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اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾد ﺑرای واﻟدﯾن در ﻣورد ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﺣﻣﺎﯾت و ﻧﮕﮭداری ﯾﺎ ھم
ﺟﻠوﮔﯾری از داﻧﮫ ھﺎی ﺳرﺧﮑﺎن ﮐﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ  01.03.2020اول ﻣﺎه ﻣﺎرچ
) 2020 (Märzﺑﮫ ﺑﻌد ﻗﺎﺑل اﺟرا و ﻋﻣﻠﯽ ﮐردن ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺑرای داﻧش آﻣوزان ﭘﺳر و دﺧﺗر در ﻣدارس و ﮐودﮐﺎن در ﻣﮭد ھﺎی ﮐودک ﯾﺎ ھم ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت و ﻧﮕﮭداری از ﮐودﮐﺎن روزاﻧﮫ
ﺧﺎﻧﻣﺎن و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺣﺗرم،
از ﺷروع ﺗﺎرﯾﺦ  01.03.2020اول ﻣﺎرچ ) 2020 (Märzﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﺣﻣﺎﯾت و ﻧﮕﮭداری ﯾﺎ ھم ﺟﻠوﮔﯾری از داﻧﮫ ھﺎی ﺳرﺧﮏ
ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرا و ﻋﻣﻠﯽ ﺷدن درآﻣد .اﯾن ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﮐﻠﯾﮫ داﻧش آﻣوزان ﭘﺳر و دﺧﺗر در ﻣدارس و ﮐودﮐﺎن در ﻣﮭد ھﺎی ﮐودک و ﯾﺎ
ھم ﮐودﮐﺎن در ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ھﺎی روزاﻧﮫ را ﻣوظف و ﻣﮑﻠف ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺳﻧد ﯾﺎ ھم اﺛﺑﺎت وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون داﻧﮫ
ﺳرﺧﮑﺎن ﺧود را ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ھم ﻣدﯾرﯾت ﻣﮭد ﮐودک ﯾﺎ دﻓﺗر ﻣﺳﺋوول ﻣﮭد ﮐودک اراﺋﮫ دھﻧد )ﻧظر ﺑﮫ ﻣﺎده  20ﭘراﮔراف
 8و  9ﺑﻧد  1ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾت و ﻧﮕﮭداری ﯾﺎ ھم ﺟﻠوﮔﯾری از ﻋﻔوﻧت )ﻣرﯾﺿﯽ ھﺎی ﺳﺎری ﻣﯾﮑروﺑﯽ( ( .اﯾن ﺳﻧد ﯾﺎ ھم ﺛﺑوت
وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون داﻧﮫ ﺳرﺧﮑﺎن ﺑﺎ اراﺋﮫ ﯾﻛﯽ از اﺳﻧﺎد ذﯾل ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺑﺎ اراﺋﮫ اﯾن ﺳﻧد اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﺟﺎ اورده ﺷده
ﻣﯾﺑﺎﺷد:
.1
.2
.3
.4

ﻣﺳﺗﻧدات واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون )ﮐﺗﺎب واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون( ﯾﺎ ھم ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ  ،ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﻣﺣﺎﻓظت و ﻣراﻗﺑت ﮐﺎﻓﯽ از
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﺑراﺑر داﻧﮫ ھﺎی ﺳرﺧﮏ وﺟود دارد ﯾﻌﻧﯽ ﺷده ﻣﯾﺑﺎﺷد؛
ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺻوﻧﯾت و ﻣراﻗﺑت ﮐﺎﻓﯽ در ﻋﻠﯾﮫ داﻧﮫ ھﺎی ﺳرﺧﮏ اﻧﺟﺎم داده ﺷده ﻣﯾﺑﺎﺷد؛
ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﮫ دﻻﯾل اﻣراض ﯾﺎ ھم ﻣﺳﺎﯾل دﯾﮕر ﭘزﺷﮑﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد)ﻣﻧﻊ
ﻣﺻرف(؛
ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗر دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ھم ﻧﮭﺎد ھﺎی دﯾﮕری رﺳﻣﯽ و ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﺑﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﮐودک ﯾﺎ ھم داﻧش
اﻣوز ﻗﺑﻼً اﺳﻧﺎد ﯾﺎ ھم اﯾن ﺛﺑوت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﮫ ھدف ﺣﻣﺎﯾت و ﻧﮕﮭداری ﯾﺎ ھم ﺟﻠوﮔﯾری از داﻧﮫ ھﺎی ﺳرﺧﮏ اراﺋﮫ
ﺷده ﺑﺎﺷد.

