوده ﺷده از ﺳوی ﺳﺎﮐﻧﯾن ،ﺑﮫ ﻋﮭده ﺧود
ﺳﺎﮐﻧﯾن اﺳت .اﯾن اﻣر ،ﺑﮫوﯾژه ﺑرطرف ﮐردن ﻟوازم در ھﻧﮕﺎم ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐردن از اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه را ﻧﯾز ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷود.
 .6ﻓرشھﺎی ﺧود ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐف زﻣﯾن وﺻل ﺷوﻧد .ﯾﮑﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ ﻓرشھﺎ ﺑﺎﯾد از ﺳوی ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺟﺎرو ﺷوﻧد و ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد و
ﮐف زﻣﯾن ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ﺧﯾس ﺗﻣﯾز ﺷود .ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﻓرشھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷﺎﻣﭘو ﺷﺳﺗﮫ ﺷوﻧد )ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده  36از ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت از
ﻋﻔوﻧت  -ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭداﺷﺗﯽ(.
 .7اﮔر ﭼﺎرﭼوبھﺎی ﺗﺧت ﺑرای ﺧواﺑﯾدن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﺷوﻧد ،در اﯾن ﺻورت ﺗﺷﮏھﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت داﺋﻣﯽ روی زﻣﯾن ﮔذاﺷﺗﮫ
ﺷوﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد در طول روز روی ﭼﺎرﭼوبھﺎی ﺗﺧت ﻧﮕﮭداری ﺷوﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﮭوﯾﮫ ﮐﺎﻓﯽ را ﻣﻣﮑن ﺳﺎزﻧد و در ﻣواﻗﻊ اﺿطراری
ﮐﮫ ﻓرد ﺑﺎﯾد اﺗﺎق را ﺳرﯾﻊ ﺗرک ﮐﻧد ،راه ﻓرار را ﻣﺳدود ﻧﮑﻧﻧد .در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎهھﺎی دارای ﮔرﻣﺎﯾش از ﮐف ،ﺗﺷﮏھﺎ ﻧﺑﺎﯾد روی زﻣﯾن
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷوﻧد.

3
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اداره اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن
ﺑرﻟﯾن )(LAF

ﻣﻘررات داﺧﻠﯽ
ﺑرای ﻣراﮐز ﭘذﯾرش اوﻟﯾﮫ و
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎهھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ اﯾﺎﻟت ﺑرﻟﯾن

ﺻﻔﺣﮫ  4از 7
ﻣﻌﺗﺑر از07.12.2020 :

