Общо разпореждане на административните органи на окръг Олденбург
за ограничаване на заболяването на дихателните пътища „Covid-19“, причинено от
коронавируса SARS-CoV-2 в окръг Олденбург от 21.6.2021 г.
- кратка версия на достъпен език -

ВАЖИ ОТ 21.6.2021 г.
Ограничаване на контактите:
В личната сфера (жилище/къща/имот) важи:
В затворени помещения се разрешават събирания на максимум до 25 лица, независимо от колко
домакинства са те.
На открито се разрешават събирания на максимум до 50 лица, независимо от колко домакинства
са те.
Разрешено е да присъстват принадлежащи към тези домакинства деца на възраст до 14 години
включително, напълно ваксинирани лица и лица със сертификат за преболедували.
Дневни детски заведения/детски занимални и училища:
В детските градини и във всички училища, както и в Graf Anton Günther Schule (GAG) в Олденбург,
занятията се провеждат нормално.
Пътуване с автомобил
Лицата, които пътуват заедно като пътници със служебни превозни средства, трябва да носят
медицински маски в използваните превозни средства. Отпада задължителното носене на маски в
превозните средства, използвани за лични нужди, когато в тях пътуват и лица извън съответното
домакинство.
Задължително носене на маска
Задължителното носене на маска отпада на седмичния пазар и на паркингите на супермаркетите.
Карантина
При положителен резултат от бърз антигенен тест съответното лице трябва самостоятелно и
незабавно да се постави под изолация и веднага да си направи PCR тест. Ако резултатът от PCR
теста се окаже отрицателен, изолацията се прекратява автоматично. Здравната инспекция трябва
да бъде уведомена по електронна поща на адрес corona@oldenburg-kreis.de или по телефона на
номер 04431/85-100.
Търговия на дребно:
Обектите за търговия на дребно се отварят без задължително тестване, но със задължително
носене на маски.
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Ресторанти:
Ресторантите могат да работят както на закрито, така и на открито, без задължително тестване.
Маската трябва да се сваля само на място.
Мероприятия в зали/Празненства в затворени помещения могат да се провеждат с неограничен
брой лица. При мероприятие с повече от 25 лица (на закрито) или с повече от 50 лица (на открито)
тестването е задължително. Изискването за спазване на дистанция и задължителното носене на
маска отпадат.
Барове/Дискотеки
Разрешено е отваряне при спазване на концепцията за хигиена, за гостите важи задължително
тестване. Изискването за спазване на дистанция и задължителното носене на маска отпадат.
Свободно време и спорт:
Спортните обекти и плувните басейни са отворени.
Всяко нарушение на тези разпоредби на Наредбата за коронавируса на провинция Долна
Саксония представлява административно нарушение съгласно чл. 19 от същата наредба за
коронавируса и чл. 73, ал. 1a, т. 24 от Закона за защита от инфекциозни заболявания (IfSG),
което може да бъде санкционирано с парична глоба до 25 000,00 EUR.

2/2
BULGARISCH

