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 یاسا و پھیڕەوەکانی بھرگری لھ تووشبوونی کڕۆنا، شارەوانی فرێدریکستاد، پارێزگای ویکھن
 

 ۲۰۲۰٫۱۲٫۱۷ ڕێکھوت

 ۰۰:۰۰کاتژمێر  ۲۰۲۰٫۱۲٫۱۸ بواری جێبھجێ کردن

 شارەوانی فرێدریکستاد، ویکھن کارپێکردن بۆ

 LOV-1994-08-05-55-4§-1 ئھساسی یاسایی

  ڕاگھیاندراو

  ژومارەی دۆسیھ

 یاساکانی بھرگری لھ تووشبوونی کڕۆنا، شارەوانی فرێدریکستاد سھرناوی کوورت
 

بڕیاری لھسھر دراوە بھ پێی یاسای ڕێکھوتی  ۲۰۲۰ی دیسامبری ۱۷لھ الیھن ڕێبھرایھتی شارەوانی فرێدریکستاد لھ ڕێکھوتی  پێشینھی یاسایی:
دان لھ الیھن بھ پێی دەسھ�ت ۱-٤سھبارەت بھ پارێزگاری دژی ب�وبوونھوەی نھخۆشیھ تووشبوونھکان مادە  ٥٥ژوومارە  ۱۹۹٤ی ئاگۆستی ٥

 .۲۰/۱٦۰شۆڕای شار، بھ پێی دۆسیھی 
 
 

 . ئامانج و ناوچھکانی مھبھست۱ §

دیاری بکرێ بھ مھبھستی پێشگیری یا سنوودار کردنی  رێکارەکانی بھرگری لھ تووشبوونئامانجی ئھم یاسایھ ئھمھیھ کھ 
) بھجۆرێک کھ رێژەی پێوەندییھ نزیکھکان لھ ناو خھڵک کھم کرێتھوە، SARS-CoV-2ب�وبوونھوەی نھخۆشی کڕۆنا (

 کانی ڕێکخراوەکانی سھر بھ تھندرووستی بھرز بێتھوە.و بھم شێوەیھ پێشگیری لھ نھخۆشیھکھ بگیرێ و تواناییھ

 ئھم یاسایانھ شارەوانی فرێدریکستاد دەگرێتھوە.

 

 . دەمامک۲ §

تری جگھ لھ ئھندامانی بنھماڵھ و جگھ ئھو کھسانھی کھ ) میتر دەگھڵ خھڵکانی۱کاتێک ناکرێ مھودای النیکھم یھک (
خێرا بھرامبھریان تێپھڕ دەبیت، دەبێ لھ شوێنھ گشتیھکان دەمامک بھکار بھێندرێت، بۆ وێنھ لھ دووکانھکان، سھنتھرەکان، 

 کولتووری، وەرزشی و چاالکیھ گشتیھکان.ئایینیھکان و ھۆڵھکانی خواردنگاکان، شوێنھ 

) میتر ڕابگیرێ. دەبێ لھ ناو ۱وچۆ دەکھی مھودای النیکھم یھک (کاتێک ئیمکانی ئھمھ نیھ کھ دەگھڵ ئھو کھسانھی ھات
 داریش دەگرێتھوە.ئھمھ ناو ئێستگھکانی سھرپوشوچۆ دەمامک بھکار بھێندرێت. ئامێرەکانی گشتی ھات

دا دەمامک بھکاربھێنن. موسافیر دەبێ بھر لھ سوار بوون دەمامک ببھستێ و نابێ تا کۆتایی تاکسی موسافیران دەبێ لھ ناو
وچاو البدات. ئھم ئھرکھ شۆفیرەکھش دەگرێتھوە کاتێک کھ سھفھرەکھ و ھاتنھ خوار لھ تاکسی، دەمامک لھ سھر دەم