 .8ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﻟوﻟﮫھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،در ﻟوﻟﮫھﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺑﺎﯾد زﺑﺎﻟﮫ ،ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﻏذا ﯾﺎ ﻣوارد ﻣﺷﺎﺑﮫ اﻧداﺧﺗﮫ ﺷود .در
ﺗواﻟتھﺎ و ﺳﯾﻧﮏھﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭼﮕوﻧﮫ زﺑﺎﻟﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ و زﺑﺎﻟﮫ آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ،ﭘوﺷﮏ ،اﻗﻼم ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﻣوارد ﻣﺷﺎﺑﮫ اﻧداﺧﺗﮫ ﺷود.
اﯾن زﺑﺎﻟﮫھﺎ ﺑﺎﯾد در ظرفھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺷدهاﻧد اﻧداﺧﺗﮫ ﺷوﻧد.
 .9وﺳﺎﯾل اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرﻧد .ھﻣﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن وظﯾﻔﮫ دارﻧد آﺳﯾبھﺎی وارد ﺷده ﺑر اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه و ﻧﯾز ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
را ﺧود ﺑرطرف ﮐﻧﻧد .آﺳﯾبھﺎ ﻓورا ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدﯾرﯾت اطﻼع داده ﺷوﻧد .زدن ﻣﯾﺦ ،ﻗﻼب ،ﭘﯾﭻ و ﻣوارد ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﺻورت
ﺧودﺳراﻧﮫ ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل اﻓراد ﻣﯽﺗواﻧﻧد درﺑﺎره ﻧﺻب روی دﯾوار ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد و اﯾن ﮐﺎر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ
ﻣواﻓﻘت رﺋﯾس اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه اﻧﺟﺎم ﺷود.
 .10ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده  36از ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت از ﻋﻔوﻧت  -ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭداﺷﺗﯽ  -زﺑﺎﻟﮫھﺎ ﺑﺎﯾد ﺟدا ﺷوﻧد و در ﮐﯾﺳﮫھﺎ ﯾﺎ ظرفھﺎی ﺳرﺑﺳﺗﮫ
ﺟﻣﻊ آوری ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﺻورت روزاﻧﮫ دﻓﻊ ﺷوﻧد.
 .11ھﻣﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن در ھﻧﮕﺎم ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،ﻣﻠﺣﻔﮫ ﺗﺧﺗﺧواب ،ﺣوﻟﮫ و ظرف درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺣوﻟﮫھﺎ ھﻔﺗﮕﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺣﻠﻔﮫھﺎی
ﺗﺧﺗﺧواب ﺣداﮐﺛر ھر ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ ﺑﺎ آب ﺣداﻗل  60درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ﺑﺎﯾد ﺷﺳﺗﮫ ﺷوﻧد )ﻣﺎده  36از ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت از ﻋﻔوﻧت  -ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺑﮭداﺷﺗﯽ(
 .12ﺳﺎﮐﻧﯾن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،ﻟﺑﺎسھﺎی ﺧود را ﺧود ﻣﯽﺷوﯾﻧد.
آ .ﺑرای ﺷﺳﺗﺷوی ﻟﺑﺎسھﺎ ،ﻣﺎﺷﯾن ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ ﺑﮫ ﺻورت راﯾﮕﺎن در اﺧﺗﯾﺎر ﺳﺎﮐﻧﯾن اﺳت .ﻣﺎﺷﯾنھﺎی ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ ﺑﺎﯾد ﺑر
اﺳﺎس دﺳﺗورات اﺳﺗﻔﺎده ھﻣراه ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط راهاﻧدازی ﺷوﻧد و ﻓﻘط ﺑﺎ ﻣواد ﺷﺳﺗﺷوی ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺎﺷﯾن ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷوﻧد.
