Информация за новите разпоредби, във връзка с коронавируса, във Висбаден и
Хесен. Това е нашето обобщение от 16 април 2020. Разпоредбите важат до 3 май
2020. Какво следва след това, правителството ще реши на 30 април.
Забрана за контакт и посещения:
-

Забраната за контакт важи поне до 3 май 2020 включително. Т
 ова означава,
че на обществени места хората имат право да се движат най-много по двама и
трябва да спазват дистанция от 1,5 метра до други хора. На семействата
продължава да е разрешено да излизат заедно навън. Допълнителна
информация за забраната за контакт можете да намерите в нашата статия от 23
март: https://bit.ly/345jkCy

-

В болниците, домовете за медико-социални грижи и старческите домове
продължават да са забранени посещенията. Изключение се прави ако искате
да посетите умиращ близък човек.

-

За неспазване на правилата важат глоби в размер на 200 до 5000 евро на
човек.

Училища & детски градини
-

Училищата в Хесен могат от 27 април 2020 бавно отново да отворят врати, но
първоначално само за завършващите класове на гимназиите, училищата тип
реалшуле и тези тип хауптшуле. След това следват горните и средните,
прогимназиални класове. По-късно трябва началните училища отново да
отворят врати.

-

Детските градини и ясли остават затворени.

Какво ще работи и какво не?
-

Магазини с търговска площ до 800 квадратни метра могат отново да работят от
понеделник, 20 април. Това важи и за автосалоните, магазините за велосипеди
и книжарниците, независимо от тяхната търговска площ.

-

Ресторанти, барове и кръчми остават, както досега, затворени. Доставката на
храна по домовете и вземането на храна за вкъщи от ресторантите са
възможни. От 20 април 2020 сладоледаджийниците също могат да предлагат
доставка по домовете.

-

На фризьорите в Хесен им е разрешено отново да заработят от 4 май 2020. Те
трябва обаче да спазват хигиенните мерки за сигурност.

-

Църкви, джамии, синагоги и други религиозни храмове остават затворени.

-

До 31 август 2020 остават забранени големи организирани събития като
народни веселия или футболни мачове (с публика).

Предпазни маски
Правителството препоръчва носенето на предпазни маски при пазаруване и в автобуси
и влакове. Носенето на маски обаче не е задължително.
Информационен телефон на град Висбаден: всеки ден от 8 до 20 часа:
0611-31-8080.
Гореща линия на Хесен з а въпроси и информация относно коронавируса: 0800- 555
4666 - всеки ден от 8 до 20 часа.
Случаи на коронавирус във Висбаден (към 16 април 2020, 15 часа): 269
положително тествувани случая на COVID-19. От тях 181 човека се считат за
излекувани, девет души са починали.

