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NGHĨA VỤ BẢO VỆ MIỆNG TỪ 27 THÁNG TƯ

Từ 27 tháng tu' áp dụng cho tất cả mọi ngu'ời ở tất cả các cửa häng vä mọi nơi

giao thông công cộng có nghĩa vụ phải đeo đồ che miệng vä che mũi (ví dụ nhu'

một khẩu trang häng ngäy, một khăn quäng hoặc một miếng vải).

Đu'ợc ngoại trừ gồm: trẻ em đến tuổi đi học vä những ngu'ời , họ vì lí do khuyết

tật không thể đeo đồ che miệng vä che mũi đu'ợc.

MUA SẮM
Thu'ơng mại bán lẻ phần lớn đu'7c m& cửa tr& lại.

Cũng đu'7c m& nhu' cửa hang bán đồ xây dựng và

ch7 vu'ờn phải tuân thủ theo các điều kiện

nhất định.

THƯ VIỆN
Có thể mu'7n sách. Thu' viện có thể đu'7c m& cửa

tr& lại.
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TRU'ỜNG HỌC
Tru'ö'ng học sẽ đu'ợc m& cửa tü'ng bu'ớc một tü'

ngäy 27 tháng tu'. Bắt đầu lớp 10 cho các tru'ö'ng

khu vực, lớp 12 cho các tru'ö'ng trung học chính

qui vä các tru'ö'ng tổng hợp, lớp 

13 cho các tru'ö'ng trung học buổi tối.

VU'ỜN BÁCH THÚ
Vu'ö'n bách thú, cầm viên thú vật, cầm viên

chim cũng nhu' vu'ö'n bách thảo, các cc' s&

ngoäi trö'i có thể đu'ợc & cửa tr& lại- không sử

dụng d!ch vụ ăn uống vä sân chc'i.

THỂ THAO
Thể thao là có thể một mình, theo cặp và với gia

đình mình trên các lĩnh vực thể thao và

các cơ sở ngoài trời khác.

CÁC CƠ SỞ VĂN HOÁ

Các cc' s& văn hoá nhu' rạp chiếu phim, nhä hát,

viện bảo täng, thu' viện ảnh vẫn đóng cửa.

TRUNG TÂM
CHĂM SÓC TRẺ EM
Nhä trẻ, mẫu giáo, các cc' s& chăm sóc trong ngäy

vä chăm sóc sau giö' học ban đầu vẫn đóng cửa.

Väo 27 tháng tu' việc chăm sóc khẩn cấp sẽ dần

dần đu'ợc m& rộng vä sẽ tiếp tục m& rộng sang các

nhóm chuyên ngänh khác.

DICH VỤ ĂN UỐNG

D!ch vụ ăn uống tai tiểu bang Mecklenburg-

Vorpommern vẫn tiếp tục đóng cửa. Dich

vụ giao häng vä nhận häng lä có thể.
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