آیین نامه کرونا در ایالت نیدرزاکسن – فشرده–
معتبر از 16 :دسامبر 2020

بستگان

در خصوص آیین نامه کرونا

نزدیک ترین حلقه خانواده
همسران ،شرکای زندگی ،شرکای یک رابطه
مشترک خارج از ازدواج ،اقوام مستقیم ،به عنوان
مثال به ویژه والدین،پدربزرگ و مادربزرگ ،جد
پدری و مادری ،کودکان ،نوه ها ،نتیجه ها،
همچنین خواهران و برادران ،کودکان خواهران و
برادران و اعضای آنها در یک خانوار
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ممنوعیت های کاری و محدودیت ها
خدمات



آرایشگاه ها ،سالن های زیبایی ،مطب های ماساژ درمانی ،استودیوهای تاتو و غیره.



پایگاه های فروش خرده فروشی ها ،از جمله مراکز فروش با تخفیف ( )Outletو پایگاه های فروش واقع
در مراکز خرید (به استثنای پایگاه های فروش برای تأمین مواد غذایی یا کاال یا خدمات برای نیازهای
روزمره  -ستون سمت راست را ببینید)


خدمات


تجارت

تجارت


تهیه و توزیع غذا
 رستوران ها ،فست فودها ،کافه ها ،قلیان سراها ،کلوپ ها ،دیسکوها،
اوقات فراغت
 سینما ،باغ جانورشناسی ،پارک های حیوانات ،نمایشگاه های تجاری ،نمایشگاه ها ،بازارهای ویژه ،پارک
های تفریحی و غیره ،کازینوها ،سالن های بازی های ،پایگاه های شرط بندی
 فعالیت های اوقات فراغت و ورزش آماتور در اماکن ورزشی عمومی و خصوصی ،باشگاه های تناسب
اندام ،استخرهای شنا و استخرهای تفریحی ،سونا ،حمام های آبگرم ،سوالریوم
اسکان/گردشگری
 اقامت شبانه توریستی در هتل ها ،مهمانخانه ها ،خانه های تعطیالت ،محل های کمپینگ و غیره ،اتوبوس،
کشتی و کالسکه توریستی
شب سال نو
 ممنوعیت حضور و اجتماع
ممنوعیت استفاده از مواد محترقه /آتش بازی
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مجاز

خدمات پزشکی در زمینه فیزیوتراپی ،کاردرمان ،گفتاردرمانی ،درمان پا و مراقبت از پا و
همچنین فناوری و مطب های ارتوپدی
فروشگاه های مواد غذایی ،بازارهای هفتگی ،فروشگاه های مزرعه ،فروشگاه های نوشیدنی،
خدمات بازگرداندن و تحویل ،فروشگاه های مواد غذایی سالم ،فروشگاه های کودک ،داروخانه
ها ،فروشگاه های لوازم بهداشتی و دراگ استورها ،فروشگاه های تجهیزات بینایی و سمعک،
پمپ بنزین ها ،تعمیرگاه های اتومبیل و دوچرخه و الکترونیک ،بانک ها ،دفاتر پست،
خشکشویی ها ،فروشگاه های حیوانات و غذای حیوانات ،فروشگاه های سوخت و نفت ،کارواش
ها ،عمده فروشی ها و فروشگاه های لوازم ساختمانی برای مشتریان تجاری
سفارش و تحویل و یا همچنین بازگرداندن بدون تماسهرگونه کاالهای خارج از محل کار

تهیه و توزیع غذا
 فروش برای خارج از رستوران ،تحویل و بازگرداندن غذاها برای مصرف درون منزل
 تامین غذا در اقامتگاه ها ،هتل ها و مهمانخانه ها برای میهمانان غیر توریستی و همچنین
رانندگان حرفه ای در محل های توقف گاه استراحت /توقف گاه کامیون ها
اسکان



برای سفرهای رسمی و کاری و برای اهداف ضروری مجاز است
استفاده از خانه تعطیالت/آپارتمان تعطیالت شخصی و همچنین کمپینگ دائمی

