قوان

و مقررات کرونا در ا الت ادن-ورتم گ معت از تار ــخ ۲۰۲۱ ۰۳ ۲۹

قانون ماسک زدن
هن ا که در اتوم ل افرادی غ از ک خانه همراه اشند ،همه ش نان ا د ماسک
پزش ا ماسک های اف اف پ  ۲ا ک ن  ۹۵ا آن  ۹۵استفاده کنند .زوج ها که اهم
زند نم کند ن ک خانواده حساب م شوند.
ماسک اج اری برای کود ان د ستا ن هست )ماسک پزش
معت از ۲۰۲۱ ۰۳ ۲۲

ماسک اف اف پ (۲

محدود ت های ارت ا
محدود ت های ارت ا در صورت اعمال ترمز اضطراری سخت تر نخواهند شد .در
اینصورت همان قانون و عمو ابرجا خواهد ماند :حدا پنج نفر از حدا دو
خانوار .کود ان ز ر  ۱۴سال ه این حساب ن آیند .زوج ها که ا هم زند ن کنند
ک خانواده محسوب شوند.
ست

ـ ـع و خود آزما کرونا

تع ف ست ـ ـع و خود آزما که برای ام ان استفاده از خدمات و پ شن ادات خاص
من  ،ا د توسط اشخاص ثالث  COVID-19ﻻزم است .در صورت ن از ه ست ـ ـع
آموزش د ده انجام شود و ارز ا شود ا تحت نظارت شخص ثالث آموزش د ده انجام
شود و مورد ارز ا قرار گ د.
)(§ 4a
فراهم سازی ام ان دن ال کردن تماس از ط ق برنامه ها )§  6خش .(4
ازگشا های مغازه ها
در مناطق ش ری و روستا دارای آمار  7روز ا دار ز ر  ، 50کتا خانه ها و ا ا ها و
موزه ها مجاز ه از شدن دون محدود ت هس ند.
کتاب فرو های د گر ه حساب فروش اه های احت اج روزمره ه حساب ن امده و
صدق م کنند .بنابراین  Click & Meetا  Click & Collectهمچنان مقررات م وط ه
دولت ح م داد اه اداری ادن-وورتم گ را اجرا کند.

Corona-VO des Landes Baden-Württemberg,
gültig ab dem 29.03.21
Maskenpflicht




Bei Mitfahrten von haushaltsfremden Personen im Auto gilt für alle Insassen eine
Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2-/KN95-/N95-Maske). Paare, die nicht
zusammenleben, gelten auch hier als ein Haushalt.
Maskenpflicht auch für Grundschulkinder (medizinische Maske/FFP2-Maske), gültig
seit dem 22.03.21

Kontaktbeschränkungen


Keine Verschärfung der Kontaktbeschränkung bei der „Notbremse“. Hier bleibt die
allgemeine Regelung bestehen: Maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei
Haushalten. Dabei zählen Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht mit. Paare, die nicht
zusammenleben, gelten als ein Haushalt.

Corona-Schnell- und Selbsttests




Definition von Schnell- und Selbsttests, die erforderlich sind, um gewisse
Dienstleistungen und Angebote wahrnehmen zu können. Soweit ein negativer
COVID-19-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser durch geschulte Dritte
durchgeführt und ausgewertet werden oder unter Aufsicht eines geschulten Drittens
durchgeführt und ausgewertet werden (§ 4a).
Ermöglichung der Kontaktnachverfolgung über Apps (§ 6 Absatz 4).

Öffnungen / Einzelhandel



In Stadt- und Landkreisen mit einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 50 dürfen
Bibliotheken und Archive analog zu Museen ohne Einschränkungen öffnen.
Der Buchhandel gehört nicht mehr zum Einzelhandel des täglichen Bedarfs. Für ihn
gelten nun auch die entsprechenden Click & Collect bzw. Click & Meet Regelungen.
Das Land setzt damit ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg
um.

