
 

 

 

فته تر انه تماس و نیاز به ماسک پیشر  مقررات سختگیر

 در آپارتمان خود یا در خانه و حیاط خانه خود به تنهایی یا با افرادی  
ن هر فرد مجاز است در مكان های عمویم، همچنی 

كه به خانوار خودش تعلق دارند و حداكثر با یك نفر دیگربماند و یا برعکس به عنوان یك فرد با چند نفر از یك خانوار  
ی تماید.   ک دیگر سثر

 مشثر

 ینجا اصطالح "خانوار" است.  مفهوم اصیل در ا 
 یم کنند.  

ی
 این اصطالح گرویه از افراد را توصیف یم کند که به طور مستمر با هم زندگ

گ تشکیل یم دهند. نوزادان یا کودکان بسیار  فرزندان والدینن که ازهم جدا شده اند با هر دو والد خود خانوارمشثر
 کوچک تا سه سال مشمول قانون "یک خانوار+ یک نفر" نیم شوند. 

 افراد باید تا جایی که ممکن است محدود شود. 
ن ی از عفونت، تماس مستقیم بی   به منظورجلوگث 

 یم کنند برای غلبه بر تنهایی کمک یم کنند  مالقات ب
ی

ا افراد تک مجاز است. این دیدار ها به ویژه به کساین که تنها زندگ
 و کودکان و نوجوانان را قادر یم سازند تا ارتباط اجتمایع حد اقل با همساالن خود داشته باشند. 

ی برای انتقال از یک شخص به شخص  دیگربیابد. بنابراین خوب است اگربتوان   ضمنا، ویروس باید فرصت های کمثر
 همیشه با همان شخص یا همان افراد مالقات کرد.  

افرادی که به دلیل معلولیت قابل توجه یا نیاز به مراقبت متیک به یک فرد همراه یا مراقب یم باشند، مجاز اند توسط  
 شخص دیگری مشایعت شوند.  

ان آسیب بدین " شخص   B" (Begleitpersonنیاز به یک فرد همراه برای افراد معلول از طریق، به عنوان مثال، جثر
 همراه( در کارت شناسایی شخص معلول درج یم شود.  

رصف نظر از این امر، وجود یک کارت معلولیت خود نشاندهنده ی ناتواین فردی است که نیاز به همرایه در معنای  
 رونا دارد. مقررات ک

ن یم شود.  ٥تا  ۱نیاز به مراقبت از طریق صندوق مراقبت به شکل درجه مراقبت )  ( تعیی 

اگربه نظر دادگاه خانواده، به خاطر رفاه کودک، دیداربا کودک باید درحضور یک شخص ثالث با ییک از والدین انجام  
ن یم تواند حضور داشته باشد.   یابد، این شخص سوم نث 

ن مجاز است.    آوردن و بردن کودکان و نوجوانان از مراکز مراقبت روزانه و مدارس نث 
 

ن مراقبت ازکودکان وابسته به حلقه دوستان و آشنایان یا خانواده مجاز یم باشد.   همچنی 
  



 

 

فته تر  الزام به پوشیدن ماسک پیشر

ن   رسوخ کرده، ماسک های پزشیک با اثر محافظنر  در مقابل جهش های ویرویس به خصوص قابل رساینر که اکنون به آلمان نث 
 باالتراز ماسک های روزمره مناسب ترند.  

اصطالح "ماسک های پزشیک" در پیوند با مقررات کرونا نه تنها شامل ماسک های مخصوص جرایح یم شود، بلکه ماسک های  
د. KN95 / N95و ماسک هایی با حداقل استاندارد ) FFP2محافظت تنفیس از نوع  ن در بر یم گث   ( را نث 

ماسک های حفاظنر تنفیس که دارای دریچه بازدم هستند، مجازنیم باشند. این ماسک ها از کساین که آنها را یم پوشند محافظت  
 یم کنند اما از اطرافیان آنان محافظت نیم کنند. 

ایط زیر صدق یم کند: الزام به استفاده از ماسک پزشیک   در نیدرزاکسن به ویژه در مکان های زیر/ و در رسر

، فروشگاه های   •
ی

، بازارهای هفتیک در بخش های تجارت که هم اکنون باز اند، از جمله: فروشگاه های مواد غذایی
، خدمات تحویل و تسلیم، فروشگاه های مواد غذایی سالم، داروخانه ها، فروشگاه ها 

ی اقالم  محصوالت نوشیدین
ه  ، بانک ها، دفاتر پست و غث   بهداشنر و دارو، فروشگاه های عینک و وسایل شنوایی

ن در   • در بخش حمل و نقل عمویم، به عنوان مثال در وسایل حمل و نقل )اتوبوس، قطار، بان، تاکیس، کشنر و همچنی 
 ایستگاه های قطار، در ایستگاه ها و مناطق انتظاراین وسایل 

مثر نیاز باشد. این امر به ویژه در مراقبت های   ٥,۱ جام فعالیت ها یا خدمات به کمثر از حداقل فاصلهزماین که برای ان •
ن یم شود.  ، پرستاری و خدمات نزدیک به بدن صادق است. این موضوع شامل خدمات پزشیک نث   بهداشنر

ن در جلسات   • در مراسم نیایش و سایر مراسم مذهنر در کلیساها ، کنیسه ها، مساجد و سایر فضاهای بسته و همچنی 
 .  سایر جوامع مذهنر و عقیدیر

ن  ده در مورد کودکان بی  سال صدق نیم کند. یک پوشش دهان و    ۱٥تا   ۶الزام به پوشیدن ماسک های پزشیک در مکان های نامثر
 کافن است.    بینن ساده برای آنها 

 سال  به طور كیل از الزام به استفاده از پوشش دهان و بینن معاف هستند.   ۶کودکان زیر 

 

 

 
 


