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شوند. همین موضوع در مورد مراکز مراقبت روزانه از اطفال در روز دوشنبه به پشتیبانی اضطراری تبدیل میو مکاتب:  (Kitas)مراکز مراقبت روزانه از اطفال 

 گیرند.کنند. غیره صنوف، تعلیم از راه دور فرا میکند. صنوف سال آخر تحصیلی همچنان تعلیم حضوری دریافت میو مکاتب خاص صدق می 6الی  1متعلمین صنوف 

 
ساله در این ارتباط محاسبه نمی 14است. اطفال متعلق به فامیل الی  در آینده صرفاً دیدار میان یک خانوار و یک شخص دیگر امکان پذیرهای تماس و ارتباط: محدودیت

کند. همسران، شریکان زندگی ثبت شده و همراهان زندگی که با هم در ها صدق میشوند. همین موضوع در مورد اشخاص همراه ضروری یک شخص مبتال به معلولیت

 وند. این موضوع با مقررات، آن گونه که آخرین بار در ماه جنوری وجود داشت، مطابقت دارد.شکنند، به حیث یک خانوار محسوب مییک خانوار زندگی نمی

 
بیش  : الی زمان تصمیم گیری دولت فدرال، مقررات فعلی به قوت خود باقی است. اگر در یک بخش یا در یک شهر مستقل تعداد موارد جدید ابتال بههای خروجمحدودیت

( 6الی  21های خروج شبانه )ساعت ند، باید وضعیت در محل مورد ارزیابی قرار گیرد. در صورت وجود روند ابتالی نامشخص، محدودیتمورد افزایش پیدا ک 100از 

ً در مناطقی از بخش یا شهر مستقل تطبیق می – ورد های انترنتی بخش خود/ شهر مستقل خود در مشود که از سایتشوند. از شهروندان درخواست میاحتماال صرفا

 ایی وجود دارد.مقررات جاری معلومات حاصل نمایند. در مورد دالیل موجه، مانند بطور مثال مسیرهای به طرف محل کار یا مراجعات به داکتر، مقررات استثن

 
های دارای مجموعه اجناس عمدتا مرتبط با مواد غذایی، شوند. برای تامین مایحتاج اولیه و ضروری، پرچون فروشیها عمدتا بسته می: پرچون فروشیهاپرچون فروشی

های پس ها و صندوقتیل ها، بانکهای لوازم طبی، دراگ استورها، تانکها، فروشگاهها، دواخانهدهی و تامین اجناس، بازارهای نوشیدنیبازارهای هفتگی، خدمات تسلیم

ها، بازارهای ضروریات حیوانات، بازارهای وسایل باغبانی، بازارهای مصالح نامه فروشی، گل فروشیهای رختشویی، روزها، سالنانداز، مراکز پستی، خشکشویی

های ساخت و ترمیم ها، مستریهای عرضه محصوالت غذایی سالم، بازارهای تخصصی ضروریات طفل، عینک سازیها؛ فروشگاهفروشیتعمیراتی و همچنان عمده

دهی و تامین اجناس را ارائه توانند خدمات تسلیمها میهای بسته شده پرچون فروشیمانند. همه بخشها باز میمچنان کتابفروشیسمعک، بازارهای غذای حیوانات و ه

 شود. البته الزامات صحی موجود باید حتماً مراعات شوند.نمایند. خرید دارای موعد زمانی و تست منتفی می

 
مانند. شرط ها باز میهای آرایشی متاسفانه باید همچنان بسته باشند. آرایشگاهت با تماس و ارتباط بدنی نزدیک ازقبیل سالنخدماخدمات با تماس و ارتباط بدنی نزدیک: 

ل نباشد( یا ساعت قب 24ش از الزم برای مراجعه به آرایشگاه، همچنان ارائه تست سریع جدید از یک دواخانه، یک مرکز تِست یا یک پایگاه تِست دیگر )تاریخ آن برای بی

 خودآزمایی در محل است. همچنان معالجات ضروری از نظر طبی، صحی یا مراقبتی، مثل مراقبت از پاها همچنان امکان پذیر خواهند بود.

 
 مانند.ها برای فعالیت امانت دهی باز میشوند. کتابخانهها بسته میها و نمایشگاهموزیمفرهنگ: 

 
 های بازی مستقر در فضای باز همچنان قابل استفاده هستند.مانند. همچنان زمینهای حیوانات همچنان باز میها و پارکهای بیرونی باغ وحششوند. بخشهای داخلی بسته میبخشهای حیوانات: های حیات وحش و پارکهای جانور شناسی، پارکباغ

 
باز بصورت ورزش انفرادی به تنهایی، دو نفره یا همراه با خانوار خود خواهد بود. فعالیت تعلیم ورزش اوقات فراغت و همگانی در آینده نزدیک صرفاً در فضای ورزش: 

 ها در حال حاضر تاکنون توام با تعلیم حضوری در فعالیت عادی در مکاتب بود و بنابراین در آینده فعال دیگر امکان پذیر نیست.خاص اطفال و نوجوانان در کلب

 
های آتی صرفاً به اشخاصی تعلیم ارائه نمایند که به صدور الیسنس درایوری قطعا و بصورت غیر توانند در هفتهمی های درایوریکورسواز: های درایوری و پرکورس

پرواز با توجه به  هایسقابل تعویق با هدف اشتغال به کار ضرورت دارند و همچنان در آستانه اتمام امتحان الیسنس درایوری قرار دارند. همین موضوع در مورد کور

 کند.صدور یا تمدید جواز و تصدیق پرواز صدق می

 
فورپمرن همچنان امکان پذیر نیستند. در آینده نزدیک همچنان سفرها به -ها به مقصد مکلنبورگهای روزانه از دیگر ایالتسفرهای در مدت رخصتی و سیر توریستی: 

های دائمی بطور موقت امکان پذیر نخواهند بود. همین موضوع در مورد صاحبان امالک، اجاره سکونت دوم و کمپهای فورپمرن برای استفاده از محل-مقصد مکلنبورگ

ها صدق های خانه مانند از دیگر ایالتهای دوران رخصتی ها و قایقهای قرارداد دائمی مربوط به اقامتگاههای کوچک، مالکان قایق ورزشی و همچنان طرفکنندگان باغ

 وجود دارد. 2021اپریل  23. به این منظور همانند اشخاصی که در حال حاضر در این ایالت حضور دارند، یک مهلت گذار الی تاریخ کندمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 / M V -H T T P : / / S O Z I A L   .D Eمعلومات بیشتر: 

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Soziales/Integration/Corona%E2%80%93Virus/
Reem Al-Abali
22

Reem Al-Abali
5


