
Takie są zasady w Bawarii: 

Ograniczenie w przemieszczaniu się. 

Ograniczenie w przemieszczaniu się oznacza, że wszystkie osoby muszą pozostać w domu. W 

razie spotkania innych ludzi należy zachować odległość 1,5 metra.  

Wszystkie restauracje muszą zostać zamknięte, ponieważ spotyka się  tu wiele osób i ludzie  

mogą  się  zarazić.  Wyjątek stanowi: Jeśli jedzenie z restauracji można otrzymać na wynos . 

Wtedy restauracja może pozostać otwarta jak również może jedzenie dostarczać ludziom do 

domu. 

Brak odwiedzin 

Niektóre miejsca nie mogą być już odwiedzane. Mianowicie te miejsca: 

Szpitale  

Wyjątkami są:  

Jeśli kobieta urodziła dziecko, rodzina może ją odwiedzić. Ale to odnosi się tylko do bliskich 

krewnych. Jeśli dziecko zachoruje, wtedy bliscy krewni mogą odwiedzić dziecko. Można też 

kogoś odwiedzić, jeśli wkrótce umrze. 

Placówki opiekuńcze  

W placówce opiekuńczej są ludzie, którzy potrzebują opieki. 

Placówki dla osób niepełnosprawnych.  

Jeśli mieszkają tam osoby niepełnosprawne.  

Domy dla osób starszych 

Mieszkają tu starsi ludzie, którzy potrzebują kogoś, kto się nimi zajmie. 

W Donau-Ries nie jest również  dozwolone odwiedzanie miejsc noclegowych dla osób 

ubiegających się o azyl. 

Tylko ludzie, którzy tam mieszkają, mogą teraz chodzić do tych miejsc ,albo osoby tam 

pracujące. 

Wszyscy ludzie muszą zostać w domu. 

Mieszkanie mozesz opuscic tylko wtedy, gdy masz ważny powód.  

Ważne powody: 

Kiedy musisz iść do pracy 

Kiedy będziesz potrzebował wizyty u lekarza.  

Albo jeśli chcesz oddać krew.  

Albo jeśli musisz zabrać zwierzę do weterynarza. 

 



Kiedy musisz iść na zakupy po coś ważnego. To, czego potrzebujesz każdego dnia. To są te 

sklepy, do których można się udać: 

Supermarkety i sklepy z napojami. Sklepy z karmą dla zwierząt domowych. Sklepy, w których 

można wysyłać paczki i pocztę. Sklepy, w których można kupić okulary i aparaty słuchowe. 

Apteki i drogerie. Banki, stacje benzynowe i warsztaty samochodowe. Możesz też przynieść 

pocztę do skrzynki na listy. Można również zanieść ubrania do pralni. Do innych sklepów nie 

wolno chodzić , na przykład rownież nie do fryzjera.  

Poruszanie sie na zewnatrz.  

Na przykład: Jeśli chcesz iść na spacer,albo jeśli chcesz uprawiać sport, musisz to zrobić sam. 

Albo z osobami, z którymi mieszkasz. Nie możesz utworzyć grupy. 

Jeśli masz zwierzęta pod opieką. 

Kontrola przez policję 

Policja sprawdza, czy wszyscy przestrzegają zasad. Jeśli jesteś sprawdzany,wtedy musisz 

wyjasnić, dlaczego opuściłeś swoje mieszkanie. Jeśli nie będziesz przestrzegał zasad, możesz 

zostac ukarany. To może być na przykład kara grzywny. 


