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Федералното правителство и правителствата на провинциите се споразумяха за 
разширяване на публикуваните на 12 март насоки за ограничаване на социалните 
контакти. Това важи и за провинция Хесен: 
 

1. Гражданите се приканват да намалят контактите си с други хора извън членовете 
на собственото си домакинство до абсолютно необходимия минимум. 
 

2. Където е възможно, на публични места трябва да се спазва минимално 
разстояние от най-малко 1,5 m от други лица извън посочените в т. I. 
 

3. На публични места гражданите могат да общуват и прекарват време с друго лице, 
което не живее в дома им или не спада към кръга на членовете на тяхното 
домакинство, единствено сами, или с членове на собственото домакинство. 
 

4. Естествено, пътуването до работа за посещение на спешните центрове или 
лекар, за пазаруване, за участие в заседания, за необходими срещи и изпити, за 
получаване на помощ за други или индивидуални спортове и упражнения на чист 
въздух, както и за извършване на други необходими дейности, продължава да 
бъде възможно. 
 

5. Предвид сериозната ситуация в нашата провинция събиранията на групи от хора 
с цел празнуване на обществени места, в апартаменти и частни заведения, са 
неприемливи. Спазването респ. неспазването на ограниченията за контакт се 
следи и в случай на нарушения ще бъде санкционирано от административните 
органи и полицията. 
 

6. Ресторантите и заведенията за обществени хранене ще бъдат затворени. 
Изключение от предходното е доставката и вземането на място на подлежаща 
на превоз храна за домашна консумация. 
 

7. Обслужващите фирми, развиващи дейност в сферата на грижите за тялото, като 
фризьори, козметични студия, масажни практики, студия за татуировки и други 
подобни, ще бъдат затворени, тъй като физическата близост е от съществено 
значение в тази област. Необходимите медицински манипулации и лечения 
остават възможни. 
 

8. Във всички фирми и особено в работещите с граждани, е важно да се спазват 
хигиенните предписания и да се прилагат ефективни мерки за защита на 
служителите и посетителите. 
 

9. Тези мерки ще бъдат в сила за срок от най-малко две седмици. 
 
 
Повече информация можете да получите на БЕЗПЛАТНАТА гореща линия с номер 0800 
555 4 666, която е отворена от 8 до 20 часа. Информацията е налична и в 
приложението HessenWARN и на официалната страница www.Hessen.de. 

http://www.hessen.de/

