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PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI

We wszystkich regionach ze stabilnym wskaźnikiem zachorowań poniżej

100 placówki pracują w trybie stacjonarnym w warunkach pandemii.

W przypadku wskaźnika zachorowań między 100 a 150 zastosowanie mają

również surowe wytyczne sanitarne. Ponadto do rodziców kieruje się apel o

zapewnienie dzieciom w miarę możliwości opieki w domu (faza ochronna).

W przypadku wskaźnika zachorowań powyżej 150 co do zasady obowiązuje

zakaz uczęszczanie dzieci do żłobków i przedszkoli. Istnieje jednak

możliwość skorzystania z opieki w nagłych wypadkach.

SZKOŁY

Nauczanie w klasach od 7 wzwyż odbywa się w trybie hybrydowym (obecnie

dotyczy jedynie miasta hanzeatyckiego Rostock oraz powiatu Vorpommern-

Rügen)

Nauczanie w klasach od 1 do 6 odbywa się w trybie stacjonarnym w

warunkach pandemii.

Nauczanie w klasach od 7 wzwyż odbywa się w trybie hybrydowym w

szkołach ponadpodstawowych.

Nauczanie w ostatnich klasach odbywa się w trybie stacjonarnym w

warunkach pandemii.

Zasada ogólna: w celu ochrony uczniów, kadry pedagogicznej oraz pracowników

przedszkoli i żłobków wykorzystywane są szybkie testy oraz testy domowe.

Od dnia 8 marca:

W przypadku wskaźnika zachorowań poniżej 50

Od dnia 22 marca obowiązują następujące zasady:

W przypadku wskaźnika zachorowań między 50 a 100

SPORT

W przypadku 7-dniowego wskaźnika zachorowań poniżej 100:

uprawianie sportów indywidualnych z maksymalnie pięcioma osobami

z dwóch gospodarstw domowych na i we wszystkich publicznych i

prywatnych obiektach sportowych. Dzieci poniżej 14. roku życia nie są

wliczane.

W przypadku 7-dniowego wskaźnika zachorowań poniżej 50:

bezkontaktowe uprawianie sportu z maksymalnie 10 osobami na

świeżym powietrzu.

Ponadto obowiązuje zasada: w powiatach i miastach na prawach

powiatu z nauką stacjonarną w szkołach dozwolony jest trening

klubowy z zajęciami sportowymi na świeżym powietrzu w ramach

wszystkich dyscyplin sportowych w grupach dzieci lub młodzieży (do

20. roku życia) liczących maks. 20 osób.



NOWE ROZPORZĄDZENIE KRAJU 
ZWIĄZKOWEGO MEKLEMBURGIA-POMORZE 

PRZEDNIE W SPRAWIE KORONAWIRUSA 
N AJW AŻNIEJS ZE PUNKTY

 O B O W IĄZUJE OD:  08.03.2021

 

W PRZYPADKU 7-DNIOWEGO WSKAŹNIKA
ZACHOROWAŃ MIĘDZY 50 A 100 DODATKOWO
OBOWIĄZUJE:

Możliwe są prywatne spotkania członków jednego gospodarstwa

domowego z dalszymi osobami z innego gospodarstwa domowego,

przy czym liczba ta jest ograniczona do maksymalnie pięciu osób. Nie

wlicza się dzieci poniżej 14. roku życia, a pary są traktowane jako

jedno gospodarstwo domowe. 

W przypadku zamkniętych punktów sprzedaży detalicznej istnieje

możliwość otwarcia po wcześniejszej rezerwacji. 

Wystawy kulturalne, muzea, miejsca pamięci i podobne placówki,

archiwa oraz biblioteki można znów odwiedzać po wcześniejszej

rezerwacji.

Wspomniane decyzje dotyczące otwarcia zostaną cofnięte na terenie

całego kraju związkowego, jeśli krajowy wskaźnik zachorowań

wzrośnie powyżej 100. Tą samą zasadę stosuje się w przypadku, gdy

nastąpi to w którymś powiecie lub mieście na prawach powiatu.

OD DNIA 22 MARCA W PRZYPADKU 7-DNIOWEGO
WSKAŹNIKA ZACHOROWAŃ MIĘDZY 50 A 100 PO
PRZEDŁOŻENIU AKTUALNEGO WYNIKU SZYBKIEGO
TESTU LUB DOMOWEGO TESTU OBOWIĄZUJE:

Teatry, sale koncertowe i opery oraz kina będą otwarte dla widzów,

którzy przedłożą aktualny, negatywny wynik szybkiego lub domowego

testu na Covid-19.

Gastronomia na zewnątrz będzie otwarta dla gości po uprzedniej

rezerwacji. Jeśli przy stoliku siedzą osoby z kilku gospodarstw

domowych, wymagane jest przedłożenie aktualnego, negatywnego

wyniku szybkiego lub domowego testu na Covid-19.

Decyzje o poluzowaniu obostrzeń zostaną ponownie cofnięte, jeśli

krajowy 7-dniowy wskaźnik zachorowań wzrośnie powyżej 100. Tą

samą zasadę stosuje się w przypadku, gdy nastąpi to w którymś

powiecie lub mieście na prawach powiatu.

OD DNIA 8 MARCA NIEZALEŻNIE OD
WSKAŹNIKA ZACHOROWAŃ OBOWIĄZUJE

Księgarnie znów mogą być otwarte.

Szkoły nauki jazdy znów mogą prowadzić działalność po spełnieniu

warunków.

Obiekty zewnętrzne w zoo, ogrodach zoologicznych i botanicznych

mogą być otwarte. 

Oprócz zakładów fryzjerskich po spełnieniu warunków otwarte będę

również zakłady usługowe z zakresu pielęgnacji ciała, takie jak salony

kosmetyczne, studia masażu, stylizacji paznokci, solaria, studia tatuażu

i podobne zakłady.

W powiatach i miastach na prawach powiatu z 7-dniowym wskaźnikiem

zachorowań powyżej 150 decyzje dotyczące 



POWIATY Z 7-DNIOWYM WSKAŹNIKIEM
ZACHOROWAŃ PONIŻEJ 50 NOWYCH ZAKAŻEŃ
TYGODNIOWO PRZEZ PRZYNAJMNIEJ 7
KOLEJNYCH DNI MOGĄ UMOŻLIWIĆ
NASTĘPUJĄCE POLUZOWANIA OBOSTRZEŃ:

Otwarcie handlu detalicznego z ograniczeniem liczby klientów do

jednego klienta na 10 m2 na pierwsze 800 m2 powierzchni handlowej

i kolejnego na każde kolejne 20 m2.

Odwiedzanie wystaw kulturalnych, muzeów, miejsc pamięci i

podobnych placówek oraz archiwów i bibliotek bez konieczności

wcześniejszej rezerwacji. 

Zoo i ogrody zoologiczne mogą otworzyć również obiekty wewnętrzne.

Bezkontaktowe uprawianie sportu na świeżym powietrzu z

maksymalnie 10 osobami. W przypadku wzrostu wskaźnika

zachorowań powyżej 50w tych regionach, decyzje o otwarciu będą

musiały zostać cofnięte.
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