Măsuri valabile la nivel federal pentru
controlul pandemiei de coronaviroză
Restricţii privind contactele

Zilele de sărbătoare, din 21
până pe 27 decembrie 2020*

• Contactele personale trebuie reduse la minimum.
• Întâlnirile sau sărbătorirea în spaţiu privat pot
avea loc între persoane din cel mult două
gospodării sau dacă acestea sunt rude* între ele.
În orice caz, numărul maxim de persoane este de
5. Copiii din respectivele gospodării, până la
vârsta de 14 ani inclusiv, nu sunt luaţi în
considerare la calculul numărului de persoane.

• Cel mult 10 persoane din cercul cel mai restrâns
al familiei sau de prieteni. Copiii până la vârsta de
14 ani inclusiv nu sunt luaţi în considerare la
calculul numărului de persoane.
• Este permisă cazarea în hoteluri sau în unităţi de
cazare similare pe durata vizitei de familie.
*dacă situaţia infectărilor o permite

*rudă înseamnă în acest caz persoane care se
înrudesc pe linie directă: bunici, părinţi şi copii
precum şi soţii sau partenerii de viaţă ai
acestora.

Unităţile din domeniul
sănătăţii şi cele pentru socializare

Comerţul de retail
Rămân deschise cu respectarea regulilor de igienă:
• Magazinele de până la 800 m², ţinându-se cont
de raportul de un client pentru fiecare 10 m² de
suprafaţă de vânzare.
• Pentru magazinele de peste 800 m², raportul
este de un client la fiecare 20 m².
• În magazinele cu suprafaţă de vânzare mai
mică de 10 m², va fi permis accesul pe rând al
unei singure persoane.
• Este obligatorie purtarea măştii în faţa magazinelor
şi în spaţiile de parcare.
• Accesul controlat.
• Evitaţi statul la coadă.

Sectorul gastronomic
• Bistrourile şi restaurantele, barurile, cafenelele
shishaşi localurile pentru fumători, cluburile şi
tavernele de orice fel vor fi închise.
• Excepţie o fac unităţile de alimentaţie cu livrare
sau cu ridicare.
• Cantinele întreprinderilor rămân în continuare
deschise, cu respectarea regulilor de igienă.

Găsiţi o listă detaliată de întrebări
şi răspunsuri la adresa

» Baden-Württemberg.de

• Măsurile de precauţie din spitale, din centrele
de îngrijire, din căminele de bătrâni şi din cele
pentru persoane cu dizabiliăţi.
• Persoanele în cauză nu vor fi izolate.
• Acoperirea costurilor aferente testelor
periodice rapide de SARS-CoV2 pentru pacienţi
şi vizitatori.

Educaţieşiîngrijire
• Toate instituţiileeducaţionaleşi toate grădiniţele
rămân deschise.
• Instituţiile pentru continuarea formării
profesionale rămân deschise pentru seminare
teoretice, fără cursuri de sport sau activităţi
similare.

Lucrul
• Se va lucra în regim de homeoffice peste tot
acolo unde este posibil.
• Sunt permise întâlnirile necesare de afaceri în
scopul desfăşurăriiactivităţii de lucru, care
presupun asigurarea de servicii sau a
celor operaţionale.
• La locul de muncă, este obligatorie purtarea
măştii dacă nu se poate respecta distanţa de
1,5 m între colegi. Regula este valabilă şi pentru
lucrul în aer liber.
• Cerinţele de igienă se adaptează la activitatea
de lucru.

Sportul
• Facilităţile publice şi private pentru activităţi
sportive sunt închise pentru public. De ex.:
- sălile de fitness şi de yoga
- bazinele de înot şi centrele de agrement
vor fi în continuare deschise în scop didactic
şi de studiu
- termele şi saunele
- şcolile de dans
- facilităţile sportive ale cluburilor de orice fel
• Este permisă activitatea sportivă practicată
individual sau cu alţi membri ai aceleiaşi
gospodării în facilităţi sportive publice sau private.
• Antrenamentele şi evenimentele sportive de
performanţă şi cele din sportul profesionist se pot
desfăşura, dar fără spectatori.
• Sunt permise activităţile sportive în facilităţile
extinse, cum ar fi pe terenurile de golf, de tenis
sau de echitaţie.
• Este permisă activitatea sportivă de recuperare.

Cultura
• Evenimentele de divertisment nu sunt permise.
• Facilităţile de cultură şi cele de petrecere a
timpului liber sunt închise pentru public. De ex.:
- Teatrele
- Opera
- Muzeele
- Sălile de concert
- Cluburile şi discotecile
- Cinematografele
- Activităţile organizate de petrecere a
timpului liber, în spaţiile interioare şi
în exterior
- Sălile de jocuri, cazinourile sau casele
de pariuri
• Pot fi folosite doar spaţiile de joacă în aer liber.

• Serviciile religioase şiînmormântările sunt
permise cu respectarea normelor de igienă.

Respectarea
regulilor
de igienă

• Studiourile de cosmetică, de tatuaje şi cele de
piercing vor fi închise.
• Sunt permise activităţile de tratament medical
necesar (cum ar fi cele de fizioterapie sau de
ergoterapie, de logopedie, cele pentru îngrijirea
picioarelor sau de masaj).
• Saloanele de frizerie şi cele de bronzare vor fi
deschise în continuare, cu respectarea normelor
de igienă.
• Casele de toleranţă trebuie închise

Călătoriile & cazarea
• Renunţarea la călătorii private şi la vizitarea rudelor.
• Excursiile turistice sunt permise doar la nivel local.
• Fără călătorii cu autobuzul în scop turistic.
• Este permisă utilizare în comun cu alte
persoane a unui autoturism pentru deplasarea
la şcoală sau la muncă.
• Nu este permisă cazarea în scop turistic.
Valabil şi pentru spaţiile de camping.
• Sunt permise în continuare călătoriile şi cazarea
în scop de afaceri şi pentru alte
situaţii imperioase

Strategia în cazul focarelor
• Începând de la o incidenţă de peste 200 de
cazuri într-un interval de 7 zile, municipalităţile
sau districtele afectate vor lua măsuri
suplimentare de control al pandemiei.

Măsuri de ajutorare

Activităţile religioase
şisituaţiile de deces

Păstrarea
distanţei

Serviciile

• Guvernul federal pregăteşte măsuri de ajutorare
pentru companii şi întreprinderi.
• Credite rapide KfW pentru companii cu mai
puţin de 10 angajaţi.

Purtarea măştilor
de protecţie
obişnuite

Folosirea
aplicaţiei
Corona
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