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 مدارس 
 

 

است:  صورت به   صادق  دانش   کلی  از  محافظت  منظور  در   سان ر   د  م  و    آموزانبه  شاغالن  همچنین    و 

   . گیرند قرار می ستفاده د امور آزمایش سریع و خودآزمایی  (Kita)نه از کودکان  سسات مراقبت روزا ؤم

 

  مارس: 8ز تاریخ ا 
 

 50روزی کمتر از  در ب  

 

گروه جوانان    ، 7  تحصیلی  پایه   از • صورت  حال  )  بندیبه    شهر   برای   صادقتنها  حاضر  در 

Hansestadt Rostock  ناحیه   و Landkreis Vorpommern-Rügen ) گردند می  تدریس.      

        

 : باشند می  صادق مارس مقررات ذیل  22از تاریخ 

 

 100 و   50در ب روزی بین 

 

  گردد.می  اجرا  گیریدنیامنظم تحت شرایط  فعالیت  6تا   1تحصیلی   های برای پایه  •

 .گیرد م می انجامتوسطه در مدارس  بندیریس به صورت گروه تد  7لی از پایه تحصی •

  گردد.فعالیت منظم تحت شرایط دنیاگیری اجرا می  التحصیلی فارغ  هایکالس برای  •

 

 سسات مراقبت روزانه از کودکان ؤ م 
 

 

 . گردد فعالیت منظم تحت شرایط دنیاگیری اجرا می  100تا  پایدار روزیتمامی مناطق با ب   در •

بین   • ب روزی  سخت   های عملدستورال  150تا    100در  می   گیرانه بهداشتی  قرار  استفاده    گیرند. مورد 

  مرحله )  مراقبت قرار دهند در منزل مورد    االمکانتا کودکان را حتی  گردد همچنین از والدین دعوت می

   .(محافظت 

ت مراقبت روزانه از کودکان صادق  سسا ؤممنوعیت اساسی در مراجعه به م  150از    ب روزی  رد  •

   : باشد ی م

 

   ویژه وجود خواهد داشت.  سختدر این صورت تنها مراقبت اضطراری برای شرایط 

 

 ورزش 
 
 

  در تمامی اماکن   از دو خانوار  نفر   پنج ش انفرادی تا  : ورز 100کمتر از    آخر،  روز   7  طی   ی ر ب روز د  •

 ند. آیسال، به شمار نمی  14. کودکان زیر عمومی و خصوصی ورزشی 

 نفر در فضای باز  10: انجام ورزش بدون ارتباط با حداکثر  50کمتر از   آخر، روز  7  طی  ب روزی در •

د  • است:  صادق  ناحیه همچنین  مستقل  و  (Landkreise)  ها ر  با    (Kreisfreie Städte)  شهرهای 

  ن و جوانان در فضای بازکودکا   های ش ز ور  تمامی فعالیت مدارس به صورت حضوری، تمرین باشگاهی  

     باشد. مجاز می  ( سال سن 20تا )  کودک یا جوان  20حداکثر تا   هاییبا گروه 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••     

تاریخ   به    8از  توجه  بدون  صادق    ، ب روز مارس  ذیل  موارد 
 باشند: می 

 
 

 مجدداً فعالیت خود را آغاز نمایند.  توانند می  ها فروشیکتاب  •

 نمایند.   مجدداً آغاز به کاربا رعایت شروط  توانند می  رانندگی  های آموزشگاه  •

باغف • بیرونی  پارک هاوحش  ضاهای  باغ   حیوانات   های،  همچنین  بازگشایی    توانند می   شناسیگیاه   هایو 

 گردند.  

