
 

MECKLENBURG - POMERANIA DE VEST 

TRECEREA NOASTRĂ PRIN PANDEMIE – URMĂTORII PAȘI ÎNTR-
O PREZENTARE DE ANSAMBLU 

SE APLICĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 19.04.2021 
 

 

Grădinițe și școli: Grădinițele trec de luni la îngrijirea de urgență. Același lucru este valabil pentru elevii claselor 1-6 și cei 

ai școlilor speciale. Clasele de final de ciclu continuă să aibă ore cu prezență fizică. Celelalte clase trec la învățământ la 

distanță. 

 
Restricțiile de contact: Pe viitor vor fi posibile doar întâlnirile dintre o gospodărie și o altă persoană. Copiii cu vârsta până 

la 14 ani ai acestor gospodării nu sunt luați în calcul. Același lucru este valabil pentru însoțitorii persoanelor cu dizabilități. 

Soții, partenerii civili și concubinii, care nu locuiesc împreună în aceeași gospodărie, sunt considerați a fi o singură 

gospodărie. Acest lucru corespunde reglementărilor aplicate ultima oară în luna ianuarie. 

 
Restricțiile de ieșire: Reglementările anterioare rămân în vigoare până la o altă decizie a Guvernului Federal. Dacă 

incidența dintr-un district sau un oraș autonom crește la peste 100 de persoane, se va evalua situația la fața locului. Dacă 

există un proces difuz de infectare, se aplică restricțiile de ieșire pe timpul nopții (21:00 - 06:00), eventual doar în anumite 

părți ale districtului sau ale orașului autonom. Cetățenii sunt rugați să se informeze cu privire la reglementările actuale de 

pe paginile de internet ale districtului/orașului autonom în care locuiesc. Există excepții pentru motive întemeiate, precum 

deplasarea la serviciu sau la medic. 

 
Comerțul cu amănuntul: Comerțul cu amănuntul este închis în cea mai mare parte. Rămâne deschis comerțul cu 

amănuntul pentru serviciile de bază care au un sortiment predominant de produse alimentare, piețele săptămânale, 

serviciile de preluare și livrare, piețele de băuturi, farmacii, magazinele pentru echipamente sanitare, drogherii, benzinării, 

băncile și casele de economii, oficiile poștale, curățătoriile chimice, spălătorii, vânzarea de ziare, florării, magazinele cu 

articole pentru animalele de companie, centrele de grădinărit, magazinele de bricolaj, precum și comerțul cu ridicata; 

magazinele de tip Reformhaus, magazinele cu articole pentru bebeluși, cabinetele de optică medicală, cabinetele pentru 

aparate auditive, piețele de hrană pentru animale, precum și librăriile. Toate domeniile închise ale comerțului cu amănuntul 

pot oferi servicii de preluare și de livrare. Nu se aplică efectuarea cumpărăturilor cu programare și testare. Cu toate 

acestea, se vor aplica cu strictețe cerințele de igienă existente. 

 
Serviciile care presupun apropierea fizică: Serviciile care presupun apropierea fizică, precum saloanele cosmetice, 

trebuie să se închidă din nou. Rămân deschise doar saloanele de coafor și frizerie. Condiția prealabilă pentru a merge la 

frizer presupune în continuare prezentarea unui test rapid actual din farmacie, un centru de testare sau un alt punct de 

testare (nu mai vechi de 24 de ore) sau o autotestare la fața locului. Sunt posibile în continuare și tratamentele medicale, 

terapeutice sau de îngrijire necesare, de exemplu cele pentru îngrijirea picioarelor. 

 
Cultura: Muzeele și expozițiile rămân închise. Bibliotecile rămân deschise pentru împrumut. 

 
Grădinile zoologice, parcurile cu animale sălbatice și parcurile de animale: Zonele interioare rămân închise. Zonele 

exterioare ale grădinilor zoologice și ale parcurilor de animale rămân deschise. Și locurile de joacă în aer liber pot fi folosite 

în continuare. 

 
Sportul: Sportul în aer liber și sporturile recreative sunt permise în aer liber doar individual, în pereche sau cu persoanele 

din propria gospodărie. Instruirea copiilor și a tinerilor în asociații sportive a fost legată deja de prezența fizică regulată în 

școli și, prin urmare, nu mai este posibilă pe viitor. 

 
Școlile de șoferi și de zbor: Școlile de șoferi pot oferi ore în următoarele săptămâni doar persoanelor care depind în mod 

obligatoriu și care nu suportă amânare de eliberarea permisului auto în scopul exercitării profesiei, precum și celor care se 

află chiar înaintea finalizării examenului de conducere. Același lucru se aplică școlilor de zbor în vederea eliberării sau 

prelungirii licențelor și a permiselor de zbor. 

 
Turismul: Călătoriile pentru concediu sau excursiile de o zi din alte landuri federale sunt în continuare interzise spre 

Mecklenburg-Pomerania de Vest. În viitorul apropiat nu vor fi posibile nici călătoriile spre Mecklenburg-Pomerania de Vest 

pentru utilizarea celei de a doua locuințe sau a campingurilor permanente. Același lucru este valabil pentru proprietarii de 

imobile, arendașii de grădini, proprietarii de bărci, precum și pentru cei care au contracte pe termen lung pentru locuințe de 

vacanță și case pe apă din alte landuri federale. Pentru cei care se află deja în land există o perioadă de tranziție până la 

23 aprilie 2021 inclusiv. 
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https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Soziales/Integration/Corona%E2%80%93Virus/

