Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

Uwaga aktualne informacje!

Stan na dzień 23.3.2020

Rząd federalny i kraje związkowe uzgodniły rozszerzenie przyjętych w dniu 12 marca
wytycznych dotyczących ograniczenia kontaktów społecznych. Dotyczy to również Hesji:
1. Wzywa się obywateli do ograniczenia kontaktów z innymi osobami spoza kręgu ich
własnego gospodarstwa domowego do absolutnie niezbędnego minimum.
2. W miejscach publicznych, w miarę możliwości, należy zachować minimalną odległość
co najmniej 1,5 m od osób innych niż wymienione w pkt I.
3. Przebywanie w miejscach publicznych jest dozwolone tylko w pojedynkę, z inną
osobą spoza wspólnego gospodarstwa domowego lub razem ze wspólnie
mieszkającymi członkami rodziny.
4. Droga do pracy, dyżurnych ośrodków opieki, zakupy, wizyty u lekarza, udział w
posiedzeniach, konieczne wizyty i egzaminy, niesienie pomocy innym lub
indywidualna aktywność sportowa i ruch na świeżym powietrzu, jak również inne
niezbędne czynności są oczywiście dozwolone.
5. Grupy osób bawiących się w miejscach publicznych, w mieszkaniach, jak również w
obiektach prywatnych są w obliczu poważnej sytuacji w naszym kraju nie do
przyjęcia. Naruszenie wytycznych dotyczących kontaktów będą monitorowane przez
organy ds. porządku publicznego i policję oraz karane w przypadku ich nie
przestrzegania.
6. Zakłady gastronomiczne zostaną zamknięte. Zakaz ten nie obejmuje dostawy i
odbioru jedzenia na wynos w celu spożycia w domu.
7. Zakłady usługowe z zakresu pielęgnacji ciała, takie jak zakłady fryzjerskie,
kosmetyczne, masażu, tatuażu i podobne, pozostają zamknięte, ze względu na
konieczną bliskość fizyczną przy wykonywaniu zabiegów. Niezbędne zabiegi
medyczne są nadal dozwolone.
8. We wszystkich zakładach, w szczególności tych otwartych dla interesentów, ważne
jest przestrzeganie zasad higieny i wdrażanie skutecznych środków ochrony
pracowników i odwiedzających.
9. Okres obowiązywania powyższych działań wynosi co najmniej dwa tygodnie.
Dalsze informacje można uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię pod numerem 0800 555
4 666, która jest dostępna w godzinach od 8.00 do 20.00. Informacje dostępne są
również na stronie internetowej APP HessenWARN oraz na stronie głównej
www.Hessen.de

