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TRƯỜNG HỌC
Tổng quát: Để ngừa bệnh các em học sinh và thầy cô giáo cũng như nhân viên nhà
trẻ, ở trường và nhà trẻ sẽ dùng test nhanh COVID-19.
Kể từ ngày 08 tháng ba:
Với tỷ lệ mắc COVID-19 dưới 50
Học sinh từ lớp 7 trở lên sẽ thay phiên học một tuần tại trường và một
tuần online (hiện chỉ được áp dụng cho thành phố Rostock và khu
Vorpommern-Rügen)
Kể từ ngày 22 tháng ba trước tiên sẽ được áp dụng các quy định sau:
Với tỷ lệ mắc COVID-19 từ 50 đến 100
Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học bình thường tại trường dưới tình trạng
đại dịch
Học sinh từ lớp 7 trở lên ở trường cấp hai sẽ thay phiên học một tuần tại
trường và một tuần online
Học sinh ở lớp cuối chuẩn bị thi đi học bình thường tại trường dưới tình
trạng đại dịch

NHÀ TRẺ
Trong tất cả các khu vực thường có tỷ lệ mắc COVID-19 cho đến 100 nhà
trẻ làm việc bình thường dưới tình trạng đại dịch
Trong tất cả các khu vực thường có tỷ lệ mắc COVID-19 từ 100 đến 150
phải thực hiện các biện pháp vệ sinh kỹ càng. Ngoài ra nếu có thể cha mẹ
nên giữ con ở nhà (phòng bệnh).
Trong trường hợp tỷ lệ mắc COVID-19 cao hơn 150 thì theo nguyên tắc
cấm vào nhà trẻ: Nhà trẻ chỉ trông nom trẻ em trong những trường hợp
khó khăn.

THỂ THAO
Tỷ lệ mắc COVID-19 trong vòng 7 ngày dưới 100: Thể thao cá nhân
cho đến 5 người đến từ hai nhà khác nhau ở các cơ sở thể thao công
cộng và tư nhân. Trẻ em dưới 14 tuổi không kể vào đó.
Tỷ lệ mắc COVID-19 trong vòng 7 ngày dưới 50: Các môn thể thao
không va chạm người khác với tối đa 10 người ở ngoài trời.
Ngoài ra: Trong các vùng và khu phố có trẻ em đến học tại trường hội
thể thao có tổ chức các môn thể thao cho trẻ em và thanh thiếu niên
(cho đến 20 tuổi) ngoài trời với tối đa 20 trẻ em.

SAU NGÀY 08 THÁNG BA ĐƯỢC ÁP DỤNG
TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP KHÔNG CẦN LƯU Ý
ĐẾN TỶ LỆ MẮC COVID-19
Tiệm sách được phép mở cửa
Trường dạy lái xe được phép mở cửa và phải thực hiện quy định
hiện hành
Khu ngoài của vườn thú, công viên có nuôi thú và của thảo cầm viên
được phép mở cửa
Ngoài tiệm cắt tóc ra các dịch vụ khác trong ngành vệ sinh cá nhân
như thẩm mỹ viện, phòng massage, tiệm làm nail, tiệm tắm nắng
nhân tạo, tiệm xăm và các cửa hàng có dịch vụ tương tự được phép
mở cửa và phải thực hiện quy định hiện hành.
Trong các vùng và khu phố có tỷ lệ mắc COVID-19 trong vòng 7 ngày trên
150 tất cả các cửa hàng nêu trên phải đóng cửa.
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NGOÀI RA CÒN CÓ THÊM CÁC QUY ĐỊNH KHI
TỶ LỆ MẮC COVID-19 TRONG VÒNG 7 NGÀY TỪ
50 ĐẾN 100:
Một hộ gia đình được phép gặp một hộ gia đình khác, nhưng tối đa
chỉ năm người. Trẻ em dưới 14 tuổi không cần tính vào và vợ chồng
được tính là một người.
Cửa hàng bán lẽ được phép mở cửa nhưng chỉ được tiếp khách có
giờ hẹn.
Khách được phép xem triển lãm, bảo tàng viện, đài kỷ niệm và các cơ
sở tương tự theo giờ hẹn.
Tiểu bang sẽ thu hồi các bước mở cửa này nếu tỷ lệ mắc COVID-19 trong
vòng 7 ngày nhiều hơn 100. Điều này cũng sẽ được áp dụng cho các vùng
và khu phố có tỷ lệ mắc COVID-19 trong vòng 7 ngày nhiều hơn 100.

SAU NGÀY 22 THÁNG BA TRONG TRƯỜNG HỢP TỶ
LỆ MẮC COVID-19 TRONG VÒNG 7 NGÀY TỪ 50
ĐẾN 100 VÀ CÓ KẾT QUẢ TEST NHANH COVID-19:
Nhà kịch, phòng hòa nhạc, nhà hát opera và rạp chiếu phim sẽ mở
cửa cho khách có kết quả test nhanh COVID-19 hoặc tự test trong
cùng ngày.
Nhà hàng mở cả cho khách hàng có đặt bàn. Nếu có nhiều người từ
nhiều căn hộ khác nhau ngồi chung bàn thì họ phải có kết quả test
nhanh COVID-19 hoặc kết quả tự test trong cùng ngày.
Tiểu bang sẽ thu hồi các bước mở cửa này nếu tỷ lệ mắc COVID-19
trong vòng 7 ngày nhiều hơn 100. Điều này cũng sẽ được áp dụng
cho các vùng và khu phố có tỷ lệ mắc COVID-19 trong vòng 7 ngày
nhiều hơn 100.

TRONG CÁC KHU CÓ TỶ LỆ MẮC COVID-19
TRONG VÒNG 7 NGÀY DƯỚI 50 VÀ TỶ LỆ MẮC
COVID-19 NÀY CÓ ĐƯỢC 7 NGÀY LIÊN TỤC:
Cho phép cửa hàng bán lẽ mở cửa, nhưng phải giới hạn số lượng
khách hàng theo nguyên tắc: 10 qm cho mỗi khách hàng trên cơ sở
800 qm đầu; kể từ 800 qm trở lên 20 qm cho mỗi khách hàng.
Được phép vào xem triển lãm, bảo tàng viện, đài kỷ niệm và các cơ
sở tương tự mà không cần phải hẹn trước.
Vườn thú và công viên có nuôi thú được phép mở cửa các khu vực ở
trong nhà.
Chơi thể thao không chạm người khác với tối đa 10 người ở ngoài
trời.
Các khu vực có tỷ lệ mắc COVID-19 trong vòng 7 ngày nhiều hơn 50
phải thu hồi lại các bước mở cửa này.

