Dragi cetățeni ai Orașului Hanseatic Lemgo,
duminica trecută (22.03.2020) guvernul federal german, în colaborare cu landurile
federale, a emis noi reglemantări referitoare la comportamentul populației față de
Virusul Corona. Aceste reguli se vor aplica și în Lemgo, aplicarea lor fiind verificată
consecvent de autorități. Încălcarea lor va fi pedepsită cu amenzi ridicate. Conform
stadiului actual, reglementările vor fi în vigoare cel puțin până pe 19.04.2020.
Cele mai importante reguli:
Întrevederile și întrunirile publice de peste două persoane sunt interzise. Excepție fac
rudele de gradul întâi, soții, partenerii sau partenerele de viață, persoanele care locuiesc
împreună, însoțitorii minorilor sau persoanelor asistate, precum și întrunirile pe motive de
afaceri, profesionale, de serviciu, de examinare sau asistare.
Folosirea mijloacelor de transport în comun rămâne permisă. Păstrați în autobuz sau tren
o distanță suficientă față de ceilalți călători.
Școlile, grădinițele și aproape toate celelalte instituții publice sunt închise.
Instituții importante precum administrația locală sau Jobcenter sunt accesibile prin telefon
sau email. În situații de urgență pot fi stabilite programări. Informații privind disponibilitatea
acestora se găsesc pe paginile de internet aferente.
(www.lemgo.de / www.jobcenter-lippe.de)
Frecventarea și operarea restaurantelor, barurilor, bistrourilor și a altor localuri cu specific
culinar este interzisă. Livrarea de băuturi și mâncăruri precum și vânzarea în afara locației
(ambulantă) sunt permise, atât timp cât este respectată distanța dintre persoane necesară
protecției împotriva infecțiilor.
Reglementările referitoare la distanța minimă dintre persoane se aplică și în cazul
supermarketurilor. Unele produse precum hrana pentru bebeluși sau produsele de igienă
se vor vinde doar în cantități dinainte stabilite. Vă rugăm să luați în considerare că
frecventarea supermarketurilor nu este o ocupație a timpului liber, ci trebuie efectuată doar
atunci când este necesar.
Pe lângă acestea, plimbările și sportul în aer liber sunt permise atât timp cât sunt
respectate distanța minimă dintre persoane și numărul maxim de participanți permiși.
Muțumim anticipat tuturor celor care respectă reglementările și își aduc astfel
aportul la împiedicarea răspândirii Virusului Corona.
Aveți grijă în continuare de sănătarea dumneavoastră și a semenilor
dumneavoastră!
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