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Stan na: 22.07.2021r.
Informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji dotyczące
gastronomii
Lokale gastronomiczne w rozumieniu Heskiej ustawy o lokalach gastronomicznych, stołówki,
hotele, kantyny, lodziarnie, kawiarnie i inne lokale mogą oferować potrawy i napoje do
odbioru i dostawy, jeżeli istnieje i jest realizowana koncepcja odległości i higieny zgodnie z §
5 CoSchuV (Heskie Rozporządzenie o ochronie przed koronawirusem).
Potrawy i napoje mogą być również oferowane do konsumpcji na miejscu, jeżeli istnieje i jest
realizowana koncepcja zachowania dystansu i higieny zgodnie z § 5 CoSchuV i dane
kontaktowe gości są rejestrowane zgodnie z § 4 CoSchuV.
W przypadku imprez w restauracjach i zakładach pracy obowiązują te same wymogi, jak w
przypadku innych imprez i wydarzeń kulturalnych: są one dopuszczalne, jeżeli liczba
uczestników nie przekracza 750 osób w pomieszczeniach zamkniętych i 1.500 osób na
wolnym powietrzu, przy czym w imprezie bierze udział więcej niż 25 osób lub właściwy organ
w drodze wyjątku zezwala na większą liczbę uczestników, zapewniając jednocześnie stałą
kontrolę przestrzegania pozostałych wymogów (osoby zaszczepione lub ozdrowieńcy nie są
wliczani do liczby uczestników), dane kontaktowe uczestników są rejestrowane zgodnie z § 4
CoSchuV, istnieje i jest realizowana koncepcja zachowania dystansu i higieny zgodnie z § 5
CoSchuV, a do zamkniętych pomieszczeń z ponad 100 uczestnikami wpuszczane są
wyłącznie osoby z negatywnym dowodem zgodnie z § 3 CoSchuV.
Noclegi
Oferty noclegowe, w tym wyżywienie dla gości, są dopuszczalne, jeżeli w przypadku
pobytów w celach turystycznych w dniu przyjazdu pobytów w celach turystycznych w
momencie przybycia zostanie przedstawiony dowód negatywny zgodnie z § 3 CoSchuV (nie
dotyczy to sytuacji, gdy w obiekcie nie są prowadzone żadne pomieszczenia
ogólnodostępne), dane kontaktowe gości są rejestrowane zgodnie z § 4 CoSchuV, istnieje i
jest realizowana koncepcja higieny zgodnie z § 5.
Aktualne informacje można znaleźć na stronie Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych
i Integracji pod następującym adresem: www.hessenlink.de/CoronaHMSI

Podstawę prawną stanowi wyłącznie Rozporządzenie urzędowo opublikowane w Dzienniku
Ustaw i Rozporządzeń kraju związkowego Hesji
Pełny tekst prawny Rozporządzenia w sprawie ochrony ludności przed zakażeniami
koronawirusem SARS-CoV 2 (Rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem CoSchuV-) z dnia 22 czerwca 2021 r. z aktualnymi zmianami oraz rozporządzeń
towarzyszących można znaleźć na stronie: https://www.hessen.de/fuer-buerger/coronahessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen.

Strona 1 z 1

