Ogólne rozporządzenie Powiatu Oldenburg
mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby układu oddechowego „Covid19” wywoływanej przez patogen koronawirusa SARS-CoV-2 w powiecie Oldenburg,
obowiązujące od dnia 21.06.2021 roku
- Wersja skrócona, napisana prostym językiem -

OBOWIĄZUJE OD 21.06.2021 ROKU
Ograniczenia w kontaktach:
Na terenie prywatnym (mieszkanie/dom/działka) obowiązują następujące ograniczenia:
Spotkania w zamkniętych pomieszczeniach możliwe są dla maksymalnie 25 osób, nie licząc
domowników.
W imprezach plenerowych może brać udział maksymalnie 50 osób, nie licząc domowników.
Do całkowitej liczby osób nie zalicza się również dzieci do 14. roku życia, osoby w pełni zaszczepione
oraz ozdrowieńcy.
Ośrodki opieki dziennej/przedszkola i szkoły:
Regularne usługi świadczone są w przedszkolach i we wszystkich szkołach, także w szkole Graf-AntonGünther-Schule (GAG) w Oldenburgu.
Podróżowanie samochodem
Pasażerowie korzystający z przejazdów w ramach carpoolingu zobowiązane są do zakładania maski
medycznej w trakcie podróży. Zastosowania nie ma natomiast obowiązek zakładania maski w prywatnie
użytkowanych pojazdach, gdy poruszają się nimi osoby nawet spoza wspólnego gospodarstwa
domowego.
Obowiązek zakrywania ust i nosa
Obowiązek zakrywania ust i nosa na targach i parkingach supermarketów zostaje zniesiony.

Kwarantanna
Jeżeli szybki test antygenowy da wynik pozytywny, osoba zakażona powinna samodzielnie niezwłocznie
udać się na kwarantannę domową i wykonać test PCR. Jeżeli wynik testu PCR jest negatywny,
kwarantanna kończy się automatycznie. Urząd ds. Zdrowia należy powiadomić drogą e-mailową na
adres corona@oldenburg-kreis.de lub telefonicznie pod numerem 04431/85-100.
Sprzedaż detaliczna:
Sprzedaż detaliczna jest otwarta dla wszystkich bez konieczności wykonywania testu, jednakże w
dalszym ciągu należy zakrywać usta i nos.
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Gastronomia:
Usługi gastronomiczne można świadczyć zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, bez
konieczności przeprowadzania testu. Maseczkę można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca przy stoliku.
Imprezy w salach / imprezy zamknięte mogą odbywać się przy nieograniczonej liczbie osób. Jeśli
impreza liczy więcej niż 25 osób (w pomieszczeniach) lub więcej niż 50 osób (na zewnątrz) konieczne
jest przeprowadzenie testu. Obowiązek zachowywania dystansu i zakrywania ust i nosa nie mają
zastosowania.
Puby / dyskoteki
Mogą zostać otwarte przy zachowaniu podstawowych zasad higieny. Wszyscy goście zobowiązani są do
wykonania testu. Obowiązek zachowywania dystansu i zakrywania ust i nosa nie mają zastosowania.
Rekreacja i sport:
Obiekty sportowe i baseny są otwarte.
Naruszenie niniejszych przepisów Rozporządzenia kraju związkowego Dolnej Saksonii w sprawie
koronawirusa zgodnie z § 19 Nds. i § 73 ust. 1a pkt. 24 IfSG stanowi wykroczenie grożące karą
grzywny w wysokości do 25 000 EUR
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