NOWE ROZPORZĄDZENIE W
SPRAWIE KORONY DLA MV
NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY NA PRZEGLĄD
WAŻNY OD 10.01.2021 DO 31.01.2021

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KONTAKTU
Prywatne spotkania w pomieszczeniach publicznych i zamkniętych są
dozwolone tylko w kręgu członków własnego gospodarstwa
domowego i maksymalnie z jedną dodatkową osobą. Dzieci w wieku
do 12 lat oraz osoby towarzyszące osobie niepełnosprawnej nie są
uwzględniane, jeśli jest to konieczne ze względu na opiekę.

SZKOŁA I KITA (OPIEKA DZIENNA)
Opiekuj się swoimi dziećmi w domu, jeśli to możliwe. Obowiązkowa
frekwencja w szkołach zostanie zniesiona do 31/01/2021 roku.
Uczniowie w klasach 1-6 mogą uczyć się w szkole, jeśli rodzice nie
mają placówek opieki nad dziećmi, w przeciwnym razie kształcenie
na odległość będzie zapewnione. Począwszy od 7. roku życia,
dostępna jest tylko nauka na odległość. Końcowe klasy 10 i 12 oraz
końcowe klasy szkół zawodowych wracają do klas, aby mogły się
przygotować do egzaminów.
Opieka dzienna zostają otwarte. Korzystaj z tej oferty tylko wtedy,
gdy opieka w domu nie jest możliwa.

BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE PRZEPISY DLA
OBSZARÓW, NA KTÓRYCH W CIĄGU SIEDMIU
DNI WYSTĄPIŁO PONAD 200 NOWYCH
ZAKAŻEŃ NA 100 000 MIESZKAŃCÓW
W odniesieniu do tych obszarów, dalsze środki mają zostać podjęte
przez okręgi i niezależne miasta:
Zakaz wychodzenia między 21:00 a 6:00, chyba że istnieje
uzasadniony powód.
Ograniczenie promienia poruszania się każdej osoby do 15 km
wokół miejsca zamieszkania (adres zameldowania), chyba że
istnieje uzasadniony powód (np. droga do pracy, niezbędne
sprawy, takie jak zakupy lub wizyty lekarskie).
Wjazd na ten teren z powodów niezwiązanych z pracą lub na
jednodniowe wycieczki turystyczne nie jest możliwy.
Dzieci lub uczniowie mogą korzystać z opieki w nagłych
wypadkach w ośrodku opieki dziennej lub szkole tylko w
uzasadnionych wyjątkowych przypadkach.

NADAL OBOWIĄZKOWE
Kontakt z innymi osobami poza domem powinny być
ograniczone do absolutnego minimum.
Zasady dotyczące odległości, higieny, codziennych masek i
wentylacji powinny być zawsze przestrzegane.
Należy unikać podróży, które nie są absolutnie konieczne
(prywatne lub zawodowe).
Podróże do obcych obszarów ryzyka nie powinny być w miarę
możliwości dokonywane teraz.
Przepisy dotyczące kwarantanny w przypadku podróży do
obszarów ryzyka na terenie Niemiec pozostają nadal.
Sklepów detalicznych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych,
obiektów artystycznych, kulturalnych i wypoczynkowych, a także
restauracji i hoteli, pozostaną zamknięte.

