
Măsuri restrictive suplimentare vor intra în vigoare în toată Germania 
începând cu 2 noiembrie 2020. Măsurile sunt limitate până la sfârșitul 
lunii noiembrie (30 noiembrie 2020). 
 
Restricții de contact 
 
Toate cetățenele și toți cetățenii au datoria de a reduce la un nivel 
absolut necesar contactul cu alte persoane decât membrii propriilor 
gospodării. De acum înainte, șederea în public este permisă numai cu 
membrii propriei gospodării și cu o altă gospodărie, dar cu maximum 10 
persoane. Încălcările acestor restricții de contact vor fi sancționate de 
către autoritățile de reglementare. 
 
Călătoritul 
 
Cetățenelor și cetățenilor li se cere să se abțină în general de la călătorii 
și vizite private nenecesare, inclusiv vizitarea rudelor. Acest lucru este 
valabil și în Germania și pentru excursii naționale de o zi. Ofertele de 
cazare din Germania sunt disponibile numai în scopuri absolut necesare 
și non-turistice. 
 

Închiderea facilităților de agrement 
 
Instituțiile și facilitățile care oferă activități recreative vor fi închise. 
Aceasta includ: 
 
a. Teatre, opere, săli de concert și instituții similare, 
b. Târguri comerciale, cinematografe, parcuri de distracții și furnizori de 
activități de agrement (în interior și în aer liber), sălile de jocuri de noroc, 
cazinouri, magazine de pariuri și alte facilități similare, 
c. Centre de prostituție, bordeluri și instituții similare, 
d. Sporturi de agrement și amatori, cu excepția sporturilor practicate 
individual, în perechi sau cu propria gospodărie, în toate facilitățile 
sportive publice și private, 
e. Piscine și parcuri acvatice, saune și băi termale, 
f. Săli de sport și facilități similare. 
 
Închiderea restaurantelor și a unităților gastronomice 
 
Unitățile gastronomice, restaurantele, precum și barurile, cluburile, 
discotecile, puburile și unitățile similare vor fi închise. Acest lucru nu se 



aplică livrării și luării la pachet a produselor pentru a fi consumate 
acasă. Cantinele vor rămâne deschise. 
 

Evenimentele 
 
Evenimentele de divertisment sunt interzise. Evenimentele sportive 
profesionale pot avea loc numai fără spectatori. 
 
Serviciile de îngrijire a corpului 
 
Unitățile de servicii din domeniul îngrijirii personale, cum ar fi studiourile 
cosmetice, cabinetele de masaj, studiourile de tatuaje și altele similare 
vor fi închise închise, deoarece apropierea fizică este esențială în acest 
domeniu. Tratamente necesare din punct de vedere medical, de exemplu 
fizioterapie, terapie ocupațională și logoterapie, precum și podiatrie / 
îngrijirea picioarelor, sunt încă posibile. Saloanele de coafură rămân 
deschise în conformitate cu cerințele de igienă existente. 
 
Cumpărăturile 
 
Comerțul angro și cu amănuntul rămân deschis în condiții de igienă, 
control al accesului și evitarea cozilor. Trebuie asigurat că nu există mai 
mult de un client la 10 metri pătrați de suprafață de vânzare în 
magazine. 
 

Școlile și grădinițele 
 
Școlile și grădinițele rămân deschise. Statele federale decid asupra 
măsurilor de protecție necesare. 
 
Compensații financiare pentru companii 
 
Pentru companiile, întreprinderile, lucrătorii independenți, asociațiile și 
instituțiile afectate de închiderile temporare, guvernul federal va acorda 
ajutor economic extraordinar pentru a le compensa pentru pierderile 
financiare. Suma de rambursare este de 75% din vânzările 
corespunzătoare pentru aceeași lună a anului trecut pentru companiile 
cu până la 50 de angajați. Pentru companiile mai mari vor fi calculate 
procentual. 
Guvernul federal va extinde măsurile de ajutor pentru companii și va 
îmbunătăți condițiile pentru sectoarele economice principal afectate 



(Ajutoare de tip III/ Überbrückungshilfe III). Acest lucru se aplică, de 
exemplu, domeniului culturii și organizării evenimentelor și al lucrătorilor 
independenți. În plus, împrumutul rapid - KfW pentru companiile cu mai 
puțin de 10 angajați va fi deschis și ajustat. 
 
Locul de muncă 
 

Chiar și în cazul pandemiei, dorim să facem posibilă munca sigură în cît 
mai multe domenii ale industriei, comerțului și întreprinderilor mijlocii. 
Angajatorii au o responsabilitate specială față de angajații lor de a-i 
proteja de infecții. Lanțurile de infecție care apar în companie pot fi 
identificate rapid. Prin urmare, fiecare companie din Germania trebuie să 
implementeze un concept de igienă bazat pe o evaluare a riscurilor, 
precum și pe planificarea producției în timpul pandemiei și să o 
adapteze din nou, având în vedere numărul crescut de infecții. Scopul 
este, printre altele, să se evite contactele inutile la nivelul corpului de 
angajați și angajate și cu clienții, să se implementeze măsuri generale de 
igienă și să se reducă la minimum riscul de infecție în cazul contactelor 
necesare prin măsuri speciale de igienă și protecție. Guvernul federal și 
de stat îndeamnă companiile să facă posibilă din nou munca la domiciliu 
sau munca mobilă la domiciliu, având în vedere numărul mare de infecții, 
ori de câte ori acest lucru este posibil. Autoritățile responsabile de 
securitatea muncii consiliază companiile și efectuează controale. 
 
Facilități de îngrijire, spitale, case de bătrâni 
 
Din păcate, numărul tot mai mare de infecții duce, de asemenea, la o 
creștere a infecțiilor în unitățile medicale și în grupurile de populație cu 
nevoi de îngrijire. Prin urmare, în funcție de condițiile locale, autoritățile 
responsabile au luat măsuri speciale de protecție pentru spitale, case de 
bătrâni, bătrâni și facilități pentru persoane cu dizabilități. Cu noua 
ordonanță de testare, guvernul federal s-a asigurat că sunt acoperite 
costurile testelor rapide SARS-CoV2 disponibile recent pentru testarea 
regulată a rezidenților sau a pacienților, a vizitatorilor și a personalului. 
Instituțiile de asistență socială și de asistență pentru tineret și instituțiile 
de consultare rămân deschise. Spitalele ar trebui să beneficieze în 
continuare de sprijin în furnizarea de paturi de terapie intensivă. 
 
Sursa : 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/videokonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-den-
regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-28-oktober-2020-1805248  

 


