
  قانون محافظت از عفونت در پيوند با مقررات کرونا فهرست جريمه نقدی برای تخطی از مقرراتِ 
 

مخاطب اطالعيه جريمه   تخطی  مقررات کرونا
  نقدی

  چارچوب جريمه نقدی

اقامت در فضای عمومی با تعداد افراد   1 بخش 3ماده 

  حد مجاز بيش از
  يورو تا 100  کنندههر شرکت

  يورو 1،000

آيی ويژه شرکت در يک مراسم يا گردهم  2 بخش 3ماده 

خارج از فضاهای عمومی با تعداد افراد 

  از پنج نفر بيش

  يورو تا 250  کنندهشخص شرکت

  يورو 1،000

رعايت نکردن ملزومات محافظت از   6 بخش 3ماده 

  عفونت
در مورد  برگزارکننده،

  افراد حقوقی مدير شرکت
  و غيره

  يورو تا 500

  يورو 1،500

  بخش 3aماده 

  2و  1

  راننده /  رانندگی و سفر رعايت نکردن ممنوعيت

  مسافر

  يورو تا 250

  يورو 1،000

همراه داشتن گواهِی فرد تخطی از تعهِد   3بخش  3aماده 

  کثيرالسفر و غيره
  راننده

  مسافر/

  يورو 500يورو تا  100

باز  شخصی که درباره  استفاده از يکی از مراکز معين شده  1 بخش 4ماده 

  گيردکردن تصميم می

  يورو تا 2,500

  يورو 5,000

استفاده از يک مرکز که بر اساس   2 بخش 4ماده 

در پيوند با يکی از  ٢بخش  ۴ماده 

مقررات وزارت امور اجتماعی 

ممنوع شده است و يا رعايت 

نکردن يکی از الزامات مربوط به 

  از يک مرکز استفاده

شخصی که درباره باز 

  گيردمیکردن تصميم 
  يورو تا 2،500

  يورو 5،000

شخصی که درباره باز   بندی درهمتخطی از مقررات دسته  3 بخش 4ماده 

  گيردتصميم می کردن
  يورو تا 200

  يورو 4،000



 

بخش  4ماده 
3a  

استفاده از يک مرکز ممنوع شده بر 

که همراه  ٢و  ١بخش  ۴اساس ماده 

خدماِت فرستادن با يک مرکز پستی يا 

شود، اگر فروش انجام بسته استفاده می

شدهٔ مرکز پستی يا خدماِت فرستادن 

بسته، نقش کوچکی داشته باشد. 

خدمات جانبی ضروری برای 

  فرستادن نامه و بسته

  هستند. از آن مستثناء

شخصی که درباره باز 

  گيردکردن تصميم می
  يورو تا 2،500

  يورو 5،000

  بخش 4ماده 

5  

رعايت نکردن 

  های مربوط بهدستورالعمل
  محافظت از عفونت

  يورو تا 250  کاربر

  يورو 1،000

  بخش 6ماده 

1 ,2  

ورود به يک مرکز با وجود ممنوعيت 
  ورود

  يورو تا 250  مرکز بازديد کننده از

  يورو 1،500

  بخش 6ماده 

4  

ورود به يک مرکز از سوی افراد 

  دارای خطر باالی عفونت، با وجود
  ممنوعيت ورود

 بازديد کننده از

  مرکز
  يورو تا 500

  يورو 2،000

  بخش 6ماده 

7  

  های گروهی پيش ازاجرای برنامه
  مراقبت و در پيرامون آن

  يورو تا 250  برگزار کننده

  يورو 1،000

ورود از طريق افرادی با خطر باالی   7ماده 

  عفونت، به يک مرکز با وجود
  ممنوعيت ورود

مرکز افرادی که وارد 

  شوندمی
  يورو تا 250

  يورو 1،000

 

دهد يا يک تخطی مکرر است. در صورت تکرار بايد در نظر داشت که آيا تخطی مربوطه برای نخستين بار رخ می

 25،000تا يک جريمه نقدی  IfSGاز  2از بخش  73، ماده OWiGاز  17ممکن است بر اساس ماده  تخطی،

  وضع شود.يورو 

 
در اين صورت جريمه نقدی به صورت متناسب افزايش  رفتار چندين مورد مجرمانه اتفاق بيفتد،اگر از طريق يک 

  يابد.می


