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درصورتامکان،ازفرزندانخوددرخانهمراقبتکنید. ضوراجباریدرمدارستا31ژانویه2021برداشتهمی

شود. دانشآموزانکالسهای1تا6میتواننددرمدرسهتحصیلکننداگروالدینآنهاازامکاناتنگهداریاز

کودکانبرخوردارنباشند،درغیراینصورتآموزشازراهدورانجاممیشود. ازکالس7بهبعدفقطدرسهایازراه

دوردادهمیشود. پایههایپایانی10و12وسالهایپایانیهنرستانهابهتدریسدرکالسبرمیگردندتابتوانند

خود را برای امتحانات خود آماده کنند.

مراکز مهد کودکها باز هستند. فقط در صورت عدم امکان مراقبت در منزل از این پیشنهاد

میتوانید که استفاده کنید.

قوانین سختگیرانه تری برای مناطقی که بیش از 200 مورد
آلودگی جدید در هر 100000 نفر در هفت روز دارد

برای این مناطق ، مناطق و مناطق شهری باید اقدامات بیشتری انجام دهند از جمله

 

بین ساعت 21و 6 صبح هیچ خروجی وجود ندارد مگر اینکه دلیل موجهی داشته باشد

 

محدود کردن شعاع حرکت هر شخص به 15 .کیلومتر در اطراف محل اقامت ,آدرس ثبت نام ،

مگر اینکه دلیل موجهی

,داشته باشد ,به عنوان مثال روش کار ، کارهای ضروری مانند خرید یا مراجعه به پزشک

 

ورود به این منطقه به دالیل غیرحرفه ای یا سفرهای یک روزه امکان پذیر نیست

 

کودکان و دانش آموزان فقط در موارد استثنایی موجه مجاز به استفاده از مراقبت های

اضطراری مهد کودک یا مدرسه

هستند

درخواست ادامه میابد

تماس با سایر افراد خارج از منزل تان باید به حداقل برسد

 

قوانین مربوط به مسافت ، بهداشت ، ماسک های روزمره و تهویه هوا همیشه باید رعایت

شود

 

از مسافرتهایی که کامالً ضروری نیست ,خصوصی یا شغلی, باید خودداری کنید

 

در صورت امکان ، سفرها به مناطق با خطر خارجی نباید اکنون انجام شود

 

مقررات قرنطینه برای سفر به مناطق خطرناک در آ لمان همچنان برقرار است

 

فروشگاه های خرده فروشی ، آرایشگاه و سالن های آرایشی و بهداشتی ، امکانات هنری ،

فرهنگی و تفریحی وهمچنین رستوران ها و هتل ها بسته خواهند ماند

محدودیت های تماس

جلسات خصوصی در مالقاتهای عمومی و در اتاقهای بسته فقط با اعضای خانوادهخود و

حداکثر با یک نفر دیگر  مجازاست

درصورتلزوممراقبت،کودکانهمراهتا12سالوافرادهمراهیکمعلولشامالینافرادنمیشوند

 

 تنظیم جدید کرونا برای
مکلنبورگ فورپورمن غربی

تاریخ ز  ا معتبر  نگاه  یک  ا  ب جدید  نقاط  تنظیم 
تاریخ 31.01.2021 ا  ت  10.01.2021


