:باشد می ذیل شرح به کرونا بیماری شیوع از جلوگیری منظور به پایه اصول
برای مقررات این که میباشد االجرا الزم ساکسونی استان اجتماعی وزارت توسط شده تعیین قوانین اعمال حداالمکان۱.
(Coronavirus Sars-Cov-2,Covid-10) (Coronaبرابر در محافظت برای بیشتر انسجام.باشد می  ۲۰۲۰ژوئن  ۲۳مورخ نسخه در (SächsCoronaSchVO
.کنند استفاده یا بازدید پیشنهادات یا امکانات  ،شرکتها از توانند می  COVID 19شک بدون افراد فقط •
.شود رعایت و شود رعایت باید عطسه و سرفه برچسب •
در که شود می توصیه  ،نشود حفظ متری  1.5فاصله حداقل که صورتی در  S ofchsCoronaSchVO ،بر عالوه •
.کنید استفاده بینی و دهان ماسک از  ،بسته های اتاق
مسافت مقررات  ،لزوم صورت در .باشد مفید گیری جهت یک عنوان به تواند می کف در دور راه از گذاری نشانه •
.شود مشخص ساختمان جلوی در باید نیز
انجام کنندگان بازدید هدایت برای الزم اقدامات باید .کنید خودداری لزوم صورت در مجدد طراحی و باریک مناطق از •
.شود
بخش در موسیقی مدارس مورد در که بهداشتی قوانین با مطابق  ،هم با خواندن آواز و کر گروه  ،ارکسترها برای •
.کنید رعایت را بزرگتر های مسافت حداقل باید  ،شود می اعمال II.4
صورت به باید نگارگرها از استفاده با لزوم صورت در  ،شود می اعمال مربوطه محل در که بهداشتی الزامات کلیه •
.شود ارائه اطالعات پوسترهای  /عالئم روی بر واضح و مختصر
در شده ذکر مکانهای به ورود از پس توانند می افراد همه که شود حاصل اطمینان تا شود انجام باید احتیاطی اقدامات •
.کنند عفونی ضد یا بشویند را خود دست  II ،بخش
.شود استفاده مصرف یکبار دستکش پوشیدن از است بهتر  ،لزوم صورت در  ،دست مکرر عفونی ضد و شستن •
.كند تسهیل را مخاطب ردیابی تا شود می فراهم بازدیدكننده و مهمان داوطلبانه نام ثبت برای امکاناتی •
و لمسی نمایش صفحه  ،کلید عملکرد( مختلف وسایل با اضافی تعاملی اقدامات از شود؛ نمی توصیه نقدی پرداخت •
.کنید خودداری )غیره
.شوند تهویه کامالا باید اغلب استفاده مورد های اتاق •
.شود می داده ترجیح بسته اتاقهای به نسبت خانه از خارج فعالیتهای و اقامت •
.شود نامگذاری باید دارد عهده بر را بیماری کنترل مسئولیت که شخصی •
بهداشت رعایت
شغلی ایمنی استاندارد .دهند انجام را ویژه شغلی ایمنی اقدامات شده روز به خطر ارزیابی اساس بر باید کارفرمایان •
تعدیل  ،بودن موجود صورت در و است شده منتشر فدرال اجتماعی امور و کار وزارت توسط که SARS-CoV-2
.شود گرفته نظر در باید نظارتی مقام یا حوادث بیمه موسسه توسط آن صنعت خاص
.شود می ترسیم پاراگراف  § 4با مطابق که مفاهیمی در •
توسط را خود مفاهیم باید  4 (4) SächsCoronaSchVOبند با مطابق پیشنهادات از برداران بهره و تسهیالت •
.کنند تأیید محلی مقامات

