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مدارس
به صورت کلی صادق است :به منظور محافظت از دانشآموزان و مدرسان و همچنین شاغالن در
مؤسسات مراقبت روزانه از کودکان ) (Kitaآزمایش سریع و خودآزمایی مورد استفاده قرار میگیرند.
از تاریخ  8مارس:

در بروزی کمتر از 50
• از پایه تحصیلی  ،7جوانان به صورت گروهبندی (در حال حاضر تنها صادق برای شهر
 Hansestadt Rostockو ناحیه  )Landkreis Vorpommern-Rügenتدریس میگردند.
از تاریخ  22مارس مقررات ذیل صادق میباشند:

در بروزی بین  50و 100
• برای پایههای تحصیلی  1تا  6فعالیت منظم تحت شرایط دنیاگیری اجرا میگردد.
• از پایه تحصیلی  7تدریس به صورت گروهبندی در مدارس متوسطه انجام میگیرد.
• برای کالسهای فارغالتحصیلی فعالیت منظم تحت شرایط دنیاگیری اجرا میگردد.

مؤ سسات مراقبت روزانه از کودکان
• در تمامی مناطق با بروزی پایدار تا  100فعالیت منظم تحت شرایط دنیاگیری اجرا میگردد.
• در بروزی بین  100تا  150دستورالعملهای بهداشتی سختگیرانه مورد استفاده قرار میگیرند.
همچنین از والدین دعوت میگردد تا کودکان را حتیاالمکان در منزل مورد مراقبت قرار دهند (مرحله
محافظت).
• در بروزی از  150ممنوعیت اساسی در مراجعه به مؤسسا ت مراقبت روزانه از کودکان صادق
میباشد:

در این صورت تنها مراقبت اضطراری برای شرایط سخت ویژه وجود خواهد داشت.

ورزش
• در بروزی طی  7روز آخر ،کمتر از  :100ورزش انفرادی تا پنج نفر از دو خانوار در تمامی اماکن
ورزشی عمومی و خصوصی .کودکان زیر  14سال ،به شمار نمیآیند.
• در بروزی طی  7روز آخر ،کمتر از  :50انجام ورزش بدون ارتباط با حداکثر  10نفر در فضای باز
• همچنین صادق است :در ناحیهها ) (Landkreiseو شهرهای مستقل ) (Kreisfreie Städteبا
فعالیت مدارس به صورت حضوری ،تمرین باشگاهی تمامی ورزشهای کودکان و جوانان در فضای باز
با گروههایی حداکثر تا  20کودک یا جوان (تا  20سال سن) مجاز میباشد.
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از تاریخ  8مارس بدون توجه به بروز ،موارد ذیل صادق
می باشند:
• کتابفروشیها میتوانند مجددا ً فعالیت خود را آغاز نمایند.
• آموزشگاههای رانندگی میتوانند با رعایت شروط مجددا ً آغاز به کار نمایند.
• فضاهای بیرونی باغ وحشها ،پارکهای حیوانات و همچنین باغهای گیاهشناسی میتوانند بازگشایی
گردند.
• فراتر از سلمانیها ،میتوانند فعالیتهای خدماتی در حیطهی بهداشت تن مانند سالنهای آرایشی ،ماساژ،
ناخن ،برنزه ،خالکوبی و فعالیتهای مشابه تحت رعایت شروط شروع به کار نمایند.
در ناحیهها ( )Landkreiseو شهرهای مستقل ( )Kreisfreie Städteبا بروزی طی  7روز آخر،
بیش از  150این مراحل بازگشایی ،لغو میگردند.
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در بروز طی  7روز آخر ،بین  50تا  100موارد
تکمیلی ذیل نیز صادق می باشند:
• زین پس مالقاتهای خصوصی خانوار با یک خانوار دیگر امکانپذیر میباشد ،البته حداکثر تا  5نفر.
کودکان تا  14سال به شمار نمیآیند و زوجها به عنوان یک خانوار در نظر گرفته میشوند.
• برای پایگاههای فروش بسته شدهی خردهفروشی ،امکان بازگشایی با هماهنگی قبلی وجود دارد.
• امکان مراجعه به نمایشگاههای فرهنگی ،موزهها ،یادبودها و سایر اماکن مشابه ،بایگانیها و کتابخانهها
نیز با هماهنگی قبلی وجود دارد.
• این مراحل بازگشایی در کل ایالت زمانی لغو خواهد گشت که ،بروز در ایالت بیش از  100گردد .همین
مسئله درمورد یک ناحیه ) (Landkreisیا یک شهر مستقل ) (Kreisfreie Stadtنیز صادق میباشد.

از تاریخ  22مارس در یک بروز طی  7روز آخر ،بین  50تا 100
و ارائه یک آزمایش سریع یا خودآزمایی به روز مو ارد ذیل صادق
می باشند:
• تئاتر ،سالنهای کنسرت و اپرا و همچنین سینماها برای مراجعینی که امکان ارائه یک
آزمایش سریع کووید  19یا خودآزمایی به روز با نتیجه منفی داشته باشند ،باز میباشند.
• گاسترونومی در فضای باز برای میهمانان با هماهنگی قبلی باز میباشد .اگر افراد چندین
خانوار دور یک میز مینشینند ،یک آزمایش سریع کووید  19یا خودآزمایی با نتیجه
منفی الزامی میباشد.
• مراحل آسانسازی زمانی باطل میگردند که ،بروز طی  7روز آخر در سراسر ایالت
بیش از  100گردد .همین مسئله درمورد یک ناحیه ( )Landkreisیا یک شهر مستقل
( )Kreisfreie Stadtنیز صادق میباشد.

ناحیه ها یی با ب روز طی  7روز آخر ،کمتر از  50مورد ابتالی
جدید در هفته ،حداقل در  7روز پیا پی ،می توانند آسان سازی های
ذیل را امکان پذیر نمایند:
• بازگشایی خردهفروشی با محدودیت یک مشتری در هر  10متر مربع تا  800مترمربع
فضای فروش و هر مشتری دیگر برای  20مترمربع بعدی.
• مراجعه به نمایشگاههای فرهنگی ،موزهها ،یادبودها و سایر اماکن مشابه و همچنین
بایگانیها و کتابخانهها بدون هماهنگی قبلی.
• باغ وحشها و پارکهای حیوانات میتوانند فضاهای درونی را نیز بازگشایی نمایند.
• فعالیت ورزشی بدون ارتباط با حداکثر  10فرد در فضای باز.
• در صورتی که بروز در این منطقهها بیش از  50شود ،باید مراحل بازگشایی مجددا ً لغو
گردند.