ب .ﺑرای ﺧﺷﮏ ﮐردن ﻟﺑﺎسھﺎ ﺷﺳﺗﮫ ﺷده ،دﺳﺗﮕﺎه ﺧﺷﮏﮐن ﺑﮫ ﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﻣوﺟود اﺳت .از اﯾن دﺳﺗﮕﺎهھﺎ
ﺑﺎﯾد ﺑر اﺳﺎس دﺳﺗورات اﺳﺗﻔﺎده ھﻣراه ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺷﮑﯾل ﮐﭘﮏ ،ﺧﺷﮏ ﮐردن ﻟﺑﺎسھﺎی
ﺷﺳﺗﮫ ﺷده در داﺧل ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﺧﺷﮏ ﮐردن ﻟﺑﺎسھﺎ در ﺑﺎﻟﮑن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮫ ﺧﺷﮏﮐن ﻟﺑﺎس ﻣﺟﺎز اﺳت.
پ .ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧطرات اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯾنھﺎی ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ ﻣﺷﺗرک ﺑر ﻋﮭده ﺧود اﻓراد اﺳت.
ث .ﻣدﯾرﯾت ﯾﺎ اﯾﺎﻟت ﺑرﻟﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در ﺑراﺑر آﺳﯾبھﺎ ﯾﺎ ﺳرﻗت ﻧدارﻧد.
ت .درﺑﺎره ﭘرﺳشھﺎ ،اﻓراد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد.
 .13ﻧﮕﮭداری از ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت.
 .14اﮔر اﻓراد ﻣﺗوﺟﮫ ھﺟوم ﺣﺷرات )ﻣﺛﻼ ﺳﺎس ،ﺷﭘش ،ﻣوش( ﺷوﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻓورا ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧدﻣﺎتدھﻧده اطﻼع دھﻧد.
ﻣﺎده  6ﭘرھﯾز از ﺳر و ﺻدا
 .1ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾد از اﯾﺟﺎد ﺳر و ﺻدا ﭘرھﯾز ﺷود .ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﺷراﯾط ھﻣﺳﺎﯾﮫھﺎ و ھماﺗﺎقھﺎی ﺧود را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﻧد .ﺻدای
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻓﻘط در ﺣد اﺗﺎق ﻣﺟﺎز اﺳت.
 .2ﺳﺎﻋﺎت آراﻣش ،ﺷﺑﮭﺎ از ﺳﺎﻋت  22ﺗﺎ  6ﺻﺑﺢ اﺳت .در طول اﯾن ﺳﺎﻋﺎت ھﯾﭻ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭘر ﺳر و ﺻدا ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود.
اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ﺑﺎ ﺳر و ﺻدای در ﺣد اﺗﺎق ﻣﺟﺎز اﺳت .در روزھﺎی ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ و روزھﺎی ﺗﻌطﯾل ،ﮐﺎرھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی دارای ﺻدای
زﯾﺎد اﺻوﻻ ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد .از دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﺻدا و وﺳﺎﯾل ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،ھر ﻟﺣظﮫ ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ ﺻدای در ﺣد اﺗﺎق اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
 .3در ﺻورت ﺑﺎز ﺑودن ﭘﻧﺟرهھﺎ و ﻧﯾز در ﻣﺣوطﮫھﺎی ﺑﺎز ،ﮔﻔﺗﮕو ﺑﯾن اﻓراد و ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑﺎﯾد طوری اﻧﺟﺎم ﺷود ﮐﮫ
ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑﯾش از ﺣد ﺑﺎﻋث آزار ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺟﺎور ﻧﺷود.
 .4ﺳر و ﺻدای ﻋﺎدی ﺑﭼﮫھﺎ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ھﺳﺗﻧد .ﻧﯾﺎزھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺑﭼﮫھﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزی ﺑﺎﯾد از ﺳوی ھﻣﮫ ﺗﺣﻣل ﺷوﻧد .وﻟﯽ واﻟدﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
