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Reguli privind lockdown-ul din Baden-Württemberg
Restricţii privind contactele

NO

U

Întâlnirile private în spaţiul public sau privat
mai pot avea loc cu persoane din propria
gospodărie plus cel mult o persoană care nu
face parte din propria gospodărie. Copiii până la
vârsta de 14 ani inclusiv din ambele gospodării
nu sunt luaţi în considerare la calcularea
numărului de persoane. Regula serveşte la
sesizarea cazurilor dificile, speciale.

+

Regula pentru supravegherea copiilor:
Copiii din cel mult două gospodării pot fi
supravegheaţi împreună într-o comunitate de
supraveghere fixă, organizată în familiei sau cu
un vecin.
Educaţia şi sistemul de asistenţă
• Grădiniţele rămân închise.
• În şcolile primare nu se ţin lecţii cu prezenţă în clasă.
Profesorii vor furniza elevilor manuale şi materiale necesare
învăţării.
• În toate şcolile secundare, nu se ţin ore cu prezenţă în clasă,
ci se aplică forma de învăţământ la distanţă.
• Este posibil să se aplice reguli speciale pentru clasele din anii
terminali şi acestea vor fi stabilite individual.
• Programul centrelor de asistenţa de urgenţă va fi adaptat.
Luaţi legătura cu şcolile şi cu grădiniţele locale.
• Şcolile de muzică, de artă şi cele de formare a tinerilor artişti
vor fi închise pentru public, fiind permise doar cursurile online.
• Şcolile populare şi alte instituţii educaţionale similare vor fi
închise.
• Şcolile de şoferi sunt închise. Sunt posibile cursuri online.
(Excepţie fac cursurile în scop de formare profesională şi
cele destinate personalului de protecţie civilă)

Obligaţia purtării măştii prelungită
din 25.01.

NO

U

Începând cu data de 25 ianuarie trebuie
purtată o mască medicală în următoarele cazuri:
• În transportul public în comun
• La cumpărături
• La locul de muncă și în atelierele de producție,
precum și în locurile de intervenție
• În clinicile medicale, în spitale şi centre de
îngrijire
• În timpul evenimentelor religioase
Sunt permise:
Masca medicală pentru faţă (mască
chirurgicală)
• Reduce numărul de picături şi pulverizarea
picăturilor fine în timpul vorbirii, strănutului
şi tusei
• Îi protejează pe ceilalţi, nu este o protecţie
proprie fiabilă
• Produs de unică folosinţă (eliminare la deşeurile
menajere)
• Etichetare: DIN EN 14683:2019-10
Mască de protecţie respiratorie (FFP2 sau
KN95/N95)
• Protejează împotriva inhalării celor mai fine
particule şi picături
• Îi protejează pe ceilalţi, dar şi pe dvs
• Produs de unică folosinţă (eliminare la deşeurile
menajere) Se poate folosi de mai multe ori în
anumite condiţii.
• Etichetare: DIN EN 149:2001, KN95/N95

între 11 ianuarie și 14 februarie 2021

Restricţionarea deplasărilor
Staţionarea în afara propriei locuinţe este
permisă doar dacă sunt oferite motive temeinice.
De ex.:
Noaptea (de la ora 20:00 până la 5:00):
• Exercitarea activităţii profesionale şi îndeplinirea
unor scopuri importante de formare
profesională.
• Apelarea la servicii medicale şi veterinare.
• Însoţirea persoanelor care necesită asistenţă şi
a minorilor, în privinţa custodiei şi a dreptului
la vizită.
• Însoţirea persoanelor aflate în stadiu terminal
sau a celor care se găsesc în pericol de moarte.
• Activităţile de îngrijire a animalelor, cum ar fi
plimbarea sau hrănirea acestora.
• Participarea la evenimente religioase.
• Evenimentele referitoare la menţinerea ordinii
publice.
• Participarea la întruniri conform art. 8 din
Constituţie.
• Activităţile legate de desfăşurarea campaniilor
electorale cum ar fi distribuirea de pliante, afişe
sau stabilirea de puncte de informare sunt
posibile numai după aprobarea autorităţilor.
În plus, pe timpul zilei (de la ora 5 până la 20),
sunt permise:
• Deplasarea la centrele de asistenţă de urgenţă
din şcoli şi grădiniţe.
• Activitățile sportive și exercițiile fizice vor fi în
aer liber poate fi realizat individual numai cu
membri ai propria gospodărie și cu o altă
persoană care nu locuiește în aceeași
gospodărie.
• Efectuarea cumpărăturilor.
• Prestarea serviciilor.
• Deplasările pentru îndeplinirea de formalităţi
administrative.
• Donările de sânge.
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Lucrul

• Angajatorii sunt obligaţi prin lege să asigure
asistenţa medicală pentru propriii angajaţi.
• Se va lucra în regim de home office acolo
unde este posibil. .
• Sunt permise întâlnirile care au loc în scopul
desfăşurării activităţii de lucru, care presupun
asigurarea de servicii sau a celor operaţionale.
• Cursurile de continuarea formării profesionale,
prevăzute prin lege, în măsura în care nu se
pot efectua online, ci necesită prezenţă.
• La locul de muncă, este obligatorie purtarea
măştii dacă nu se poate respecta distanţa
de 1,5 m între colegi (valabil şi pentru
activitatea de lucru în aer liber).
• Cerinţele de igienă se adaptează la activitatea
de lucru.

