Ogólnokrajowe działania w walce z
epidemią koronawirusa
!

Poniższe obostrzenia obowiązują na terenie Badenii-Wirtembergii od 2 do 30 listopada 2020 r. Niniejsze zestawienie jest
streszczeniem, które przedstawia najważniejsze regulacje
dotyczące życia codziennego.

zachowanie
odległości

przestrzeganie
zasad higieny

noszenie
maseczki

Kontakty
• Ograniczenie kontaktów osobistych do
absolutnie niezbędnego minimum
• Spotkania i imprezy na terenie prywatnym
lub w przestrzeni publicznej z udziałem co
najwyżej członków dwóch gospodarstw
domowych lub jeżeli wszyscy uczestnicy
są ze sobą spokrewnieni*. We wszystkich
przypadkach obowiązuje zasada: nie więcej
niż 10 osób.

używanie aplikacji
Corona-App

regularne
wietrzenie

Sektor zdrowia i spraw
społecznych
• Środki bezpieczeństwa w szpitalach,
domach opieki, placówkach opiekuńczych
dla osób starszych i niepełnosprawnych.
• Nie izolowanie zainteresowanych.
• Przejęcie kosztów za regularne
przeprowadzanie szybkich testów
na SARS-CoV2 wśród pacjentów i osób
odwiedzających.

*za osoby spokrewnione uważa się tu osoby spokrewnione w linii prostej, czyli
dziadków, rodziców i dzieci oraz ich małżonków, osoby żyjące w związku
partnerskim lub w konkubinacie.

Edukacja i opieka
Handel detaliczny
• Placówki pozostają otwarte pod warunkiem
przestrzegania zasad higieny.
• Maksymalnie jeden klient na 10 m²
powierzchni sprzedaży, przy całkowitej
powierzchni sprzedaży mniejszej niż
10 m² również maksymalnie jeden klient.
• Kontrolowany dostęp do punktu sprzedaży.
• Unikanie kolejek.

Religia i zgony
• Nabożeństwa i uroczystości pogrzebowe
są dozwolone pod warunkiem
przestrzegania zasad higieny.
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• Wszystkie placówki edukacyjne i
przedszkola pozostają otwarte.
• Ośrodki doskonalenia zawodowego
pozostają otwarte w zakresie zajęć
teoretycznych, zakaz zajęć sportowych
lub temu podobnych.

Praca
• Home office wszędzie tam, gdzie jest to
możliwe.
• Niezbędne spotkania biznesowe w zakresie
działalności zawodowej, gospodarczej lub
usług są możliwe.
• Konieczność dopasowania potrzeb
higienicznych do prowadzonej działalności.

Sport
• Publiczne i prywatne obiekty sportowe są
zamknięte dla publiczności np.:
- siłownie i studia jogi
- pływalnie i baseny rekreacyjne pozostają
dalej otwarte dla szkół i uczelni
- uzdrowiska i sauny
- szkoły tańca
- klubowe obiekty sportowe, niezależnie
od rodzaju
• Uprawianie sportu w pojedynkę, w parze
lub z członkami własnego gospodarstwa
domowego jest dozwolony na publicznych
lub prywatnych obiektach sportowych.
• Treningi i imprezy sportowe z udziałem
zawodników profesjonalnych i sportowców
wyczynowych są możliwe bez udziału
widzów.
• Sport uprawiany na rozległych terenach,
takich jak pola golfowe, korty tenisowe
czy hale jeździeckie jest dozwolony.
• Sport rehabilitacyjny jest dozwolony.

Podróże i zakwaterowanie
• Należy zrezygnować z prywatnych podróży
i wizyt u krewnych.
• Zabrania się pozaregionalnych wycieczek
turystycznych są zabronione.
• Zabrania się wycieczek autobusowych w
celach turystycznych.
• Wspólny dojazd samochodem do szkoły
lub pracy jest dozwolony.
• Zakwaterowanie w celach turystycznych
jest niedozwolone. Odnosi się to również
do placów kempingowych.
• Niezbędne podróże i noclegi w celach
biznesowych pozostają dozwolone.

Usługi
• Salony kosmetyczne, studia tatuażu i
piercingu pozostają zamknięte.
• Zabiegi medyczne (np. fizjoterapia lub
terapia zajęciowa, logopedia, podologia,
medyczna pielęgnacja stóp oraz masaż
leczniczy) są możliwe.
• Salony fryzjerskie i solaria pozostają otwarte
pod warunkiem przestrzegania zasad
higieny.
• Domy publiczne muszą zostać zamknięte.

Kultura
• Niedozwolone są imprezy o charakterze
rozrywkowym.
• Ośrodki kultury i rekreacji nieczynne dla
publiczności np.:
- teatry
- opera
- muzea
- domy koncertowe
- kluby i dyskoteki
- kina
- atrakcje rekreacyjne w pomieszczeniach
zamkniętych lub na wolnym powietrzu
- salony gier, kasyna lub ajencje
bukmacherskie
• Można korzystać z placów zabaw na
wolnym powietrzu.

Środki pomocy
Gastronomia
• Puby i lokale konsumpcyjne, bary, palarnie
fajek wodnych i bary dla palących, kluby i
wszelkiego rodzaju zakłady gastronomiczne
zostają zamknięte.
• Wyjątek stanowią punkty oferujące posiłki
na wynos lub z dostawą.
• Stołówki zakładowe pozostają otwarte przy
przestrzeganiu zasad higieny.

• Rząd federalny zapewnia pomoc nadzwyczajną dla dotkniętych
przedsiębiorstw i zakładów.
• Błyskawiczne kredyty niemieckiego banku rozwoju KfW dla
przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 10 pracowników.