اﯾن ﻣوﺿوع ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﭼﮫھﺎ ﻧﯾز ﺷراﯾط دﯾﮕران )ﺳﺎﮐﻧﯾن دﯾﮕر ،ھﻣﺳﺎﯾﮫھﺎ و ﻏﯾره( را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﻧد.
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ﻣﺎده  7ﭘﺎرک ﮐردن ﮐﺎﻟﺳﮑﮫھﺎی ﮐودﮐﺎن ،دوﭼرﺧﮫھﺎ ،وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮑﯽ راه رﻓﺗن و اﺷﯾﺎء دﯾﮕر
 .1ﭘﺎرک ﮐردن ﮐﺎﻟﺳﮑﮫھﺎی ﮐودﮐﺎن ،دوﭼرﺧﮫھﺎ ،وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮑﯽ راه رﻓﺗن و اﺷﯾﺎء دﯾﮕر در راهﭘﻠﮫھﺎ و راهروھﺎ ﻣﻣﻧوع اﺳت .ھﻣﮫ
راهھﺎی ﺧروج اﺿطراری در ھﻣﮫ ﺳﺎﻋﺎت روز و ﺷب ﺑﺎﯾد ﺑدون ﻣﺎﻧﻊ و آزاد ﺑﺎﺷﻧد.
 .2دوﭼرﺧﮫھﺎ ،ﮐﺎﻟﺳﮑﮫھﺎی ﮐودﮐﺎن و وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮑﯽ راه رﻓﺗن ﺑﺎﯾد ﻓﻘط در ﻗﺳﻣتھﺎی ﻣﺷﺧص ﺷده ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷوﻧد.
 .3ھر ﻓرد ﺳﺎﮐن ،ﻣﺳﺋول اﯾﻣﻧﯽ دوﭼرﺧﮫھﺎی ﭘﺎرک ﺷده و وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮑﯽ راه رﻓﺗن و ﻏﯾره اﺳت .ﺧدﻣﺎتدھﻧده ﯾﺎ اﯾﺎﻟت ﺑرﻟﯾن،
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﮭده ﻧﻣﯽﮔﯾرد.
ﻣﺎده  8اﯾﻣﻧﯽ
 .1ھﻣﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣوظف ھﺳﺗﻧد درﺑﺎره رﻓﺗﺎر در زﻣﺎن آﺗش ﺳوزی از ﺧدﻣﺎت دھﻧده راھﻧﻣﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد و در ﺗﻣرﯾنھﺎی آﺗشﺳوزی
ﮐﮫ در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷوﻧد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد.
 .2در ﻣواﻗﻊ آﺗشﺳوزی ،دﺳﺗورات ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣﮏ و آﺗﺷﻧﺷﺎﻧﯽ و ﻧﯾز دﺳﺗورات ﻣوﺟود در ﺗﺎﺑﻠوی »رﻓﺗﺎر در ﻣواﻗﻊ آﺗشﺳوزی«
ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﺷوﻧد .در ﻣﺣوطﮫ ﺑﯾروﻧﯽ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،ﯾﮏ ﻣﺣل ﺗﺟﻣﻊ وﺟود دارد .راهھﺎی ﺧروج اﺿطراری در ھﻣﮫ ﺳﺎﻋﺎت روز و ﺷب
ﺑﺎﯾد ﺑدون ﻣﺎﻧﻊ و آزاد ﺑﺎﺷﻧد و ﻣوارد دﺳت و ﭘﺎﮔﯾر ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﺗشﺳوزی ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
 .3ﺑرداﺷﺗن ﯾﺎ آﺳﯾبزدن ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺗﺷﺧﯾص دود و دﺳﺗﮕﺎه ھﺷداردھﻧده دود ،آﺗشﺧﺎﻣوشﮐن ،ﺗﺟﮭﯾزات ﺗﺷﺧﯾص و ھﺷدار آﺗشﺳوزی
و ﺳﺎﯾر ﺗﺟﮭﯾزات اﯾﻣﻧﯽ ،ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺳﺋوﻟﯾتدار ھﻣﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن را ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽاﻧدازد و ﻣﻣﻧوع اﺳت.
 .4وﺳﺎﯾل ﮔرﻣﺎﯾش ﯾﺎ آﺷﭘزی ﺧود ﺳﺎﮐﻧﯾن ،ﻧﺑﺎﯾد در داﺧل اﺗﺎقھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺷوﻧد .اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟﮭﯾزات اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ دﯾﮕر در اﺗﺎقھﺎ ،ﻓﻘط
ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺧدﻣﺎتدھﻧده ﻣﺟﺎز اﺳت .در ﺻورت ﺗﺧﻠف ،ﻣﻣﮑن اﺳت از اداﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود .اﺳﺗﻔﺎده از ﭘرﯾزھﺎی
ﭼﻧدﮔﺎﻧﮫ ﺳﯾﺎر ﯾﺎ ﮐﺎﺑلھﺎی درازﮐﻧﻧده ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﺑﮫ طور ﻣﺷﺎﺑﮫ ،روﺷن ﮐردن ھر ﻧوع آﺗش ﺑﺎز ﻣﻣﻧوع اﺳت.
