
Informacje na temat koronawirusa

Poniżej znajdziesz nayważniejsze wymagania i informacje na temat kornona , ( po polsku) .
Prosimy o udostępnienie tej restrykcji i informacji swojej rodyinie, przyjaciołom i wszystkim 
innym , których znasz , którzy nie umią czytać lub rozumieć po niemiecku.
Dziękuje zespuł Arche Nova.

Jeśli czujesz się źle i masz objawy , takie jak gorączka, kaszel , ból gardła , dusność , bóle głowy i 
ciała, zaburzenia węchu lub smaku, pozostań w domu i skontaktuj się z lekarzem. Jeśli się z nim nie
z kontaktujesz prosimy zadzwoń pod numer 116117 .

Ogranicz spotkania osobiste do absolutnego minimu i tego, co jest dozwolone, np. dozwolone są  
spotkania dwóch gospodarstw domowych z maksymalnie pięcioma osobami. Dzieci do 14 roku 
życia się nie liczą. Pary są uważane za jedno gospodarstwo domowe niezależnie od ich sytuacji 
życiowey.

Noś maskę prawidłowo, i wszędzie tam, gdzie przpisy nakazują i tam gdzie jest ciasno.
Jeśli to możliwe, użyj maski medycznej lub maski FFP2.

Zawsze zwracaj uwagę na zasady higieny, na przykład regularnie myj ręce i kichaj w zgięciu 
ramienia.

Kościoły i wspólnoty religijne mogą samodzielnie deczdować, czy nabożenstwa i inne 
zgromadzenia mogą się odbywać. Biorąc pod uwagę obecną sytuację Infekcji, należy nosić makę, 
zachwać odstęp i rejstrować dane kontaktowe.

Szkoły i placówki opieki nad dziećmi powinny pozsostać otwarte pod pewnymi warunkami.

Osoby odwiedzające domy opieki i specjalne formy zakwaterowania, zapewniane  przez pomoc 
intergracyjną mogą wejść do obiektu tylko wtedy, gdy mogą przedstawic aktualny test korona z 
wynikiem negatywnym.

Teatry, opery i sale koncertowe, kina, baseny,łaźnie termalne, pasaże rozrywkowe i kasyna; Kluby i 
dyskoteki; Wycieczki statkami, powozami, historycznymi kolejami, solarium, domy publiczne i 
studio fitness muszą pozostać zamknięte.

Dozwolony jest sam sport na świeżym powietrzu lub grupy maksmalnie 5 osób z dwóch 
gospodarstw domowych.

Restauracje, kawiarnie, bary z przekąskami puby (paby) oraz inne obiekty gastronomiczne muszą 
pozostać zamkniete, ale mogą robić sprzedaż na wynos. Jedzenie należy spożyć w odległości 50 m 
od punktu sprzedaży.

Zabrania się podrózowania autobusem w celach turystycznch.

Podróze i wizyty prywatne, które nie są absolutnie konieczne, należy przełożyc lub odwołać.

Pracodawcy muszą dbać o ograniczenie kontaktów w firmie, otwierać możliwości wirtualnej pracy 
( homeoffice ) , oraz zapewnic pracownikom bezpłatne maski.



Firmy różnej wielkości, samozatrudnione i  samozatrudnione w wolnych zawodach mogą ubiegać 
się o wsparcie finansowe w przypadku problemów ekonomicznych spowodowanych pandemia 
koronawirusa.

Organiyowanie dużych Imprez w większości nie są możliwe.

Wszystkie Obostrzenia mogą ulec zmiania z powodu nowego Locdaunu ( lookdown ) lub nowych 
przepisów.

WSZYSTKIE INFORMACJE można znaleźć na naszej stronie internetowej :
 www.ot-arche-nova.de/news 

http://www.ot-arche-nova.de/news