Călătoriile
Apel: Renunţaţi la excursiile private şi
călătoriile în scopuri turistice
Controale intensificate şi restricţionări ale
accesului la obiectivele turistice vizitabile pe
timp de zi, impuse de către autorităţile locale.
Nu sunt permise:
 Deplasările cu autobuzul în scop turistic
 Cazarea în scop turistic (nici în spaţiile de
camping)
Sunt permise în continuare:
 Călătoriile de afaceri
 Călătoriile şi cazarea în situaţii stringente

între 11 ianuarie și 14 februarie 2021

Comerţul cu amănuntul
Comerţul cu amănuntul se închide până pe 14 februarie.
Rămân deschise doar magazinele cu produse
pentru necesarul zilnic:
























Magazinele cu articole pentru copiii mici
Brutăriile şi unităţile de panificaţie
Băncile
Drogheriile
Magazinele de băuturi
Comerţul angro
Unităţile de tehnică acustică şi proteze audio
Atelierele auto şi cele pentru biciclete precum
şi magazinele de piese de schimb
Magazinele alimentare
Măcelăriile
Unităţile de optică medicală
Unităţile de tehnică ortopedică
Oficiile poştale şi coletăriile, dar fără
comercializarea altor mărfuri
Băcăniile de tip reformhaus
Curăţătoriile şi spălătoriile
Birourile de călătorie şi cele de relaţii cu clienţii
pentru transportul public
Magazinele de tehnică medicală
Băncile de alimente
Staţiile de alimentare cu combustibil
Magazinele pentru repararea, înlocuirea şi
depanarea telefoanelor.
Magazinele pentru animale de companie şi cele
cu hrană pentru animale
Pieţele săptămânale
Chioşcurile de ziare şi reviste

Particularităţi:
• Unităţile de vânzare cu amănuntul închise pot
oferi servicii de livrare.
NO
• Unităţile de vânzare cu amănuntul
U
închise pot pune la dispoziţie oferte de
ridicare a produselor (Click & Collect).
În acest scop trebuie să se convină asupra
unui interval orar fix pentru ridicare. Trebuie
respectate regulile de igienă de la faţa locului
şi trebuie să se evite formare cozilor.
• Le este permisă continuarea activităţii unităţilor
artizanele care nu au ca obiect de activitate
îngrijirea corpului uman.
• Magazinele mixte au permisiunea să vândă
toate categoriile de mărfuri dacă predomină
produsele pentru necesarul zilnic într-o
proporţie de 60%. Dacă predomină gama de
articole interzise de la vânzare în această
perioadă, magazinul are permisiunea de a
vinde doar articolele pentru necesarul zilnic
într-un spaţiu separat de cel în care se găsesc
restul produselor.
Reguli pentru magazinele a căror activitate
este permisă:
• Magazinele cu suprafaţă de vânzare mai mică
de 10 m²: va fi permis accesul pe rând al unei
singure persoane.
• Magazinele de până la 800 m²: un client pentru
fiecare 10 m² de suprafaţă de vânzare.
• Magazinele cu suprafeţe şi mai mari: un client
pentru fiecare 20 m² de suprafaţă de vânzare
(nu se aplică pentru retailul de alimente).
• Este obligatorie purtarea măştii în faţa
magazinelor şi în spaţiile de parcare.
• Accesul controlat.
• Evitaţi statul la coadă.
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Gastronomie
Restaurantele, barurile, cluburile şi localurile de
orice fel rămân închise.
• Excepţie o fac unităţile de alimentaţie cu
ridicare (până la ora 20) sau cu livrare
• În spaţiile publice, nu sunt servite şi nu se
consumă băuturi alcoolice.
• Vânzarea de băuturi alcoolice este permisă
doar în recipiente închise.
NO
U
Cantinele se închid peste tot unde este
permisă desfăşurarea lucrului. Sunt permise
ofertele cu ridicare.



Evenimentele
Sunt interzise adunările şi evenimentele
desfăşurate în spaţii publice.
Excepţii:
• Audierile judiciare.
• Şedinţele în scopul păstrării siguranţei şi ordinii
publice.
• Întrunirile de lucru.
• Examenele şi pregătirea lor.
• Cununiile.
• Evenimentele cu scop de asistenţă socială
(de exemplu, pentru ajutorarea copiilor şi a
adolescenţilor).
• Evenimentele de desemnare a candidaţilor şi
de campanie electorală, precum şi strângerile
de semnături.

