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Od 2 listopada 2020 roku w całych Niemczech będą obowiązywały dodatkowe 
ograniczenia. Ograniczenia kończą się pod koniec listopada (30 listopada 2020). 
 
Ograniczenia dotyczące kontaktów  
 
Wszyscy obywatele Niemiec mają obowiązek ograniczyć kontakty z innymi osobami spoza 
własnego gospodarstwa domowego do absolutnie niezbędnego minimum. Od tej pory 
przebywanie w miejscach publicznych jest dozwolone tylko z członkami własnego 
gospodarstwa domowego i innym gospodarstwem domowym, ale maksymalnie z 10 
osobami. Naruszenia tych ograniczeń dotyczących kontaktów będą odpowiednio 
sankcjonowane przez władze.  
 
Podróżowanie 
 
Obywatele Niemiec są generalnie proszeni o powstrzymanie się od niepotrzebnych 
prywatnych podróży i wizyt, w tym od krewnych. Dotyczy to również Niemiec i krajowych 
wycieczek jednodniowych. Oferty zakwaterowania w Niemczech są udostępniane 
wyłącznie do celów niezbędnych i nieturystycznych.  
 
Zamknięcie obiektów rekreacyjnych  
 
Instytucje i obiekty będące częścią zajęć rekreacyjnych będą zamknięte. To zawiera:  
 
a. Teatry, opery, sale koncertowe i podobne instytucje,  
b. Targi, kina, parki rozrywkowe (wewnątrz i na zewnątrz), salony rozrywki, kasyna, punkty 
bukmacherskie i podobne obiekty 
c. Centra prostytucji, burdele i podobne instytucje,  
d. rekreacja i sport amatorski, z wyjątkiem sportów indywidualnych, w parach lub z 
własnym gospodarstwem domowym na wszystkich publicznych i prywatnych obiektach 
sportowych. 
e. Baseny i baseny do zabawy, sauny i termy,  
f. Siłownie i podobne obiekty.  
 
 
 
Zamknięcie restauracji  
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Obiekty gastronomiczne oraz bary, kluby, dyskoteki, puby i tym podobne będą zamknięte. 
Nie dotyczy to dostarczania i odbioru posiłków na wynos do spożycia w domu ani 
prowadzenia kantyn.  
 
Wydarzenia  
 
Imprezy rozrywkowe są zabronione. Profesjonalne imprezy sportowe mogą odbywać się 
tylko bez widzów.  
 
Usługi blisko ciała  
 
Firmy usługowe w dziedzinie higieny osobistej, takie jak studia kosmetyczne, gabinety 
masażu, studia tatuażu i podobne firmy, są zamknięte, ponieważ fizyczna bliskość jest 
niezbędna w tym obszarze. Nadal możliwe są zabiegi niezbędne z medycznego punktu 
widzenia, na przykład fizjoterapia, terapia zajęciowa i logoterapia, a także podologia / 
pielęgnacja stóp. Salony fryzjerskie pozostają otwarte w ramach istniejących wymogów 
higienicznych.  
 
Sprzedaż  
 
Hurtownicy i detaliści pozostają otwarci w warunkach higieny, kontroli dostępu i unikania 
kolejek. Należy zadbać o to, aby na 10 metrów kwadratowych powierzchni handlowej w 
sklepach przypadał nie więcej niż jeden klient.  
 
Szkoły i przedszkola  
 
Szkoły i przedszkola pozostają otwarte. Kraje związkowe decydują o niezbędnych 
środkach ochronnych.  
 
Rekompensata finansowa dla firm  
 
Przedsiębiorstwom, osobom samozatrudnionym, stowarzyszeniom i instytucjom 
dotkniętym tymczasowym zamknięciem rząd federalny przyzna nadzwyczajną pomoc 
gospodarczą w celu zrekompensowania im strat finansowych. Kwota zwrotu wynosi 75% 
odpowiedniej sprzedaży za ten sam miesiąc ubiegłego roku dla firm zatrudniających do 50 
pracowników. Określane są wartości procentowe dla większych firm. Rząd federalny 
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rozszerzy środki pomocy dla przedsiębiorstw i poprawi warunki dla sektorów gospodarki, 
których to dotyczy, (pomoc pomostowa III). Dotyczy to na przykład obszaru kultury i 
zarządzania wydarzeniami oraz osób samozatrudnionych. Ponadto pożyczka ekspresowa 
KfW zostanie otwarta i dostosowana dla firm zatrudniających mniej niż 10 pracowników.  
 
Miejsce pracy  
 
W czasie pandemii chcemy umożliwić bezpieczną pracę w przemyśle, rzemiośle i średnich 
przedsiębiorstwach. Pracodawcy ponoszą szczególną odpowiedzialność za swoich 
pracowników, aby chronić ich przed infekcją. Łańcuchy infekcji, które pojawiają się w 
firmie, należy szybko zidentyfikować. Dlatego każda firma w Niemczech musi wdrożyć 
swoją koncepcję higieny opartą na dostosowanej ocenie ryzyka i ponownie ją dostosować 
ze względu na zwiększoną liczbę infekcji. Celem jest uniknięcie niepotrzebnych kontaktów 
pracowników i klientów, wprowadzenie ogólnych środków higieny oraz zminimalizowanie 
ryzyka zakażenia w przypadku koniecznych kontaktów poprzez zastosowanie specjalnych 
środków higienicznych i ochronnych. Rządy federalne i stanowe wzywają firmy do 
ponownego umożliwienia pracy domowej lub pracy mobilnej w domu ze względu na dużą 
liczbę infekcji, gdziekolwiek jest to możliwe. Organy i towarzystwa ubezpieczeniowe 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy doradzają firmom w tym zakresie i 
przeprowadzają kontrole.  
 
Placówki opiekuńcze, szpitale, domy seniora 
 
Niestety rosnąca liczba zakażeń prowadzi również do wzrostu liczby zakażeń w 
placówkach medycznych i grupach ludności wymagających opieki. Dlatego też, w 
zależności od lokalnych warunków, odpowiedzialne władze podjęły specjalne środki 
ochronne dla szpitali, domów opieki, placówek dla osób starszych i niepełnosprawnych. 
Wraz z nowym rozporządzeniem dotyczącym testów rząd federalny zapewnił pokrycie 
kosztów dostępnych szybkich testów SARS-CoV2 do regularnych badań mieszkańców lub 
pacjentów, ich gości i personelu. Instytucje pomocy społecznej i młodzieżowej oraz 
porównywalne instytucje doradcze pozostają otwarte. Szpitale powinny nadal otrzymywać 
wsparcie w zapewnianiu łóżek intensywnej terapii.  
 
 
źródło: 
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