Dispoziție generală a districtului Oldenburg
pentru prevenirea răspândirii bolii căilor respiratorii „Covid-19” prin intermediul agentului
patogen Corona SARS-CoV-2 în districtul Oldenburg din 03.06.2021
- Varianta scurtă în limbaj simplu -

VALABIL ÎNCEPÂND CU 05.06.2021
Restricții de contact
În zona privată (locuință/casă/teren) și pentru exterior în domeniul public se aplică:
Întâlnirile sunt posibile cu până la un număr maximum de 10 persoane din cadrul a trei familii.
SAU
Orice persoană are voie să staționeze singură sau cu persoane din propria familie. În plus, este permisă alăturarea
a maxim două persoane care fac parte din altă familie.
Copii care aparțin acestor familii cu vârsta de maxim paisprezece ani inclusiv au voie să participe.
Copiii cu vârsta de 14 ani inclusiv au voie să se întâlnească cu un număr maxim de 10 copii, precum și cu
persoanele unei familii.

Centre de îngrijire de zi pentru copii/creșe și școli
În toate grădinițele și toate școlile, de asemenea, școala Graf-Anton-Günther (GAG) din Oldenburg , cursurile sunt
reluate cu prezență fizică.

Deplasarea cu autovehiculul
Persoanele, care folosesc autovehiculul în scop profesional, trebuie să poarte o mască medicală în autovehiculele
utilizate. Obligația de purtare a măștii în autovehiculele utilizate în regim privat, dacă în acestea călătoresc
împreună persoane care nu fac parte din familie, nu se mai aplică.
Obligația de purtare a măștii
Obligația de purtare a măștii, printre altele, la târgul săptămânal și locurile de parcare ale supermarketului rămâne
valabilă.
Carantină
Dacă rezultatul unui test rapid antigen este pozitiv, persoana respectivă trebuie să intre singură și imediat în izolare
la domiciliu și să își facă imediat un test PCR. Dacă rezultatul testului PCR este negativ, atunci persoana respectivă
poate ieși din izolare. Direcția de Sănătate Publică (Gesundheitsamt) trebuie informată prin e-mail la
corona@oldenburg-kreis.de sau prin telefon la 04431/85-100.
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Comerţul cu amănuntul:
Comerțul cu amănuntul este deschis fără obligația de efectuare a testului, însă cu obligația de purtare a măștii.

Gastronomie:
Unitățile gastronomice se pot deschide atât la interior, cât și la exterior, fără obligația de efectuare a testului.
Barurile/discotecile se pot deschide cu o capacitate de 50% și cu obligația de efectuare a testului.

Timp liber și sport:
Facilitățile sportive și piscinele sunt deschise.

O încălcare a acestor reglementări ale Regulamentului Corona a landului Saxonia Inferioară
reprezintă conform § 19 Nds. al Regulamentului Corona și al art. 73 alin. 1a nr. 24 IfSG o
contravenție, care se poate sancționa cu o amendă de până la 25.000 EUR.
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