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 W całych Niemczech rośnie liczba zarażeń koronawirusem. W 75%
przypadków zachorowań wydział zdrowia nie był w stanie wyśledzić
przyczyny zakażenia. Aby system opieki zdrowotnej nie był przeciążony,
spotkania muszą zostać znacznie ograniczone. Celem jest zredukowanie
liczby kontaktów o 75%. Dlatego ważne jest, aby zmniejszyć ilość
bezpośrednich kontaktów do absolutnego minimum. Od 11.01.2021
ponownie uległy zaostrzeniu przepisy dotyczące spotkań. Prosimy o
rozwagę i tym samym ochronę siebie i swoich bliskich.
 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: CoronaWarn-App

 Spotkania i uroczystości są dozwolone tylko z domownikami lub
maksymalnie jedną osobą spoza gospodarstwa domowego. Ograniczenie
to dotyczy także dzieci.
 Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest zabronione.
 Restauracje i bary pozostają nadal zamknięte, jednak jedzenie i napoje
mogą być sprzedawane lub dostarczane poza domem (na wynos lub
dowóz).
 Handel detaliczny musi pozostać zamknięty. Wyjątki: m.in. sklepy
spożywcze, apteki, drogerie, sprzedaż gazet, księgarnie. Usługi odbioru i
dostawy pozostają dozwolone.
 Zamknięte muszą pozostać: muzea, kina, hotele, salony rozrywki, studia
fitness, salony fryzjerskie 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 pozostanie mocno zawężona. Dla uczniów klas 16 i od 7. klasy w szkołach specjalnych udzielana jest pomoc doraźna dla
dzieci z przynajmniej jednym rodzicem w zawodzie o znaczeniu istotnym
dla państwa np. służba zdrowia. Klasy kończące naukę w szkole mogą
korzystać z zajęć przygotowujących do egzaminów.
 Żłobki oferują opiekę w nagłych przypadkach. Dotyczy to dzieci, których
rodzice są zatrudnieni w ważnych dla funkcjonowania państwa sferach,
jak np. służba zdrowia. Aby skorzystać z takiej pomocy, niezbędne jest
zaświadczenie od pracodawcy.

 Osoby mieszkające w okręgach miejskich i dzielnicach z dużą liczbą
zakażeń mogą poruszać się tylko w promieniu do 15 km od swojego
miejsca zamieszkania. Prosimy o ograniczenie niepotrzebnych wycieczek
jednodniowych i wyjazdów turystycznych. Więcej informacji znajduje się
na stronach internetowych Państwa miasta lub dzielnicy.
 Pasażerowie autobusów, pociągów, taksówek itp., a także klienci
sklepów zobowiązani się do noszenia maseczek ochronnych.
 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
m.
 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!