 .5روی ﻟﺑﮫھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ﭘﻧﺟرهھﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻧﺑﺎﯾد ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود ،ﭼون ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯾﻔﺗﻧد و ﺑﮫ ﮐﺳﯽ آﺳﯾب وارد ﮐﻧد.
 .6ھﻣﮫ درھﺎی اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،زﯾرزﻣﯾن و ﺣﯾﺎط ،از ﺳﺎﻋت  22.00ﺑﺎﯾد ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﭘﻧﺟرهھﺎی زﯾرزﻣﯾن و راهﭘﻠﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد،
اﻟﺑﺗﮫ اﮔر از ﺳوی ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه  -ﺑﮫوﯾژه ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﻋﻔوﻧت  -ھﯾﭻ ﻗﺎﻧون دﯾﮕری وﺿﻊ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد.
 .7اﮔر ﭼراغھﺎی ﺳﺎﻟن و راهﭘﻠﮫ اﯾراد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻓورا ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧدﻣﺎتدھﻧده اطﻼع داده ﺷود ،ﭼون ﭼراغھﺎی ﻣﻌﯾوب ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑﺎﻋث رخ دادن ﺣوادث ﺷوﻧد.
 .8ﺑﺎزی ﮐردن در راهﭘﻠﮫ ،ﺑﮫ دﻻﯾل اﯾﻣﻧﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﺑﭼﮫھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﻗﺳﻣتھﺎی ﻣﻌﯾن ﺷده ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور )اﺗﺎق ﺑﺎزی و
زﻣﯾنھﺎی ﺑﺎزی ،ﻣﺣوطﮫھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ( ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد.
 .9واﻟدﯾن ﻣﺳﺋول ﻧظﺎرت ﺑر ﮐودﮐﺎن ﺧود اﺳت .واﻟدﯾن ﻣﺳﺋول اﯾن اﻣر ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن آﻧﮭﺎ ﻣﻘررات داﺧﻠﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
 .10ﺑروﺷورھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﺷده رﻓﺗﺎر در زﻣﺎن ﺣوادث )ﭘﯾوﺳت  ،(Iرﻓﺗﺎر در زﻣﺎن آﺗشﺳوزی )ﭘﯾوﺳت  ،(IIﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺷدار
)ﭘﯾوﺳت  ،(IIIﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧروج اﺿطراری )ﭘﯾوﺳت  (IVﺟزء ﻣﻘررات داﺧﻠﯽ ھﺳﺗﻧد و ھﻣﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ دﻗت ﺑﺧواﻧﻧد ﯾﺎ از
ﺳوی ﺧدﻣﺎتدھﻧده ﺑرای ﺑﯾﺳوادان ﺧواﻧده ﺷوﻧد و از ﺳوی ﺧدﻣﺎت دھﻧده ﺷرح داده ﺷوﻧد.
ﻣﺎده  9ﻣﺳﺋوﻟﯾت
 .1ﻓرد ﺳﺎﮐن و ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده ،ﻣﺳﺋول آﺳﯾبھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷوﻧد و ﻣﺳﺋوﻟﯾت آﻧﮭﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘررات ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت.
اﯾن ﻣﻘررات ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،از ﮐﺗﺎب ﻗﺎﻧون ﺷﮭروﻧدی ﻣﻌﺗﺑر در آﻟﻣﺎن ) (BGBاﺳﺗﺧراج ﻣﯽﺷوﻧد.
 .2اﮔر اﻣوال ﺳﺎﮐﻧﯾن از ﺳوی ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧدﻣﺎتدھﻧده ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻣﻧﯾت آﺳﯾب ﺑﺑﯾﻧﻧد ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺳﺋول آﺳﯾب ھﺳﺗﻧﻧد و اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘررات ﻗﺎﻧوﻧﯽ ) (BGBاﺳت.
5
.

