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Çocuk gündüz bakımevleri ve okullar: Çocuk gündüz bakımevleri pazartesi günü itibarıyla sadece acil durumlar için 

bakım hizmeti vermeye başlayacaktır. Aynısı 1 ila 6. sınıfa kadarki öğrenciler ve özel eğitim okulları için de geçerlidir. Son 

sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek, diğer sınıflar uzaktan eğitim alacaktır. 

 
Temas kısıtlamaları: İlerideki günlerde bir hane halkı ile sadece başka bir kişi arasındaki buluşmalara izin verilecektir. 

Bunlara ait 14 yaşına kadarki çocuklar hesaba dahil edilmeyecektir. Aynısı bir engelliye refakat etmesi gereken kişiler için 

de geçerlidir. Eşler, kayıtlı eşler ve aynı evde birlikte yaşamayan hayat arkadaşları tek bir hane olarak kabul edilir. Bu, en 

son Ocak ayında uygulanan kurallara karşılık gelir. 

 
Sokağa çıkma kısıtlamaları: Federal hükumet tarafından alınacak olan karara kadar önceki kurallar geçerli olacaktır. Bir 

ilçede veya ilçeye bağlı olmayan bir şehirde insidansın 100'ün üzerine çıkması durumunda yereldeki koşullar yeniden 

değerlendirilecektir. Yaygın bir enfeksiyon durumu söz konusu olursa, mümkünse sadece ilçenin veya ilçeye bağlı olmayan 

şehrin bazı kısımlarında gece sokağa çıkış kısıtlamaları (21:00 ila 06:00 saatleri arasında) uygulanacaktır. Vatandaşlardan 

ilçelerinin/ilçeye bağlı olmayan şehirlerinin web sitesinden güncel kurallar hakkında bilgi almaları rica olunur. İşe veya 

doktora gidiş gibi geçerli nedenler için istisnalar uygulanır. 

 
Perakende satış: Perakende satış mağazaları büyük ölçüde kapalı olacaktır. Temel ihtiyaçların karşılanması için ağırlıklı 

olarak gıda satışı yapan perakende mağazaları, pazarlar, gel-al ve paket servis hizmetleri, içecek marketleri, eczaneler, 

tıbbi malzeme mağazaları, ıtriyatçılar, benzin istasyonları, bankalar ve tasarruf sandıkları, postaneler, temizlemeciler, 

çamaşırhaneler, gazete bayileri, çiçekçiler, hayvan malzemesi mağazaları, bahçe ürünleri satış merkezleri, yapı marketleri 

ve toptancılar, doğal ürün mağazaları, bebek mağazaları, gözlükçüler, işitme cihazı akustikçileri, hayvan yemi pazarları ve 

kitapçılar açık kalmaya devam edecektir. Perakende satış mağazalarının tüm kapalı alanlarında gel-al ve paket servis 

hizmetleri sunulabilir. Randevulu ve testli satış yapılmayacaktır. Öte yandan, mevcut hijyen gerekliliklerine kesin olarak 

uyulmalıdır. 

 
Yakın temas gerektiren hizmetler: Kozmetik salonları gibi yakın temas gerektiren hizmetlerin maalesef yeniden 

kapatılması gerekmektedir. Kuaförler açık kalacaktır. Kuaföre gitmek için ön koşul, eczanede, bir test merkezinde veya 

başka bir test yerinde yapılmış güncel bir hızlı testin (24 saatten eski olmayan) veya kendi kendine yapılan testin ibraz 

edilmesidir. Tıbbi, tedavi edici veya bakımla ilgili gerekli olan örn. ayak bakımı gibi hizmetlere izin verilmeye devam 

edilecektir. 

 
Kültür: Müzeler ve sergiler kapatılacaktır. Kütüphaneler ödünç alma işlemleri için açık olacaktır. 

 
Hayvanat bahçeleri ve vahşi yaşam parkları: İç mekanlar kapatılacaktır. Hayvanat bahçelerinin dış mekanları açık 

olmaya devam edecektir. Açık oyun alanları da kullanılabilecektir. 

 
Spor: Serbest zamanlarda ve yaygın olarak yapılan spor aktiviteleri önümüzdeki süreçte açık havada ve yalnızca bireysel 

olarak, iki kişi veya aynı haneden kişilerle birlikte yapılacaktır. Kulüplerde çocuklara ve gençlere yönelik sunulan eğitimler 

şimdiye kadar okullardaki normal yüz yüze eğitimle bağlantılı olarak sunulmaktaydı ve bu yüzden önümüzdeki süreçte 

mümkün olmayacak. 

 
Sürücü ve uçuş okulları: Önümüzdeki haftalarda sürücü okulları sadece mesleklerini icra etmeleri için ehliyet almaları 

gereken ve bunu erteleyemeyen ve ehliyet sınavını tamamlamak üzere olan kişilere ders verebilecektir. Aynısı, uçuş 

lisanslarının ve uçuş izinlerinin alınması veya yenilenmesi konusunda uçuş okulları için de geçerlidir. 

 
Turizm: Diğer eyaletlerden Mecklenburg-Vorpommern'e tatil gezileri ve günlük geziler yapılması hala mümkün 

olmayacaktır. Önümüzdeki süreçte geçici olarak ikinci konutların ve sürekli kamp yerlerinin kullanımı için Mecklenburg-

Vorpommern'e yapılacak seyahatlere de izin verilmeyecektir. Aynı durum diğer eyaletlerden gelen arazi sahipleri, hobi 

bahçesi kiracıları, tekne sahipleri ve daimi sözleşmeli tatil evi ve tekne evi sahipleri için de geçerlidir. Bu konuda halihazırda 

eyalette bulunanlar için 23 Nisan 2021'e kadar bir geçiş dönemi uygulanacaktır. 
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