între 11 ianuarie și 14 februarie 2021

Unităţile din domeniul sănătăţii şi
cele sociale
• Măsurile de precauţie din spitale, din centrele
de îngrijire, din cele pentru vârstnici şi din cele
pentru persoane cu dizabilităţi.
• Persoanele în cauză nu vor fi izolate.
• Acoperirea costurilor aferente testelor
periodice rapide de SARS-CoV2 pentru pacienţi
şi vizitatori.
• Teste periodice obligatorii pentru personalul de
îngrijire din căminele pentru bătrâni şi centrele
de îngrijire.

Serviciile
Vor fi închise:
 Saloanele de coafură şi frizerie
 Studiourile de cosmetică
 Saloanele cosmetice de îngrijire a picioarelor
 Saloanele de masaj şi centrele de wellness
 Saloanele de manichiură
 Saloanele de piercing
 Casele de toleranţă
 Saloanele de bronzare
 Saloanele de tatuare
Rămâne permis accesul la serviciile medicale
necesare (inclusiv cele pentru care nu este
nevoie de reţetă) din domeniile:
 Ergoterapie
 Podiatrie/Podologie
 Logopedie
 Tratamentul unghiilor
 Fizioterapie
 Activităţi fizice de recuperare
În plus sunt deschise din nou:
 frizeriile canine şi unităţile similare de îngrijire
a animalelor. Animalul trebuie predat
NO
U reducând la minumum contactul şi în cadrul
unui interval de timp definit.
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Serviciul religios
Serviciile religioase şi înmormântările sunt
permise cu respectarea normelor de igienă.
• Respectarea regulilor DIM (păstrarea distanţei,
respectarea igienei, folosirea măştii de protecţie)
pe întreaga durată a activităţilor.
• Anunţarea evenimentelor la care participă mai
mult de 10 persoane cu cel puţin două zile
lucrătoare în prealabil, la autorităţile locale
responsabile cu acesta.
NO
U
• Purtarea măştilor medicale.
• Nu este permisă participarea la coruri religioase.

Activităţile culturale şi recreaţionale
Stabilimentele culturale şi recreaţionale rămân
închise.
Vor fi închise:
 Atelierele (închise pentru public)
 Navele de croazieră
 Bibliotecile şi arhivele (sunt posibile oferte
cu ridicare)
 Locurile de campare şi cele pentru rulote
 Discotecile şi cluburile
 Parcurile de distracţii şi locurile de joacă din
spaţii închise
 Cinematografele, inclusiv cele drive-in
 Parcurile de escaladă (de interior şi de
exterior)
 Sălile de concert şi casele de cultură
 Reuniunile grupurilor de părinţi cu copii mici
 Târgurile
 Muzeele şi expoziţiile
 Sălile de operă
 Cazinourile şi sălile de jocuri
 Teatrele
 Parcurile zoologice
 Sărbătorile populare sau alte manifestări
similare
 Casele de pariuri
 Circurile
 Grădinile zoologice şi cele botanice
Vor fi permise:
 Locurile de joacă în aer liber
 Drumeţiile şi plimbările

între 11 ianuarie și 14 februarie 2021

Sport
Pentru sport şi mişcare în spaţiul public se aplică
următoarele reguli: Persoanele dintr-o gospodărie
plus o altă persoană, care nu face parte din
aceeaşi gospodărie. Copiii până la vârsta de
14 ani nu sunt luaţi în considerare la calculul
numărului de persoane. Practicarea sportului în
facilităţi sportive extinse, publice sau private este
permisă fie singur, fie în doi sau cu o persoană
din propria gospodărie
Restul facilităţilor publice şi private pentru
activităţi sportive sunt închise pentru public:
 Studiourile de fitness de toate felurile
 Bazinele de înot şi centrele de agrement
 Şcolile de dans şi cele de balet
 Termele şi saunele
 Bazele cluburilor sportive
 Bazele de competiţii, cele pentru sporturi pe
echipe şi cele pentru sporturi de contact
 Sălile de yoga
Instituţiile pot fi deschise pentru activităţile
sportive şcolare şi în regim de studiu.
Sunt deschise următoarele facilităţi extinse
aflate în aer liber:
 Terenurile de golf
 Spaţiile de mişcare pentru câini
 Bazele de echitaţie
 Terenurile de tenis
 Terenuri pentru aeromodelism
Nu este permisă folosirea vestiarelor şi nici a
spaţiilor de staţionare.
Antrenamentele sau evenimentele sportive de
performanţă şi cele din sportul profesionist se
pot desfăşura, dar fără spectatori. .

Păstrarea
distanţei

Respectarea
regulilor
de igienă

Purtarea
măştii medicale

Folosirea
aplicaţiei
Corona

Aerisire
periodică