اﺳﻧﺎد ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﯾﮏ زﺑﺎن ﻏﯾر آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ھم اﺳﻧﺎدی ﮐﮫ وﺿﻌﯾت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون را ﺑﮫ واﺿﺣﺎت و ﺷﮑل واﺿﺢ ﻧﺷﺎن
ﻧﻣﯾدھﻧد ،ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷوﻧد.
ﻣﮭد ھﺎی ﮐودک و ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ )ھﻣﮫ روزه( ﮐودﮐﺎن:
ﺑرای ﮐودﮐﺎن در ﻣﮭد ﮐودک ﯾﺎ ھم ﺑرای ﮐودﮐﺎن در ﻣﮭد ھﺎی ﮐودک ﻣراﻗﺑت ھﺎی روزاﻧﮫ اﻟزاﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳن ذﯾل ﻗﺎﺑل اﺟرا و
ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
•

•

ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣداﻗل دو ) (2ﺳﺎل ﺳن دارﻧد ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل دو ) (2واﮐﺳن ﺑرای ﻣراﻗﺑت و ﻧﮕﮭداری ﯾﺎ ھم ﺟﻠوﮔﯾری از
داﻧﮫ ھﺎی ﺳرﺧﮏ را اﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷﻧد و اﯾن را ﺗوﺳط ﺳﻧد ﯾﺎ ھم ﺛﺑوت اراﺋﮫ دھﻧد ﯾﺎ ھم ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﻧﮫ
ﺳرﺧﮑﺎن را ﻧﺷﺎن دھﻧد .ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣداﻗل ﯾﮏ ) (1ﺳﺎل ﺳن دارﻧد ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﯾﮏ ) (1واﮐﺳن ﺑرای ﻣراﻗﺑت و
ﻧﮕﮭداری ﯾﺎ ھم ﺟﻠوﮔﯾری از داﻧﮫ ھﺎی ﺳرﺧﮏ را اﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷﻧد و اﯾن را ﺗوﺳط ﺳﻧد ﯾﺎ ھم ﺛﺑوت اراﺋﮫ دھﻧد ﯾﺎ ھم
ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﻧﮫ ﺳرﺧﮑﺎن را ﻧﺷﺎن دھﻧد.
ﮐودﮐﺎن ﮐﮫ ﺳن ﺷﺎن زﯾر ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯾﺑﺎﺷد را ﻣﯽ ﺗوان ﺑدون ﺑرآورده ﺳﺎﺧﺗن ھﯾﭻ ﻧوع اﺳﻧﺎد ﭘذﯾرش ﮐرد.

در ﻣورد ﻛودﻛﺎن ﮐﮫ ﺳن ﺷﺎن زﯾر دو ) (2ﺳﺎل ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﻣدﯾر و ﻣﺳووﻟﯾن ﻣراﻛز ﻣﮭد ھﺎی ﮐودک ﻣوظف ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ در ﺻورت
ﻋدم ﻛﺎﻓﯽ ﺑودن ﺳﻧد ﯾﺎ ھم ﺛﺑوت در ﻣورد واﻛﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐودﮐﺎن ﯾﺎ ھم ﻓﻘط ﻛﺎﻣل ﺑودن اﯾن واﻛﺳﯾﻧﺎﺳﯾون  ،ﻛﮫ ﺑﻌدا ً اﻣﻛﺎن ﭘذﯾر اﺳت ،
ﻓورا ً ﺑﮫ دﻓﺗر ﻣﺳﺋول ﺣوزه ﺑﮭداﺷﺗﯽ اطﻼع دھد.
ﺳﭘس ﻣرﮐز ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﻣﺎ )واﻟدﯾن( را ﺑرای ﻣﺷﺎوره و ﺻﺣﺑت در اﯾن ﻣورد دﻋوت ﮐﻧد و از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
ﭘوﺷش واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻋﻠﯾﮫ داﻧﮫ ﺳرﺧﮑﺎن را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗوان ﯾﮏ ﻣﻧﻊ ﻣراﻗﺑت از ﮐودک از ﺳوی اﯾن
ﻣرﺟﻊ ﺻﺎدر ﺷود.
ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر از ﺗﺎرﯾﺦ  01.03.2020اول ) (1ﻣﺎه ﻣﺎرچ ) ،2020 (Märzﺗﺎ ﺣﺎل ﻣراﻗﺑت ﺷده اﺳت ،ﯾﮏ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدﯾد اﻧﺗﮭﺎ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  31ﻣﺎه ) 2021 (Juliﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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ﻣدارس )ﻣﮑﺎﺗب(:

