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Резиме најважнијих правила око
Вируса Kорона (SARS-CoV-2)
1. Што је могуће мање контакта са другим људима (осим породице /
родбине код куће).
2. Контакти изван стана су дозвољени само ако се поштују следећи:
а. У јавности мора се држати удаљеност од 1,5 метара од других људи.
Ово се такође односи и на спортове на отвореном (али не и на људе
који живе у заједничком стану).
Забрањено је окупљање група, излетишта и роштиља у јавности.
б. Појединцима је дозвољено да приступе у јавним просторима.
Највише две особе могу се окупити у јавности (ово правило се не
односи на људе који живе у заједничком стану).
3. Дозвољене су неопходне активности, то су
• физичке и спортске активности на отвореном,
• хитне посете лекару
• Посета апотекама и дрогеријама
• Снабдевање храном, робом и услугама за дневне потребе:
- супермаркети
- тржишта пића
- банке, штедионице
- бензинске станице
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4. Забрањене су све услуге које нису апсолутно неопходне и у којима се
не може поштовати минимална удаљеност од 1,5 метра од особе до
особе. Ово се посебно односи на:
• фризерски салони
• Таттоо студио
• Салони за нокте
• Козметички салони
5. На недељним тржишту су дозвољене само штандови са храном.
Важно: минимална удаљеност од 1,5 метара између купаца.
6. Продавнице за грађевину и алата су затворене за приватне купце.
7. Игралишта се не могу користити.

→ Сви прописи у почетку се примењују до 18.04.2020 године. Могуће је
ово да се продужи.
→ Остале опште забране уноса могу се издати за одређена јавна места.
→ Кршења представљају административне прекршаје према Закону о
заштити од заразе и кажњавају се новчаним казном до 25.000 eура.
→ Полиција контролише поштовање ових прописа.

Званична и потпуна општа уредба Министарства здравља Доње Саксоније
о ограничавању социјалних контаката од 22.03.2020 доступна је за
преузимање овде:
www. Niedersachsen.de/Coronavirus/erlasse-und allgemeinverfuegung

