
 2020مه  25از تاریخ  

  

فور -اقدامات ضد ویروس تاج یا کرونا  در مکلنبورگ 

  2020مه  25آرامش محدودیت ها از    پومن

  

 مرکز مراقبت روزانه 

ساعت مراقبت از  6ادامه گسترش مراقبت های روزانه به همه کودکان ، در ابتدا با پیشنهاد محدود حداقل 

 استند کودکان   والدین که شاغل 

  هورت  

   2-1افتتاح مراکز مراقبت های روزانه ، ابتدا با یک پیشنهاد محدود،فقط کودکان کالسهای  

 ورزش ها  

افتتاح استودیوم ورزشی ، سالن های ورزشی سرپوشیده، و استودیوهای رقص و یوگا، تحت قوانین ویژه مانند فاصله 

 ته خواهد   .فاصله حداقل دو متر باید حفظ شود  .داشتن  و بهداشتدوش ، اتاقهای تعویض و اتاقهای مشترک فعالً بس

 .بود 

   

اوقات -گردشگری  -رستورانت ها  

 افتتاح سینماها    فراغت  

افتتاح هتل ها ، مهمانخانه ها ، اردوگاه ها و سایر مشاغل گردشگری برای میهمانان شبانه از سایر ایالت های فدرال  

 می توانند پذیرایی مهمانان خود دو ساعت طوالنی تر ، رستورانت ها در آینده 

 شب باشند 11تا ساعت   

   

افتتاح استخرهای رو  

 باز   

 از سرگیری حمل و نقل مسافرتی و گردشگری توسط کشتی و اتوبوس 

  

  آموزشگاه رانندگی 

 .آموزشگاه های رانندگی می توانند تدریس عادی را شروع کنند  

  

  دگیجشن های خانوا 

نفر (مثالً عروسی ، تولد ، جشن ثبت نام   30ماه مه ، مجدداً جشن های خانوادگی با حداکثر  25عالوه بر این ، از 

 در مدرسه) برگزار می شود.این جش نها می تواند در خانه یا یک محیط بسته یا اگر یک اتاق جداگانه در رستوران

 .موجود باشد برگزار شود 

  

  همهقابل توجه برای  

 موارد زیر هنوز امکان پذیر نیست 

 فورپومن -سفرهای روزانه سایر ایالت های فدرال به مکلنبورگ 

  

 جشن ها و جلسات گروهی در اماکن عمومی (به عنوان مثال در پارک یا دریاچه)  

   

 شرکت کننده )خارج( 150شرکت کننده (در داخل) یا  75.جشن ها و جلسه های بزرگتر با بیش از  

  

  ممنوعیت تماس نزدیک 

 گذراندن وقت در فضای عمومی فقط به تنهایی ، با بستگان خانواده خود شما و افراد خانواده دیگر مجاز است.    



 متر بین افراد باشد 5. 1هر جا ممکن باشد ، باید حداقل فاصله بین .    

 توصیه می شود دهان و بینی خود را بپوشانید و ماسک استفاده کنید.    