داﻧش آﻣوزان ای ﭘﺳر و ﯾﺎ ھم دﺧﺗر ﻣدارس ای ﮐﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ  01.03.2020اول ﻣﺎه ﻣﺎرچ ) (Märzﺳﺎل  2020در ﻣدرﺳﮫ
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و دوره ﻣدرﺳﮫ ﺷﺎن را اﻏﺎز ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد ﮔواھﯽ ﻣﺻوﻧﯾت ﯾﺎ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣﻧظم ﺧود )اﮔر ﻗﺑﻼ واﮐﺳن ﺷده ﺑﺎﺷد(
را ﯾﺎ ﮔواھﯽ ﻋدم ﺗﺣﻣل واﮐﺳن )از ﻧظر ﭘزﺷﮑﯽ اﺛﺑﺎت ﺷده ﮐﮫ ﺑدن اﯾن ﺷﺧص ﯾﺎ ﮐودک ﺗﺣﻣل واﮐﺳن را ﻧدارد( را ﺑﮫ ﻣﺳووﻟﯾن ﯾﺎ
ھم ﻣﯾر ﻣدرﺳﮫ اراﺋﮫ دھﻧد.
داﻧش آﻣوزان ای ﭘﺳر و ﯾﺎ ھم دﺧﺗر ﻣدارس ای ﮐﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ  01.03.2020اول ﻣﺎه ﻣﺎرچ ) (Märzﺳﺎل  2020ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ
رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و در دروس و ﺗﻌﻠﯾم ﺷرﮐت ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣدرک را ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در ﻣورد اش ﺻﺣﺑت ﺷده ) ﮔواھﯽ ﻣﺻوﻧﯾت ﯾﺎ
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣﻧظم ﺧود )اﮔر ﻗﺑﻼ واﮐﺳن ﺷده ﺑﺎﺷد( را ﯾﺎ ﮔواھﯽ ﻋدم ﺗﺣﻣل واﮐﺳن )از ﻧظر ﭘزﺷﮑﯽ اﺛﺑﺎت ﺷده ﮐﮫ ﺑدن اﯾن ﺷﺧص
ﯾﺎ ﮐودک ﺗﺣﻣل واﮐﺳن را ﻧدارد(( را ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  2021 (Juli) 31.07.2021اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
داﻧش آﻣوزان ﭘﺳر و ﯾﺎ ھم دﺧﺗر ای ﻣدارس ای ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن زﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎ ﮐﺎﻣل ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،اﯾن
ﺳﻧد ﮔواھﯽ ﯾﺎ ھم ﻣدرک ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﯾﺎدآوری ﺷده )ﮔواھﯽ ﻣﺻوﻧﯾت ﯾﺎ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣﻧظم ﺧود )اﮔر ﻗﺑﻼ واﮐﺳن ﺷده ﺑﺎﺷد( را ﯾﺎ
ﮔواھﯽ ﻋدم ﺗﺣﻣل واﮐﺳن )از ﻧظر ﭘزﺷﮑﯽ اﺛﺑﺎت ﺷده ﮐﮫ ﺑدن اﯾن ﺷﺧص ﯾﺎ ﮐودک ﺗﺣﻣل واﮐﺳن را ﻧدارد(( را اراﺋﮫ ﻧﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﺎﯾد
از ﺳوی ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ دﻓﺗر ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺳﺋوول ﺧود ﺷﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﺷوﻧد.
ﺑرای اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻣدرﺳﮫ  ،ﻣدﯾرﯾت ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﯾﺎ ھم ﮐﺎرﮔران ﻣﺳﺋوول ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﻣراﺟﻌﮫ
ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن  ،اطﻼﻋﺎت ﮔﺳﺗرده ای درﺑﺎره ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾت و ﺟﻠوﮔﯾری از داﻧﮫ ھﺎی ﺳرﺧﮏ در وب ﺳﺎﯾت
 /https://www.masernschutz.deوﺟود دارد.
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