 دا ھھبێ.موسافیر لھ ناو تاکسی

دا، کارمھندانی ئھو شوێنانھش دەگرێتھوە کھ ناتوانن مھودای النیکھم یھک ھکھمئھرکی بھکارھێنانی دەمامک لھ بھشی ی
 .میتر دەگھڵ یھکتر ڕابگرن، بھ پێی بھشی یھکھم
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کارمھندانی دووکانان پێویست ناکات دەمامک بھکار بھێنن ئھگھر ڕێکاری بھرگری لھ تووشبوونی دیکھیان 
 ) و لھم بابھتانھ.visirجیاکھرەوە، سھرپۆش (ڕەچاوگرتووە، وەکوو بھکارھێنانی دیواری 

 ۱۹-یاساکانی گشتی نھتھوەیی سھبارەت بھ ڕێنمایھکانی کۆڤید ێئارایشگھ و سھرتاشخانھکان و شوێنھکانی ھاوشێوە، دەب
 ، بھکار بھێنن. ۱٥مادەی 

 

 ناوەوە و دەرەوە بۆنھکان لھبھرنامھ و . ۳ §

سھبارەت بھ رێکارەکانی بھرگری لھ  ٤۷۰ژومارە  ۲۰۲۰ی مارسی ۲۷شیکردنھوەی بھرنامھ و بۆنھکان لھ یاساکانی 
 ، دەگرێتھوە.۱۳) مادە ۱۹-تووشبوون لھمھڕ ب�وبوونھوەی کڕۆنا (کۆڤید

 کھس لھ دەرەوە بھڕێوە بچێت. ۲۰۰ئیزن نادرێ بھرنامھیھ یا بۆنھیھک بھ بھشداری ھاوکات زیاتر لھ 

نھتھوەیی سھبارەت بھوە کھ چھند کھس دەتوانن بھشدار بن، ڕەچاو  بۆ بھرنامھ و بۆنھکانی گشتی ناوەوە، یاساکانی
 دەگیرێ.

 ) میتر مھودا لھ نێوان ئھو کھسانھ ھھبێ کھ دەگھڵ یھک ناژین.۲لھ کاتی گۆرانی و لھم بابھتانھ دەبێ دوو (

ژوورەوە بھ شێوەیھک دا لھ سھر کورسی سابیت دادەنیشن، دەبێ لھ کاتی ھاتنھ ئھو کھسانھی کھ لھ کۆبوونھوە و بۆنھکان
دابنیشن کھ یھک کورسی لھ نێوان ئھو کھسانھی دادەنیشن بھتاڵ بێت. ئھندامانی یھک بنھماڵھ پاش ھاتنھ ژوور دەتوانن 

. لھ نیوەی ڕێژەی کورسیھکان خھڵکی زۆرتر ناتوانن دابنیشن واتھ نیوەی کورسیھ سابیتھکان نزیکتر لھ یھکتر دابنیشن
) میتر مھودا لھ ھھر چوار الوە ڕابگرن دەگھڵ ۱ر ئھوە کھ ھھموو بتوانن النیکھم یھک (دەبێ بھکار بھێندرێ، مھگھ

 تر.ئھندامانی بنھماڵھکھی

 

 بۆنھکانی خسووسی و کۆبوونھوەکانی کۆمھ�یھتی. ٤ §

)، و لھ بۆنھکانی hytte( خانۆچکھدا لھ ناو ماڵ، حھوشھ یا لھ کۆبوونھوەکانی کۆمھ�یھتی خسووسیڕێژەی میوانھکان 
جگھ لھ ) کھس بێ، ٥دا، دەبێ بھالنی زۆرەوە پێنج (خسووسی لھ شوێنھ گشتیھکان و لھ ناو ھۆڵھ بھکرێگیراوەکان

 ئھندامانی ناو بنھماڵھ.

) میوان جگھ لھ ئھندامانی ۱۰کھ لھو رۆژانھدا تاکوو دە (دا لھو ماوەی یاساییدا چاوپۆشی بکرێ، رێکھوت ۲دەکرێ لھ 
 دەتوانن بھشدار بن. بنھماڵھ،

دا، ) جار لھ ھھوتوویھک۲ھھموو ھاونیشتیمانیھک دەبێ بۆنھکانی کۆمھ�یھتی خسووسی خۆی سنووردار بکات بھ دو (
 جا چ وەک میوان یا خاوەندارێتی،.

