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GRĂDINIȚE CU PROGRAM PRELUNGIT

în toate regiunile cu incidență stabilă sub 100, instrucția are loc în condiții

de pandemie.

în caz de incidențe între 100 și 150, se aplică de asemenea condițiile severe

de igienă. Totodată, părinții sunt rugați să țină copii acasă, dacă este posibil

(faza de protecție).

dacă incidența este peste 150, frecventarea grădinițelor cu program

prelungit este interzisă; numai în cazuri de excepție poate fi desfășurată o

îngrijire de urgență.

ȘCOLI

începând cu clasa 7-a, școlarii vor primi învățământ alternativ (la momentul

actual este valabil numai pentru municipiul Rostock și pentru raionul

Vorpommern-Rügen).

pentru clasele 1 la 6, învățământul normal are loc în condiții de pandemie.

începând cu clasa 7-a, școlarii vor primi învățământ alternativ la școlile

secundare.

în clasele terminale, învățământul normal are loc în condiții de pandemie.

În general este valabil: vor fi efectuate testări rapide și autoteste pentru protecția

elevelor, elevilor și a cadrelor didactice precum și a salariaților grădinițelor cu

program prelungit.

De la 8 martie:

În caz de incidență sub 50:

Cu începere de la 22 martie se aplică următoarele reguli:

Pentru incidențe între 50 și 100

SPORT

dacă incidența de 7 zile este sub 100: sport individual cu până la cinci

persoane din două gospodării, și în toate facilitățile sportive publice și

particulare. Copiii sub 14 ani nu intră la socoteală.

dacă incidența de 7 zile este sub 50: activități sportive cu un maxim

de 10 persoane în aer liber, dar fără contact corporal

se permite de asemenea: în raioanele și comunitățile urbane cu

activități școlare cu prezență, se permite antrenamentul de club

pentru toate genurile de sport cu copii și tineri în aer liber cu un

maxim de 20 de copii resp. tineri (până la vârsta de 20 de ani).

CU ÎNCEPERE DE LA 8 MARTIE SE APLICĂ FĂRĂ
A SE ȚINE CONT DE INCIDENȚE

librăriile pot deschide din nou.

școlile de șoferi își pot relua activitatea cu respectarea anumitor

restricții.

în grădinile zoologice, în parcuri animaliere și în grădinile botanice

pot fi redeschise zonele exterioare.

cu respectarea anumitor restricții, pot relua activitatea pe lângă frizerii

și saloanele care oferă servicii de îngrijire personală cum sunt

studiourile de cosmetică, cabinetele de masaj, institutele de

manichiură, saloanele de bronzat, studiourile de tatuaj și alte saloane

cu activități asemănătoare.

În raioanele și comunitățile urbane a căror incidență de 7 zile crește peste

150, toate aceste măsuri de deschidere vor fi anulate.
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SUPLIMENTAR, DACĂ INCIDENȚA DE 7 ZILE SE
AFLĂ ÎNTRE 50 ȘI 100:

sunt permise întruniri particulare a propriei gospodării cu încă o altă

gospodărie, dar nu mai mult de cinci persoane. Copiii sub 14 ani nu

intră la socoteală, iar perechile se socotesc ca o gospodărie.

- pentru centrele de vânzare în spații închise ale comerțului cu

amănuntul se permite deschidere cu programare prealabilă.

- expozițiile culturale, muzeele, locurile comemorative și alte

instituții asemănătoare, arhivele și bibliotecile pot fi de asemenea

frecventate cu programare prealabilă.

- toate aceste măsuri de deschidere vor fi anulate în întregul land,

dacă incidența în land crește peste 100. Aceeași regulă se aplică și în

cazul raioanelor și comunităților urbane, dacă incidența crește acolo

peste 100.

CU ÎNCEPERE DE LA 22 MARTIE SE APLICĂ CU
CONDIȚIA CA INCIDENȚA DE 7 ZILE SĂ SE SITUEZE
ÎNTRE 50 ȘI 100, ȘI DACĂ SE PREZINTĂ
REZULTATUL UNEI TESTĂRI RAPIDE SAU A UNUI
AUTOTEST DIN ACEEAȘI ZI:

teatrele, sălile de concerte și operele precum și cinematografele sunt

deschise pentru vizitatori, care prezintă un rezultat negativ de Covid-

19 al unei testări rapide sau a unui autotest.

gastronomia în aer liber este deschisă pentru oaspeți care au făcut

rezervare în prealabil. Se cere prezentarea unui rezultat negativ de

Covid-19 al unei testări rapide sau a unui autotest dacă la o masă

stau persoane din mai multe gospodării.

Facilitățile de deschidere vor fi anulate, dacă incidența de 7 zile

crește peste 100. Aceeași regulă se aplică și în cazul raioanelor și

comunităților urbane, dacă incidența crește acolo peste 100.

RAIOANELE CU INCIDENȚĂ DE 7 ZILE SITUATĂ
SUB 50 DE INFECȚII NOI PE SĂPTĂMÂNĂ ÎN CEL
PUȚIN 7 ZILE CONSECUTIVE POT OFERI
URMĂTOARELE FACILITĂȚI DE DESCHIDERE:

deschiderea comerțului cu amănuntul cu limitarea numărului de

clienți la o clientă/un client pe 10 m2 pentru primii 800 m2 de spațiu

comercial și unul suplimentar de fiecare 20 m2 în plus.

frecventarea expozițiilor culturale, a muzeelor, a locurilor

comemorative și altor instituții asemănătoare, a arhivelor și a

bibliotecilor fără să fie nevoie de programare prealabilă.

grădinile zoologice și parcurile animaliere pot deschide și spațiile

interioare pentru vizitatori.

activitățile sportive în aer liber cu un maxim de 10 persoane fără

contact corporal.

dacă incidența crește în aceste regiuni peste 50, facilitățile de

deschidere vor fi anulate.


