مقابل در سالمت حفظ برای اجتماعی برخوردهای و رفتار خصوص در زاکسونی استان اجتماعی امور وزارت دستور
 ۱۹کوید و ویروس،سارس کرونا
پایه رعایت اصول
از غیر افرادی با اجتماعی_فیزیکی تماسهای.باشد می االجرا الزم کرونا ویروس شدن گیر همه دلیل به امر این)(۱
با ارتباط دارد،همچنین وجود دسترسی یا حضانت حق آنها برای که اشخاصی و زندگی خود،شریک نزدیک بستگان
.برسد ممکن حداقل به باید نفر ده باالی افراد
به ابتال از جلوگیری برای اقدامات سایر و شده رعایت دیگر افراد از متری  ۱،۵فاصله امکان،حداقل صورت در
.الزامیست کار محیط جمله از اجتماعی های زمینه همه در اصول این.شود رعایت باید )تماس محدودیت (عفونت
عموم،به با تماس هنگام شود می دیگر،توصیه اشخاص و خود برای کرونا ویروس به ابتال خطر کاهش منظور به)(۲
آن جلوگیری و دست منظم بهداشت شامل همچنین کنید،این استفاده ماسک هستند،از خطر معرض در که افرادی با ویژه
.باشد می صورت با تماس از
.هستند پرسنل و کودکان برای اصول این اجرای توجه و پیگیری مسئول قانونی سرپرستان و والدین
خودداری زدن ماسک از امکان عدم صورت در توانند می بهداشتی های محدودیت دارای افراد و معلولیت دارای افراد
.کنند
بینی و دهان فاصله،پوشش رعایت تماس،مقررات های محدودیت
.باشند می معاشرت به مجاز افراد تعداد در محدودیت بدون خصوصی حریم در افراد)(۱
زندگی شریک با همراه ،نزدیک اقوام با که است مجاز شرایطی در فقط عمومی فضای در اجتماعات و جلسات)(۲
.باشد دارند حضانت حق که افرادی خود،یا
دیگر خانواده یک همراه۱.
دیگر نفر  ۱۰حداقل تا همراه یا۲.
)التحصیلی فارغ جشن یا سالگرد جنازه،جشن تشییع عروسی،تولد،مراسم جمله از (خانوادگی جشنهای۳.
و خانواده،دوستان از نفر  ۱۰۰حضور با باشد شده تهیه ثالث اشخاص توسط که جداگانه های فضا یا ها رستوران در
.باشد می مجاز بهداشتی مقررات رعایت با آشنایان
.نمیشود مدرسه های مناسبت و کودکان،مدارس روزانه های مهد شامل متر  ۱،۵اجتماعی فاصله رعایت۴.
روزانه های مهد و مدارس خصوص در زاکسونی استان اجتماعی وزارت توسط جدید های محدودیت اعمال احتمال
.دارد وجود کرونا ویروس با مقابله برای کودکان
.الزامیست عمومی اماکن در ماسک از استفاده(۵).
یا معلول افراد نقل و حمل منظور به خودرو منظم خدمات و مربیان ،عمومی نقل و حمل وسایل از استفاده هنگام ۱.
اقامت محل/زندگی حمل بین مراقبت به نیاز افراد
.ها فروشگاه و ها مغازه در توقف هنگام۲.
مشتری با فیزیکی تماس و شود می انجام محافظتی اقدامات سایر زیرا کند نمی صدق پرسنل مورد در امر این ۱.تبصره
.ندارد وجود
شامل بیماری،قوانین از فرد حمایت قانون دلیل به راستا این در و شده اعمال ترتیب همین به  ۱،۲بند  ۳،۵پاراگراف
.باشد نمی نامبرده های پاراگراف طبق فروشنده فرد
.باشد می بالمانع آزاد فضای در قوانین رعایت با ورزشی های فعالیت  ۲بند غیراز به(۶).
 ۲بند از انحراف به عمومی فضاهای در اجتماعات و جلسات متر  ۱،۵فاصله حد با مقررات رعایت صورت در(۷).
 ۵پاراگراف به اشاره بدون.باشد می مجاز
.باشد می ممنوع عمومی اماکن در تجمع  ۲،۳،۶،۷بندهای در شده ذکر باال در تجمعات و تجمعات از گذشته(۸).