 ) میتر مھودا لھ نیوان ھھموو ئھو کھسانھی کھ دەگھڵ یھکتر ناژین، ڕەچاو بگیرێ.۱ھھموو کات دەبێ یھک (

ی کردنی نھتھوەیی بۆ دامھزراوە ھاو گرووپھکان لھ باخچھی منا�ن و قوتابخانھی منا�ن بھم شێوە شی چاوپۆش
. مناڵیک کھ لھ دوو دەگھڵ یھکتر کۆببنھوە مناڵ کھ ھھروەتر لھ یھک گرووپ دابن دەتوانن لھ کاتی پشوودانکراوەتھوە کھ 

دا ماڵھ ئھژمار دەکرێ. مێرمنال و قوتابێک کھ لھ ماڵی بچووکدا وەک ئھندامی بنھماڵی جیاوازدا دەژی، لھ ھھردوو ماڵ
 وباوکی تۆمار کراوە، دەکرێ وەک بھشێک لھ ئھندامانی بنھماڵھکھ حیسابی بۆ بکرێ.دەژی بھ�م ناوی دەگھڵ ماڵی دایک

 بھڕێوەبھر/خاوەن ماڵیھتی خسووسی دەبێ:
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 بھرگری لھ تووشبوون.ئاسانکاری بکات بۆ جێبھجێ کردنی ڕێنمونیھکانی  )ئھلف
لیستھی ھھموو بھشداربووانی ھھبێ، بھ ڕێکھوت، کات، ناو و ژومارە تھلیفوونھوە بھ مھبھستی ھاوکاری  )ب

 کردن لھ داھاتوودا ئھگھر پێویست بھ بھدواداچوون بکرێت.

 چاالکیھکانی ئازاد، ڕاھێنان و وەرزشی ھھمھالیھنھ .٥ §

 قوتابخانھی مێرمنا�ن نابێ چاالکی ئازاد یا وەزشی ھھمھ الیھنھ ڕێکبخرێت. بۆ گھوران و مێرمنا�نی سھرووی تھمھنی

 ساڵ ناگرێتھوە. ۲۰ئھم قھدەغھیھ چاالکیھکانی دەرەوە بۆ مێرمنا�نی تاکوو تھمھنی 

) میتر مھودا لھ نێوان ۲ھھروەتر ئھم قھدەغھیھ ڕاھێنان/چاالکیھکانی تاکھکھسی ناگرێتھوە کھ دەکرێ النیکھم دوو (
کھسانێک رابگیرێت کھ ئھندامی یھک بنھماڵھ نین، لھ شانھ بۆ شان ئھندازە دەگیرێ، بھ شێوەیھک کھ پێوەندی نزدیک و 

 تێکھ�وی ئھنجام نھدرێ.

. دەبێ دڵنیا بین کھ لھ ناو ھۆڵھکھ ھێنانی تاکھکھسی کراوە بنشێوە دەتوانن بۆ راھکانی ھاوچاالکی و ھۆڵھکانی وەرزش
ڕاھێنان بھ گرووپی سێ  ) میتر لھ یھکتر ڕابگرن.۲ن کھ نھتوانن مھودای دوو (ھبۆرتر بھشدار نلھوە زھاوکات خھڵک 

بن، بستراوەتھوە بھ  بھشدارئھوەی کھ چھند کھس دەتوانن ھاوکات لھ شوێنکھ  کھسی یان زۆرتر ئیزن پێدراو نیھ.
 .ڕێوەچوونی ئھم یاسایانھدەبێ چاودێر لھ ناو ھۆڵھکھ ھھبێ بۆ دڵنیا بوون لھ بھئھندازەی ھۆڵھکھوە. 