آرایشی، ماساژ،   هایسالن بهداشت تن مانند  یخدماتی در حیطه  های فعالیت  توانند می  ها،سلمانی اتر از فر •

      شروع به کار نمایند.  ط مشابه تحت رعایت شرو هایو فعالیت  کوبی ل ناخن، برنزه، خا

 
ناح )   ی ( و شهرهاLandkreise)  ها ه یدر  با  Kreisfreie Städteمستقل    آخر،   روز   7  طی   ب روزی ( 
 .گردند می  لغو این مراحل بازگشایی،  150از   بیش 
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بروز    موارد   100تا    50بین    آخر،   روز   7  طی   در 
 باشند: می صادق    ذیل نیز   تکمیلی 

 
   

نفر.    5، البته حداکثر تا  باشد پذیر می خانوار با یک خانوار دیگر امکان خصوصی    هایمالقات زین پس   •

 شوند. ار در نظر گرفته می به عنوان یک خانو هازوج  آیند و شمار نمی سال به  14کودکان تا  
 قبلی وجود دارد. هماهنگی ، امکان بازگشایی با  فروشیرده خ یفروش بسته شده  های برای پایگاه  •
  ها و کتابخانه   هایادبودها و سایر اماکن مشابه، بایگانی ،  های، موزه نگ هفر  های امکان مراجعه به نمایشگاه  •

 قبلی وجود دارد.نیز با هماهنگی 
. همین  گردد  100از   بیشالت ب روز در ای  که، نی لغو خواهد گشت زما  در کل ایالت این مراحل بازگشایی  •

درمورد  ناحیه  مسئله  مستقل  (Landkreis)  یک  شهر  یک  می   (Kreisfreie Stadt)  یا      باشد. نیز صادق 

  

 

  100تا    50بین    آخر،   روز   7  طی   روز در یک ب  مارس    22از تاریخ  

یا  و ارائه یک   ب آزمایش سریع  ارد ذیل صادق  مو   روز   ه خودآزمایی 

 باشند: می 
 
 

ا پ را و همچنین سینماها   هایتئاتر، سالن  • یک  امکان ارائه  مراجعینی که  برای    کنسرت و 

 باشند. باز می  ، داشته باشند با نتیجه منفی به روز  یا خودآزمایی  19ید و کو آزمایش سریع 

ن  ید چن  اگر افراد   .باشد گاسترونومی در فضای باز برای میهمانان با هماهنگی قبلی باز می  •

می  میز  یک  دور  کووید    نشینند،خانوار  سریع  آزمایش  نتیجه   19یک  با  خودآزمایی  یا 

  باشد.امی می منفی الز

 ایالت سراسر    در   آخر  روز   7  طی   ب روز   گردند که، باطل می   زمانی   سازیمراحل آسان  •

شهر مستقل    ک ی   ا ی (  Landkreis)  هی ناح  ک ی مسئله درمورد    ن ی هم   گردد.  100بیش از  

(Kreisfreie Stadt ن ) باشد ی صادق م  ز ی  . 

 

ب روز طی    ی ی ها ناحیه  ابتالی  مورد    50روز آخر، کمتر از    7با 

  های سازی آسان   توانند پی، می پیا   روز   7در    حداقل   جدید در هفته، 

 پذیر نمایند: ذیل را امکان 
 

مربع متر   800تا  متر مربع    10در هر    ریت مش  یک با محدودیت    فروشی بازگشایی خرده •

 . بعدیمترمربع  20هر مشتری دیگر برای فضای فروش و 

نمایشگاه • به  موزه  هایمراجعه  همچنین ها فرهنگی،  و  مشابه  اماکن  سایر  و  یادبودها   ،

 بدون هماهنگی قبلی. ها و کتابخانه ها بایگانی 

 گشایی نمایند.فضاهای درونی را نیز باز  توانند حیوانات می  های و پارک ها وحش باغ •

 فرد در فضای باز.  10فعالیت ورزشی بدون ارتباط با حداکثر  •

، باید مراحل بازگشایی مجدداً لغو  شود   50بیش از    ها در صورتی که ب روز در این منطقه  •

     گردند. 

 

 


