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Trung tâm trông trẻ và trường học: Các trung tâm trông trẻ chuyển sang chăm sóc khẩn cấp vào thứ Hai. Điều tương tự
cũng áp dụng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 và các trường giáo dục đặc biệt. Các lớp năm cuối sẽ tiếp tục đến lớp học
Các lớp khác sẽ học từ xa.
Các hạn chế tiếp xúc: Trong tương lai, chỉ cho phép thực hiện các cuộc gặp giữa một gia đình và một người khác. Trong
đó, không bao gồm trẻ em từ 14 tuổi trở xuống. Điều tương tự cũng áp dụng cho những người đi cùng người khuyết tật.
Vợ/chồng, bạn đời đã đăng ký và bạn đời không sống chung trong một gia đình được coi là một gia đình. Điều này tương
ứng với các quy tắc được áp dụng lần cuối vào tháng Một.
Hạn chế về lối thoát: Các quy tắc trước đó sẽ được áp dụng cho đến khi chính phủ liên bang đưa ra quyết định. Nếu tỷ lệ
mắc bệnh tăng lên hơn 100 ca tại một quận hoặc trong một thành phố độc lập, tình hình phải được đánh giá tại chỗ. Nếu
dịch bệnh lây lan rộng, các hạn chế ra vào ban đêm được áp dụng (từ22
9 giờ tối đến 65 giờ sáng) – có thể chỉ ở các khu vực
của quận hoặc quận độc lập. Cac công dân được yêu cầu tìm hiểu về các quy định hiện hành trên trang web của
quận/thành phố độc lập của bạn. Có những trường hợp ngoại lệ vì những lý do hợp lệ, ví dụ như đi làm hoặc đi khám
bệnh.
Cửa hàng bán lẻ: Hầu hết cửa hàng bán lẻ sẽ bị đóng cửa. Các cửa hàng bán lẻ với đa dạng các chủng loại thực phẩm,
chợ hàng tuần, dịch vụ nhận và giao hàng, cửa hàng đồ uống, hiệu thuốc, cửa hàng vật tư y tế, cửa hàng dược phẩm,
trạm xăng dầu, ngân hàng và ngân hàng tiết kiệm, bưu điện, tiệm giặt khô, tiệm giặt là, sạp báo, cửa hàng hoa, siêu thị vật
nuôi, trung tâm làm vườn, cửa hàng kim khí và cửa hàng bán buôn; Cửa hàng thực phẩm chăm sóc sức khỏe, cửa hàng
đồ trẻ em, bác sĩ nhãn khoa, máy trợ thính, chợ thức ăn gia súc và hiệu sách. Tất cả các lĩnh vực bán lẻ khép kín đều có
thể cung cấp dịch vụ nhận hàng và giao hàng. Việc mua sắm mà không cần lịch hẹn và xét nghiệm. Tuy nhiên, các yêu cầu
vệ sinh hiện có phải được tuân thủ nghiêm ngặt.
Các dịch vụ tiếp xúc gần: Các dịch vụ tiếp xúc gần studio thẩm mỹ phải đóng cửa. Các tiệm làm tóc vẫn được mở cửa.
Điều kiện tiên quyết để đi làm tóc là xuất trình xét nghiệm nhanh của hiệu thuốc, trung tâm xét nghiệm hoặc trung tâm xét
nghiệm khác (không quá 24 giờ) hoặc tự xét nghiệm tại chỗ. Các phương pháp điều trị y tế, trị liệu hoặc điều dưỡng, vsi đụ
như chăm sóc chân, vẫn có thể thực hiện được.
Văn hóa: Bảo tàng, buổi triển lãm bị đóng cửa. Các thư viện vẫn mở cửa để cho mượn sách.
Vườn thú, công viên hoang dã và công viên động vật: Các khu vực bên trong sẽ bị đóng cửa. Các khu vực ngoài trời
của vườn thú và công viên động vật sẽ vẫn mở cửa. Các sân chơi ngoài trời cũng có thể được sử dụng.
Thể thao: Trong tương lai, các môn thể thao giải trí và phổ biến sẽ chỉ diễn ra ở ngoài trời dưới dạng là môn thể thao cá
nhân, theo cặp hoặc với gia đình của bạn. Việc đào tạo trẻ em và thanh thiếu niên trong các câu lạc bộ trước đây thường
được kết hợp với việc giảng dạy trên lớp trong các trường học, tuy nhiên điều đó sẽ không còn khả thi trong tương lai.
Trường dạy lái xe và đào tạo phi công: Trong vài tuần tới, các trường dạy lái xe chỉ có thể dạy cho những người cần
được cấp giấy phép lái xe và không thể hoãn lại vì mục đích hành nghề và những người sắp hoàn thành bài thi sát hạch lái
xe. Điều tương tự cũng áp dụng cho các trường đào tạo phi công nhằm cấp hoặc gia hạn giấy phép phi công và giấy phép
bay.
Du lịch: Không được thực hiện các kỳ nghỉ và các chuyến đi trong ngày từ các bang khác đến Mecklenburg-Western
Pomerania. Trong tương lai gần, các chuyến đi đến Mecklenburg-Vorpommer để sử dụng nơi ở phụ và các khu cắm trại
lâu dài cũng không được thực hiện. Điều tương tự cũng áp dụng cho chủ sở hữu bất động sản, người thuê vườn nhỏ, chủ
sở hữu thuyền và chủ đồng dài hạn của các căn hộ nghỉ dưỡng và nhà thuyền từ các bang khác. Điều này cũng áp dụng
với những người đã ở trong nước, có thời hạn chuyển tiếp tới và bao gồm cả ngày 23 tháng 4 năm 2021.
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