اداره اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن
ﺑرﻟﯾن )(LAF

ﻣﻘررات داﺧﻠﯽ
ﺑرای ﻣراﮐز ﭘذﯾرش اوﻟﯾﮫ و
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎهھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ اﯾﺎﻟت ﺑرﻟﯾن

ﺻﻔﺣﮫ  6از 7
ﻣﻌﺗﺑر از07.12.2020 :

 .3در ﺻورت ﮔم ﮐردن ﻣﮑرر ﮐﻠﯾد اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺗرﻧﺳﭘﺎﻧدر ،ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺳﺎﮐﻧﯾن درﯾﺎﻓت ﺷوﻧد.
ﻣﺎده  10ﻣﺳﺋول ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل
ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﻧد درﺑﺎره ﻣﺳﺎﺋل ،ﻣﺷﮑﻼت ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺧود ،ھر ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻻن ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ و ﻣراﮐز زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد:
•

اﻓراد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﭘرﺳشھﺎ ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات و ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺧود را درﺑﺎره زﻧدﮔﯽ در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﻓرد ﺗﻣﺎﺳﯽ ﮐﮫ
از ﺳوی او ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﺳت اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد.

•

اﻓراد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه را ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد .ﻋﻼوه ﺑر آن،
ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺷﮑﺎﯾﺎت را  -ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﺑﯽﻧﺎم  -ﺑﮫ اداره ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) (LAFو ﻧﯾز  -ﭘس از آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر  -ﺑﮫ
ﻣرﮐز ﻣﺳﺗﻘل ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑرﻟﯾن ارﺟﺎع دھﻧد.

•

ھﻣﺎھﻧﮓﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در ﻧﺎﺣﯾﮫ ،از ﺟﻣﻠﮫ درﺑﺎره ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻣﮑﯽ ﻣوﺟود در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن اطﻼﻋﺎت ﻣﯽدھﻧد.

•

ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﻧﺎی ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ و ﻣﮭﺎﺟرت ،اطﻼﻋﺎت و ﻣﺷﺎوره ﺟﺎﻣﻌﯽ را از ﺟﻣﻠﮫ درﺑﺎره ﺣﻘوق اﻗﺎﻣت ،اﻟﺣﺎق ﺧﺎﻧواده،
ﻓراﯾﻧد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ،ﮐﻣﮏھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺟﺳﺗﺟوی ﺧﺎﻧﮫ ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺟﺎری ،ﻣدرﺳﮫ و ﺳﺎﯾر ﺟواﻧب ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘذﯾرش و
ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧد.

•

ﭘروژهھﺎی داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ،ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن را از راه ﺷﮭروﻧدان ﻣﺷﺎرﮐتﮐﻧﻧده اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﺛﻼ در ﺣل ﮐردن ﻣﺷﮑﻼت
روزﻣره ،در ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ادارات رﺳﻣﯽ ،ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺳﺎﺋل دﯾﮕر.

اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻣرﺑوطﮫ را ﺧدﻣﺎتدھﻧده در ﻣﺣﻠﯽ در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﮐﮫ ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻗﺎﺑل دﯾد اﺳت ﻧﺻب ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﺎده  11ﺗﺧطﯽ از ﻣﻘررات داﺧﻠﯽ و رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣﺟرﻣﺎﻧﮫ
ﺑﺎﻋث از دﺳت دادن ﻣوﻗﻌﯾت در
ﺗﺧطﯽ از اﯾن ﻣﻘررات داﺧﻠﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣﻧﺟر ﺷود و
.1
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺷود .ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ ھﻣراه دﻻﯾل ﻣرﺑوطﮫ اﻋﻼم ﻣﯽﺷود .دﺳﺗور ﮐﺗﺑﯽ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﺑﮫ
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،ﺑرای ﻓرد ﻣﺷﻣول ﺻﺎدر ﻣﯽﺷود.
 .2در ھﻧﮕﺎم اﻋﻼم ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،ﺷﯾوهھﺎی ﻋﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﺷده از ﺳوی  LAFﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﺷوﻧد .ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻓﻘط
ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣﯽﺗواﻧد ﯾﮏ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود را اﻋﻼم ﮐﻧد .در ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎء )ﺧطر ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﯾن ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن( و ﻧﯾز ﺑﮫ وﯾژه در
ﻣوارد ﺗﺧطﯽ از ﻣﻘررات ،ﺑر اﺳﺎس ردﯾف  3در ﭘﺎﯾﯾن ،رﺋﯾس ﺷﯾﻔت ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻣﻧﯾت ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧد ﯾﮏ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود را اﻋﻼم ﮐﻧد،
اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه در ﻣﺣل ﻧﺑﺎﺷد و ﻧﯾز اﻣﮑﺎن ﺗﻣﺎس ﺳرﯾﻊ ﺑﺎ او ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد.
ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود اﻋﻼم ﺷود ،اﺻوﻻ ﺑﺎﯾد دو ھﺷدار ﮐﺗﺑﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﺷدار ﺳوم ،ﯾﮏ ﻣﻣﻧوﻋﯾت
ورود ﺻﺎدر ﻣﯽﺷود .ﯾﮏ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﺑﯾش از  3ﻣﺎه طول ﻧﻣﯽﮐﺷد و ﻓﻘط ﺑرای اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﻌﺗﺑر اﺳت .ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﺑﮫ
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺷﺎﻣل ھﻣﮫ اﻋﺿﺎء ﺧﺎﻧواده ﻧﻣﯽﺷود.
ورود ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣﻣﮑن اﺳت وﺿﻊ
ﻓوری
 .3در ﻣوارد ﺗﺧطﯽھﺎی ﺷدﯾد ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻔﺎد اﯾن ﻣﻘررات داﺧﻠﯽ ،ﯾﮏ ﻣﻣﻧوﻋﯾت
ھدف از ﯾﮏ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻓوری ﺑﮫ وﯾژه آن اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﯾر اﻓراد از ﺣﻣﻼت ﻣﺣﺎﻓظت ﺷوﻧد و ﺻدور اﯾن ﻣﻣﻧوﻋﯾت در
ﺷود.
ﺻورت ﺑروز ﻣﮑرر رﻓﺗﺎرھﺎی ﺷدﯾدا ﻣﻣﻧوع ﯾﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﺟرﻣﺎﻧﮫ ﻣﺟﺎز اﺳت:
•
•
•

•

ھﺮ ﺷﮑﻞ از ﺗﮭﺪﯾﺪ )از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎھﯽ(
ھﺮ ﺷﮑﻞ از ﺧﺸﻮﻧﺖ )ﺑﮫ وﯾﮋه ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ،ﭘﯿﺮوان اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد دارای ﺣﻖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ( ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﮭﺪﯾﺪ
آﻧﮭﺎ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﻼحھﺎ و اﺷﯿﺎء ﺷﺒﯿﮫ ﺳﻼح ،ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻼح ،ﺳﻼح ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻼحھﺎ )از ﺟﻤﻠﮫ
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻼحھﺎ ﮔﺮم از ھﺮ ﻧﻮع ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻼحھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﯾﺪﻧﯽ و ﻓﺮوﮐﺮدﻧﯽ( .اﮔﺮ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﮫ ﯾﮏ ﺷﯿﺊ ﺳﻼح ﻣﻤﻨﻮﻋﮫ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ اداره ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اطﻼﻋﺎت دھﺪ.
ﻣﺤﻞ اداره ﭘﻠﯿﺲ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه و در ﻣﺤﻮطﮫھﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ
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اداره اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن
ﺑرﻟﯾن )(LAF

•
•
•
•

ﻣﻘررات داﺧﻠﯽ
ﺑرای ﻣراﮐز ﭘذﯾرش اوﻟﯾﮫ و
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎهھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ اﯾﺎﻟت ﺑرﻟﯾن

ﺻﻔﺣﮫ  7از 7
ﻣﻌﺗﺑر از07.12.2020 :

