
 

 :هذه هي القواعد في بافاريا

 

 تقييد الخروج

 

، وإذا قابلت أشخاصا آخرين  أن يبقوا في البيت.يجب على جميع األشخاص  عني:ت الخروجوسائل تقييد 

 .متر 1.5فيجب عليك الحفاظ على مسافة 

 

 . بهذا المرض ويمكن للناس أن يصابوا .ألن الكثير من الناس يجتمعون هنا يجب إغالق جميع المطاعم

كما يسمح للمطعم  يبقى المطعم مفتوحا. ثم قد .المطعم منتأخذ الطعام معك أن  يمكنكإذا  ويستثنى من ذلك

  .وجبات الطعام للمنزلبإحضار أيضا 

 الزيارات حظر

 :وهي األماكن التالية زيارتها. بعض األماكن ال يمكن
 

 :المستشفيات
 

عندما يكون  .فقط لألقارب ينطبقهذا . بزيارة للعائلة ، يسمح طفال ،إذا أنجبت امرأة  واالستثناءات هي:

 . يحتضر الشخص كان إذا يمكن أيًضا زيارة شخص يسمح لألقارب بزيارة الطفل. الطفل مريضا
 

 :الرعاية منشأة

  .على شخص أن يعتني بهمأشخاص الذين يجب  يعيشون في منشأة الرعاية

 منازل المعاقين

 عاجزين ، فإنهم يقيمون هناك.إذا كان الناس 

 والمسنين العجزة دار

 

 . تمالذين يحتاجون إلى شخص لرعايوالسن  في أشخاص كبار هنا يعيشون
 

 .ال يجوز بعد اآلن زيارة مساكن ملتمسي اللجوء  ، رييس-دوناو في
 

 إلى هذه األماكن. أو أولئك الذين يعملون هناك. بدخولفقط الناس الذين يعيشون هناك ، يسمح لهم اآلن 

 

 في المنزل أن تبقىيجب على جميع الناس 

 

 .ال يمكنك مغادرة الشقة إال إذا كان لديك سبب مهم

 



 

 :فيما يلي بعض األسباب المهمة

 

أخذ حيوان عندما تضطر للذهاب إلى العمل أو إلى الطبيب ، أو إذا كنت تريد التبرع بالدم أو إذا كان عليك 

 .إلى طبيب الحيوانات
 

 :يمكنك القيام بالتسوق في هذه المتاجر .ما تحتاجه كل يوم.إذا كنت بحاجة لشراء شيء مهم 
 

محالت  .محالت إرسال الطرود والبريد . متاجر لتغذية الحيوانات .سوبر ماركت ومتاجر المشروبات

ومحالت  محطات البنزينو محالت البنوك .صيدليةمجرد و الصيدليات .وأجهزة السمعشراء النظارات 

 .ويمكنك إحضار مالبسك لغسلها .يمكنك أيًضا نشر بريدك في صندوق البريد المجاور. تصليح السيارات

 . إلى مصفف الشعرعلى سبيل المثال ال يسمح لك بالذهاب إلى محالت أخرى 

 . والمشيإذا كنت ترغب في الخروج 

وبدون  وحدك أن تفعل ذلكينبغي  .أو تريد ممارسة الرياضة في المشيعلى سبيل المثال: إذا كنت ترغب 

  .ال يمكنك تكوين مجموعة .الذين تعيش معهم أشخاصمع إال مع أشخاص آخرين

 

 .عندما يجب عليك رعاية الحيوانات

 

 سيطرة الشرطة

 

 غادرت لماذا تقول أن عليك يجب الشرطة عليك تسيطر عندماو. حترم القواعدي أن الجميع الشرطة تتحقق

يمكن أن تكون هذه  على سبيل المثال ، . عقوبةإذا كنت تنتهك القواعد، يمكنك الحصول على  .الشقة

 .عقوبة نقدية