 
 سنووری ڕێژەی ناو دووکانان و سھنتھرەکان .٦ §

تر دەبێ دڵنیایی بدەن کھ ھاوکات ڕێژەی خھڵک لھ ناو شوێنھکھ ئھوەندە دووکانھکان، سھنتھرەکان و شوێنھ فرۆشیارەکانی
ڕێژەی موشتھری ناو دووکانھکان بھستراوەتھوە بھ  زۆر نھبێ کھ نھتوانن مھودای النیکھم یھک میتر لھ یھکتر ڕابگرن.

دەبێ لھ بھر دەرگای چوونھ ژووتر زانیاری بدرێ کھ چھند کھس دەتوانن بچنھ ئھندارەی گھورەیی و بچووکی شوێنھکھ. 
 ئھگھر پێویست بکات دەبێ نھفھرێک لھ بھر دەرگا چاودێری بکات کھ ئھم مھرجھ بھڕێوە دەچێ. ژوورەوە.

 
 ۆشیارەکانی مھشرووباتی ئھڵکۆڵی و خواردنگاکانشوێنھ فر. ۷ §

لھ شاری فرێدریکستاد دەتوانن کراوە بن ئھگھر ئھو مھرجانھ  شوێنھ فرۆشیارەکانی مھشرووباتی ئھڵکۆڵی و خواردنگاکان
دا ی٤۷۰ژوومارە  ۲۰۲۰ی مارسی ۲۷وپێکی بھڕێوەبھرن کھ بۆ خواردنگاکان داندراوە و لھ ڕێنمونیھکانی بھ ڕێک

 ە.) شی کراوەتھو۱۹-دەبارەی رێکارەکانی بھرگری لھ تووشبوون سھبارەت بھ ب�وبوونھوەی کڕۆنا (یاساکانی کۆڤید
 کھس پێشکھش بکھن. ۲۰خزمھتگوزاری خسووسی بھ النی زۆرەوە خواردنگاکان بھ پێی یاساکانی نھتھوەیی دەتوانن، 

لھ شاری فرێدریکستاد کھ دەتوانن بھ پێی یاساکانی  شوێنھ فرۆشیارەکانی مھشرووباتی ئھڵکۆڵی و خواردنگاکانبۆ ئھو 
 قھدەغھیھ. ۲۲:۰۰کۆڵی پاش کاتژمێر کراوە بن، فرۆشی مھشروباتی ئھڵ ۱۹-نھتھوەیی کۆڤید

 ۲٤:۰۰کھ مھشروباتی ئھڵکۆڵی دەکرێ تا کاتژمێر  ۲۰۲۰دیسامبری  ۳۱چاوپۆشی لھم یاسایھ دەکرێ لھ رۆژی 
 پێشکھش بکرێت.

دابخات ئھگھر مھرجھکانی بھرگری لھ  شوێنھ فرۆشیارانی مھشرووباتی ئھڵکۆڵ و خواردنگاکانشارەوانی دەتوانێ ئھو 
بھشی سێھھم و بھندی  ۱-٤وپێک بھڕێوەنھبھن و یاساکانی بھرگری لھ تووشبوون مادەی شێوەیھکی رێکتووشبوون بھ 

 پێنج خاڵی دووھھم، ڕەچاو نھگرن.

 
 . کھرەنتینھ و شوێن کھوتنی پھتا۸ §

کھوتن و دانیشتووان و میوانھکان لھ شاری فرێدریکستاد دەبێ خۆیان دەگھڵ ڕێنمونیھکانی ئێستا ڕێکبخھن و بۆ شوێن 
 بھدواداچوون ھاوکاری بکھن.
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 بھرپرسیاریھتی. ۹ §

 شارەوانی فرێدریکستاد سھبارەت بھو داسھپاندی رێنمونیھکان ھیچ بھرپرسیاریھتێکی ئابووری وەئھستۆ ناگرێ.

 

 کات و ماوەی دەستپێکردن . ۱۰ §

 ــھ.۲۰۲۱ی ژانوییھی ۷تاکوو  ۰۰:۰۰کاتژمێر  ۲۰۲۰دیسامبری  ۱۸کات و ماوەی دەستپێکردنی ئھم یاسانھ لھ 

 


