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 Saksonia-Anhalt dostosowała środki mające na celu powstrzymanie 

korona wirusa, co pozwoliło na złagodzenie pewnych obostrzeń. 

Konieczne jest jednak ograniczenie bezpośrednich kontaktów z innymi 

osobami do absolutnego minimum. Prosimy o pomoc w ochronie siebie i 

innych przed wirusem. 

 Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, wszyscy musimy dostosować 

swoje zachowanie w życiu codziennym, a w szczególności przestrzegać 

następujących zasad: 

o zachowanie w miejscach publicznych minimalnej odległości 1,5 

metra od innych osób 

o noszenie ochrony zasłaniającej nos i usta w miejscach, gdzie 

odległość między dwiema osobami wynosi mniej niż 1,5 m 

o  regularne mycie rąk 

o unikanie podawania rąk lub przytulania podczas powitania 

o w przypadku kaszlu lub kichania: należy zawsze odwracać się od 

innych osób; najlepiej kichać i kaszleć w zgięcie łokcia lub w 

chusteczkę 

o korzystanie z aplikacji ostrzegającej o koronawirusie: Corona-

Warn-App 

 Spotkania i uroczystości są dozwolone tylko z domownikami lub z 

osobami z maksymalnie jednego innego gospodarstwa domowego, 

składającego się z nie więcej niż pięciu członków. Nie dotyczy to dzieci 

poniżej 14 roku życia. 



 Restauracje i bary pozostają nadal zamknięte, jednak jedzenie i napoje 

mogą być sprzedawane lub dostarczane poza domem (na wynos lub 

dowóz). 

 Sklepy spożywcze, apteki, drogerie, sprzedaż gazet, księgarnie pozostają 

otwarte. Usługi odbioru i dostawy są dozwolone. 

 Dozwolone jest umawianie się na zakupy w centrach handlowych. Klienci 

mogą umówić się na wizytę przez Internet lub telefon. 

 Zamknięte muszą pozostać: kina, hotele, salony rozrywki, studia fitness i 

parki rozrywki. Zabrania się również uprawiania sportów drużynowych. 

Dozwolone są sporty indywidualne, takie jak bieganie. 

 Kursy językowe i kursy integracyjne oferowane przez organizatorów 

kursów nie są obecnie organizowane jako zajęcia bezpośrednie. Nie 

dotyczy to egzaminów, które już zostały zaplanowane. Lekcje online są 

nadal możliwe. 

 Działalność edukacyjna pozostaje ograniczona. Od dnia 01.03.2021 r. 

zajęcia w szkołach podstawowych i specjalnych mogą odbywać się 

stacjonarnie. W pozostałych szkołach normalne funkcjonowanie 

pozostaje ograniczone. 

 Przedszkola zostały otwarte ponownie dla wszystkich dzieci; mogą jednak 

obowiązywać ograniczenia dotyczące godzin otwarcia i zakresu usług. 

 Pasażerowie autobusów, pociągów, taksówek itp., a także klienci 

sklepów zobowiązani się do noszenia medycznych maseczek ochronnych 

(na przykład typu OP albo FFP2). 

 Także uczniowie i uczennice klas 7 i wyżej muszą stosować ochronę ust i 

nosa, jeżeli nie da się między nimi zachować odległości przynajmniej 

1,5 metrów. 

 Następujące osoby nie muszą zakrywać ust i nosa: 

o dzieci poniżej 6 lat 



o osoby niesłyszące i niedosłyszące oraz ich towarzysz 

o osoby, które nie mogą nosić maski z powodu niepełnosprawności, 

ciąży lub ze względów zdrowotnych 

 Życzymy Państwu zdrowia! 


