Các biện pháp phòng, chống dịch Corona-Virus tại tiểu bang Mecklenburg-Vorpommen
Nới lỏng phong tỏa từ ngày 25.05.2020

Mẫu giáo, Nhà trẻ
Trường mẫu giáo và nhà trẻ sẽ nới lỏng hạn chế trông trẻ đối với tất cả trẻ, trước tiên sẽ
trông trẻ hạn chế ít nhất là 6 tiếng dành cho bố mẹ đi làm cả ngày.
Bán trú
Mở cửa trường bán trú, trước hết trông trẻ hạn chế ưu tiên cho lớp 1-2
Thể thao
Các trung tâm thể dục, thể thao, phòng tập, phòng tập nhảy múa và Yoga được mở lại
nhưng phải đảm bảo quy định về vệ sinh phòng dịch và giữ đúng khoảng cách. Phải giữ
khoảng cách ít nhất là hai mét. Phòng tắm, phòng thay đồ và không gian sinh hoạt chung
trong những ngày tới vẫn tiếp tục tạm đóng cửa.
Vui chơi, giải trí – Nhà hàng, quán ăn – Du lịch
Mở cửa rạp chiếu phim
Mở cửa khách sạn, nhà nghỉ, nơi cắm trại và các dịch vụ du lịch khác cho nghỉ qua đêm cho
khách đến từ các tiêu bang khác.
Nhà hàng, quán ăn được phép hoạt động thêm 2 tiếng, đến 23 giờ đêm cho khách giải trí.
Mở cửa các bể bơi
Việc tham quan du lịch bằng tàu thuyền và xe Buýt được hoạt động trở lại.
Trường dạy lái xe
Trường dạy lái xe có thể được mở lại như bình thường
Tổ chức tiệc gia đình
Các buổi tiệc hoặc liên hoan gia đình được phép đến 30 người bắt đầu từ 25 tháng 5 (ví dụ:
Đám cưới, Sinh nhật, Lễ nhập trường). Những buổi lễ này có thể được tổ chức tại nhà hoặc
tại khu riêng của nhà hàng, nếu nhà hàng đó có phòng tổ chức riêng.
Những hoạt động sau vẫn chưa được phép
Những chuyến dã ngoại trong ngày của những tiểu bang khác đến bang MecklenburgVorpommern
Liên hoan và tụ họp nhóm ở nơi công cộng (ví dụ như công viên hoặc bờ sông).
Những sự kiện lớn với hơn 75 người dự (Trong nhà) hoặc 150 người dự ( Ngoài trời)
Cấm tiếp xúc
Tại nơi công cộng nên đi một mình hoặc đi cùng với người ở chung một nhà, hoặc với người
trong gia đình khác. Nếu có thể thì luôn giữ khoảng cách ít nhất 1,5m phải được thực hiện.
Khuyến cáo đeo khẩu trang hoặc khăn che miệng.

