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OBOWIĄZUJE OD DNIA 19.04.2021 r. 
 

 

Placówki dziennej opieki nad dzieckiem (KITA) i szkoły: Placówki KITA od poniedziałku zmieniają tryb pracy na opiekę 

zastępczą. To samo obowiązuje uczniów klas od 1 do 6 oraz uczniów szkół specjalnych. Ostatnie klasy nadal uczą się w 

trybie stacjonarnym. Pozostałe klasy przechodzą na tryb zdalnego nauczania. 

 
Ograniczenie kontaktów: W przyszłości będą możliwe spotkania wyłącznie osób z jednego gospodarstwa domowego z 

jedną osobą spoza tego gospodarstwa. Ograniczenie nie obowiązuje dzieci poniżej 14 roku życia. Podobnie ograniczenie 

nie dotyczy to osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej. Małżeństwa, zarejestrowani partnerzy i towarzysze życiowi, 

którzy nie zamieszkują razem są traktowani jak osoby z jednego gospodarstwa domowego. To odpowiada zasadom 

wprowadzonym ostatnio w styczniu. 

 
Godzina policyjna: Obowiązujące zasady pozostają niezmienione aż do decyzji federacji. Jeśli w danym powiecie lub 

mieście wyłączonym z powiatu wskaźnik zachorowań przekroczy 100, sytuacja musi zostać oceniona na miejscu. Jeśli 

dojdzie do rozproszonych przypadków zakażeń obowiązuje nocna godzina policyjna (od godz. 21 do 6 rano) ewentualnie 

tylko w częściach powiatu lub miast wyłączonych z powiatu. Mieszkańcy proszeni są, aby sprawdzać aktualnie 

obowiązujące zasady na stronie internetowej swojego powiatu/ miasta wyłączonego z powiatu. W uzasadnionych 

przypadkach, jak na przykład droga do pracy lub wizyta u lekarza, dopuszcza się odstępstwo od tych zasad. 

 
Handel detaliczny: Handel detaliczny pozostaje w znacznym stopniu zamknięty. W celu podstawowego zaopatrzenia 

otwarty pozostaje handel detaliczny z przeważającym asortymentem produktów spożywczych, lokalne targi, usługi 

kurierskie, sklepy z napojami, apteki, sklepy ze sprzętem medycznym, drogerie, stacje paliw, banki i kasy 

oszczędnościowe, poczta, pralnie, kioski z gazetami, kwiaciarnie, sklepy zoologiczne, sklepy ogrodnicze, markety 

budowlane oraz hurtownie, sklepy ze zdrową żywnością, sklepy z artykułami niemowlęcymi, optycy, protetyka słuchu, rynek 

paszowy oraz księgarnie. Wszystkie zamknięte sektory handlu detalicznego mogą oferować sprzedaż z odbiorem własnym 

lub z dowozem/wysyłkową. Zabronione są zakupy po uzgodnieniu terminu i z wykonanym testem. Należy surowo 

przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarnych. 

 
Usługi wymagające kontaktu fizycznego lub bliskości: Ponownie zawieszone zostają usługi wymagające kontaktu 

fizycznego lub bliskości jak np. w salonie kosmetycznym. Usługi fryzjerskie nadal działają. W dalszym ciągu warunkiem 

wizyty w salonie fryzjerskim jest przedstawienie aktualnego szybkiego testu na obecność koronawirusa z apteki, centrum 

testowego lub innego punktu wykonywania testów (dokument nie może być starszy niż 24 godziny) lub wykonanie 

samodzielnie testu na miejscu. Niezbędna opieka medyczna, rehabilitacyjna lub pielęgnacyjna np. pielęgnacja stóp jest 

nadal możliwa. 

 
Kultura: Muzea, wystawy pozostają zamknięte. W bibliotekach działają wypożyczalnie. 

 
Ogrody zoologiczne, parki dla zwierząt: Pomieszczenia wewnętrzne są zamknięte. Tereny zewnętrzne ogrodów 

zoologicznych i parki dla zwierząt pozostają nadal otwarte. Można nadal korzystać z placów zabaw na wolnym powietrzu. 

 
Sport: Sport masowy oraz na świeżym powietrzu jest w najbliższym czasie dozwolony wyłącznie na zewnątrz. Można go 

uprawiać indywidualnie, we dwie osoby lub w ramach jednego gospodarstwa domowego. Treningi dla dzieci i młodzieży w 

klubach były do tej pory powiązane z regularną nauką stacjonarną w szkołach, dlatego na razie nie są możliwe. 

 
Nauka jazdy i kursy lotnicze: Szkoły nauki jazdy mogą w najbliższych tygodniach oferować tylko lekcje osobom, które w 

celu wykonywania swojego zawodu muszą koniecznie uzyskać prawo jazdy i nie mogą przełożyć terminu jego uzyskania 

oraz osobom, które są tuż przed egzaminem na prawo jazdy. To samo obowiązuje dla kursów lotniczych wydających lub 

przedłużających licencje pilota i uprawnienia lotnicze. 

 
Turystyka: Podróże turystyczne i wycieczki całodniowe z innych krajów związkowych do Meklemburgii – Pomorza 

Przedniego są nadal zakazane. Przejściowo zabronione zostanie także w najbliższym czasie podróżowanie do 

Meklemburgii- Pomorza Przedniego do domów letniskowych i na kempingi dla kamperów. To samo obowiązuje właścicieli 

terenów, dzierżawców ogródków, właścicieli żaglówek oraz kontrahentów umów o charakterze ciągłym na wynajem domów 

letniskowych i łodzi mieszkalnych z innych krajów związkowych. W związku z tym dla osób, które już przebywają w kraju 

związkowym obowiązuje okres przejściowy do 23 kwietnia 2021 roku włącznie. 
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https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Soziales/Integration/Corona%E2%80%93Virus/
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