
CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG LẠI VIRUS- CORONA 
tại Mecklenburg-Vorpommern 

 

NGHĨA VỤ BẢO VỆ MIỆNG TỪ 27 THÁNG TƯ 
 

 

Từ 27 tháng tư áp dụng cho tất cả mọi người ở tất cả các cửa hàng và mọi nơi giao 
thông công cộng có nghĩa vụ phải đeo đồ che miệng và che mũi (ví dụ như một khẩu 
trang hàng ngày, một khăn quàng hoặc một miếng vải). 

 
Được ngoại trừ gồm: trẻ em đến tuổi đi học và những người , họ vì lí do khuyết tật 
không thể đeo đồ che miệng và che mũi được. 
 

NỚI LỎNG CÁC HẠN CHẾ 
kể từ ngày 20.04.2020 

 
MUA SẮM 
Thương mại bán lẻ phần lớn được mở cửa trở lại. Cũng được mở như cửa hang bán 

đồ xây dựng và chợ vườn phải tuân thủ theo các điều kiện nhất định. 

 
THƯ VIỆN 
Có thể mượn sách. Thư viện có thể được mở cửa trở lại. 

 



TRƯỜNG HỌC 
Trường học sẽ được mở cửa từng bước một từ ngày 27 tháng tư. Bắt đầu lớp 10 cho 

các trường khu vực, lớp 12 cho các trường trung học chính qui và các trường tổng 

hợp, lớp 13 cho các trường trung học buổi tối. 

 
TRUNG TÂM CHĂM SÓC TRẺ EM 
Nhà trẻ, mẫu giáo, các cơ sở chăm sóc trong ngày và chăm sóc sau giờ học ban đầu 

vẫn đóng cửa. Vào 27 tháng tư việc chăm sóc khẩn cấp sẽ dần dần được mở rộng và 

sẽ tiếp tục mở rộng sang các nhóm chuyên ngành khác. 

 
DỊCH VỤ ĂN UỐNG  
Dịch vụ ăn uống tai tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern vẫn tiếp tục đóng cửa. Dich 

vụ giao hàng và nhận hàng là có thể. 

 
CÁC CƠ SỞ VĂN HOÁ 
Các cơ sở văn hoá như rạp chiếu phim, nhà hát, viện bảo tàng, thư viện ảnh vẫn đóng 

cửa. 

 
VƯỜN BÁCH THÚ 
Vườn bách thú, cầm viên thú vật, cầm viên chim cũng như vườn bách thảo, các cơ sở 

ngoài trời có thể được mở cửa trở lại- không sử dụng dịch vụ ăn uống và sân chơi. 

 

 



 

THỂ THAO 
Thể thao là có thể một mình, theo cặp và với gia đình mình trên các lĩnh vực thể thao 

và các cơ sở ngoài trời khác. 

 
 

 

 

Mecklenburg-Vorpommern 
Bộ xã hội 

Hợp nhất và bình đẳng 
 

Biết thêm thông tin trên www.SOZIAL-MV.DE 


