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 های بعدی در نمای کلیگام –گیری جهانی مسیر ما در گذر از همه
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شوند. همین مساله در مورد مراکز مراقبت روزانه از کودکان در روز دوشنبه به پشتیبانی اضطراری تبدیل میو مدارس:  (Kitas)مراکز مراقبت روزانه از کودکان 

ها آموزش از راه دور کنند. سایر کالسهای سال آخر تحصیلی همچنان آموزش حضوری دریافت میکند. کالسو مدارس خاص صدق می 6تا  1های دانش آموزان کالس

 بینند.می

 
شوند. سال در این ارتباط محاسبه نمی 14ان پذیر است. کودکان متعلق به خانواده تا در آینده فقط دیدار میان یک خانوار و یک فرد دیگر امکهای تماس و ارتباط: محدودیت

کند. همسران، شریکان زندگی ثبت شده و همراهان زندگی که با هم در یک خانوار ها صدق میهمین مساله در مورد افراد همراه ضروری یک فرد مبتال به معلولیت

 شوند. این امر با مقررات، آن گونه که آخرین بار در ماه ژانویه وجود داشت، مطابقت دارد.محسوب میکنند، به عنوان یک خانوار زندگی نمی

 
بیش از : تا زمان تصمیم گیری دولت فدرال، مقررات فعلی به قوت خود باقی است. اگر در یک بخش یا در یک شهر مستقل تعداد موارد جدید ابتال به های خروجمحدودیت

احتماال  –( 6تا  21های خروج شبانه )ساعت ش یابد، باید وضعیت در محل مورد ارزیابی قرار گیرد. در صورت وجود روند ابتالی نامشخص، محدودیتمورد افزای 100

مورد مقررات جاری  های اینترنتی بخش خود/ شهر مستقل خود درشود که از سایتشوند. از شهروندان درخواست میفقط در مناطقی از بخش یا شهر مستقل اعمال می

 اطالعات کسب کنند. در مورد دالیل موجه، مانند به طور مثال مسیرهای به سمت محل کار یا مراجعات به پزشک، مقررات استثنایی وجود دارد.

 
های دارای مجموعه کاالهای عمدتا مرتبط با مواد غذایی، شوند. برای تامین مایحتاج اولیه و ضروری، خرده فروشیها عمدتا تعطیل می: خرده فروشیهاخرده فروشی

های پس ها و صندوقها، بانکهای لوازم پزشکی، دراگ استورها، پمپ بنزینها، فروشگاهها، داروخانهبازارهای هفتگی، خدمات تحویل و تامین کاال، بازارهای نوشیدنی

ها، بازارهای ملزومات حیوانات، بازارهای وسایل باغبانی، بازارهای مصالح زنامه فروشی، گل فروشیهای رختشویی، روها، سالنانداز، مراکز پستی، خشکشویی

های ساخت و تعمیر ها، تکنسینهای عرضه محصوالت غذایی سالم، بازارهای تخصصی ملزومات کودک، عینک سازیها؛ فروشگاهفروشیساختمانی و همچنین عمده

توانند خدمات تحویل و تامین کاال را ارائه نمایند. ها میهای تعطیل شده خرده فروشیمانند. همه بخشها باز میو همچنین کتابفروشیسمعک، بازارهای غذای حیوانات 

 شود. البته الزامات بهداشتی موجود باید اکیدا رعایت شوند.خرید دارای موعد زمانی و تست منتفی می

 
مانند. شرط الزم ها باز میهای آرایشی متاسفانه باید همچنان بسته باشند. آرایشگاهات با تماس و ارتباط بدنی نزدیک مانند سالنخدمخدمات با تماس و ارتباط بدنی نزدیک: 

عت قبل نباشد( سا 24ش از برای مراجعه به آرایشگاه، همچنان ارائه تست سریع جدید از یک داروخانه، یک مرکز آزمایش یا یک پایگاه آزمایش دیگر )تاریخ آن برای بی

 بود.یا خودآزمایی در محل است. همچنین معالجات ضروری از نظر پزشکی، درمانی یا مراقبتی، مانند مراقبت از پاها همچنان امکان پذیر خواهند 

 
 مانند.ها برای فعالیت امانت دهی باز میشوند. کتابخانهها تعطیل میها و نمایشگاهموزهفرهنگ: 

 
 های بازی مستقر در فضای باز همچنان قابل استفاده هستند.مانند. همچنین زمینهای حیوانات همچنان باز میها و پارکهای بیرونی باغ وحششوند. بخشهای داخلی تعطیل میبخشهای حیوانات: های حیات وحش و پارکهای جانور شناسی، پارکباغ

 
ده نزدیک فقط در فضای باز به صورت ورزش انفرادی به تنهایی، دو نفره یا همراه با خانوار خود خواهد بود. فعالیت ورزش اوقات فراغت و همگانی در آینورزش: 

ها در حال حاضر تاکنون توام با آموزش حضوری در فعالیت عادی در مدارس بود و بنابراین در آینده فعال دیگر امکان پذیر آموزش ویژه کودکان و نوجوانان در باشگاه

 نیست.

 
های آتی فقط به افرادی آموزش ارائه کنند که به صدور گواهینامه رانندگی قطعا و به صورت توانند در هفتههای رانندگی میآموزشگاههای رانندگی و پرواز: آموزشگاه

های پرواز با توجه به قرار دارند. همین مساله در مورد آموزشگاهغیر قابل تعویق با هدف اشتغال به کار نیاز دارند و همچنین در آستانه اتمام امتحان گواهینامه رانندگی 

 کند.صدور یا تمدید جواز و مجوز پرواز صدق می

 
فورپمرن همچنان امکان پذیر نیستند. در آینده نزدیک همچنین سفرها به -ها به مقصد مکلنبورگهای روزانه از سایر ایالتسفرهای در مدت مرخصی و گردشگردشگری: 

های دائمی به طور موقت امکان پذیر نخواهند بود. همین مساله در مورد صاحبان امالک، های سکونت دوم و اردوگاهفورپمرن برای استفاده از محل-مکلنبورگ مقصد

ها صدق میای خانه مانند از سایر ایالتههای تعطیالت و قایقهای قرارداد دائمی مربوط به اقامتگاههای کوچک، مالکان قایق ورزشی و همچنین طرفاجاره کنندگان باغ

 وجود دارد. 2021آوریل  23کند. به این منظور همانند افرادی که در حال حاضر در این ایالت حضور دارند، یک مهلت گذار تا تاریخ 
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