ھﺮ ﺷﮑﻞ از »ﻗﻠﺪری« ،ﯾﻌﻨﯽ زورﮔﻮﯾﯽ ،آزار و آﺳﯿﺐ زدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ از طﺮﯾﻖ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ از اﻓﺮاد
اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﮫ ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در ﺟﺮﯾﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﻮری ورود
ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ.
اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﮫ ﺷﺪﯾﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،آﺳﯿﺐ ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ،آﺗﺶﺳﻮزی( در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه
ﺗﮑﺮار ﺳﺎزﮔﺎری دوﺑﺎره ،اﮔﺮ ﺧﻄﺮ ﺗﮑﺮار وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺷﺨﺺ آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ

در ﮐﻨﺎر وﺿﻊ ﯾﮏ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﻮری ورود ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از دﺳﺖ
ﻣﯽدھﺪ ،ﺗﺨﻄﯽ از ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﻼح ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﻼم/اﺷﯿﺎء ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﮫ ﺷﺪﯾﺪ در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه و ﻧﯿﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮم
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
 .4ﺳﺎﮐﻨﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﻤﻮل ﯾﮏ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﮐﺪام ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ را در ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 .5اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﯿﮫ آن ﻧﺰد  LAFﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑﺮﻟﯿﻦ ) (BuBsﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 LAFﺳﭙﺲ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد.

ﻣﺎده  12ﺗرک اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه
 .1اﮔر زﻣﺎن ﺗرک اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه از ﺳوی ﺧدﻣﺎتدھﻧده ﯾﺎ  LAFﻣﻌﯾن ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،اﯾن زﻣﺎن ﺑﺎﯾد ھر ﭼﮫ زودﺗر ،ﺣداﻗل  2ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل از
ﺳوی ﻓرد ﺳﺎﮐن ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه اطﻼع داده ﺷود.
 .2ﮐﻠﯾد اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه و ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓرد ﺳﺎﮐن ﺑﺎﯾد در ھﻧﮕﺎم ﺗرک اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻓورا ﺗﺣوﯾل داده ﺷود.
 .3در ھﻧﮕﺎم ﺗرک اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،ھﻣﮫ اﺷﯾﺎء ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺗﺣوﯾل داده ﺷوﻧد.
 .4ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣوظف ھﺳﺗﻧد در ھﻧﮕﺎم ﺗرک اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ھﻣﮫ ﻟوازﻣﯽ را ﮐﮫ از ﺳوی آﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧواﺳت آﻧﮭﺎ در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻧﺻب ﺷدهاﻧد  -اﮔر
ﮐﻣﺗر از  3ﻣورد ﻧﺑﺎﺷد  -ﺑﺎ ﺧود ﺑﺑرﻧد .اﮔر ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻟوازم ﻣزﺑور را ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕذارﻧد ،ﻓرض ﺑر آن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽﺗوان دور
رﯾﺧت .اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﻓرد ﺳﺎﮐن اﻧﺟﺎم ﺷود .اﮔر ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣدارک و اﺷﯾﺎء ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺑﮫﺟﺎﻣﺎﻧده از ﺳوی
ﻓرد ﺳﺎﮐن ،از ﺳوی ﺧدﻣﺎتدھﻧده ﺿﺑط ﻣﯽﺷوﻧد .ﻣﻘررات ﻗﺎﻧوﻧﯽ درﺑﺎره اﺷﯾﺎء ﮔمﺷده )ﻣﺎده  965و اداﻣﮫ از  (BGBدﺳتﻧﺧورده
ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد .اﯾن ﺑﮫ آن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺳﻧﺎد و اﺷﯾﺎء ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺑرای ﺷش ﻣﺎه ﻧﮕﮭداری ﻣﯽﺷوﻧد و ﺧدﻣﺎتدھﻧده ﺗﻼش ﺧواھد ﮐرد
ﻣﺎﻟﮏ را ﻣﺷﺧص ﮐﻧد و او را ﻣطﻠﻊ ﮐﻧد .اﮔر ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮏ در اﯾن ﻣﮭﻠت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد ،ﺧدﻣﺎتدھﻧده ﻣﯽﺗواﻧد اﯾن اﻗﻼم
ﮔمﺷده را دور ﺑﯾﻧدازد.
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