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Информация от министерството на Хесен за социални въпроси и интеграция
относно ограниченията за контакт

Общи ограничения за контакт на обществените места
Няма ограничения за престой в публични пространства, ако посетителите не
надвишават 25 души. За определен брой хора или домакинства. Всеки се насърчава
да се държи по такъв начин, че да не излага себе си или другите на риск от инфекция.
Особено внимание трябва да се проявява при срещи, особено с хора, които са
изложени на повишен риск от сериозно развитие на заболяване, ако се заразят с
вируса SARS-CoV-2.
Ако хората от различни домакинства са заедно в затворено помещение или ако не
може да се поддържа минимално разстояние от 1,5 метра от хората в други
домакинства, се прилага препоръката да се носи медицинска маска. В затворените
помещения трябва да се осигури адекватна и редовна вентилация. В случай на остри
респираторни симптоми, контактът с членове на други домакинства трябва да се
избягва, доколкото е възможно, докато причините не бъдат изяснени.
Ако броят от 25 души е надвишен, се изисква запис на данните за контакт и създаване
на хигиенна концепция, за да се сведе до минимум рискът от инфекция и да се даде
възможност за последващи действия.

Срещи в частната сфера
За частни събирания с приятели, роднини и познати в къщи се препоръчва всички хора
да се тестват предварително, освен ако не са били ваксинирани или са се
възстановили, ако се съберат повече от 25 души. Освен това при такива по-големи
събирания се препоръчва да се запишат данните за контакт на хората, които участват,
и да се приложи концепция за хигиена и разстояние.

Училища
Само ученици, които имат отрицателни свидетелства в началото на учебния ден, имат
право да присъстват в клас и други редовни събития в училище. Тестът, на който се
основава резултатът от теста, или самопроверката, проведена в училището, може да
са извършени най-много преди 72 часа от началото на съответния учебен ден.
Напълно ваксинирани или възстановени ученици и учители са освободени от тези
изисквания.
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Грижа за деца:
Грижите в дневните центрове и детските ясли се извършват при редовна експлоатация
при пандемични условия в съответствие с държавната хигиенна концепция за детските
заведения, която е публикувана на началната страница на Министерството на
социалните въпроси и интеграцията на Хесен.
Грижите в постоянни групи вече не са необходими и са възможни отворени или
частично отворени концепции.
За хората със симптоми на заболяване и засегнатите от карантина, забраните за
влизане продължават да важат.

Работа
Работодателите се приканват да проверят дали могат да затвят под формата на
ваканцея или да се прилага работа от вкъщи, за да може да се приложи принципа
„Оставаме у дома“ в цялата страна.
Религиозни събирания в църкви, синагоги и джамии, както и събирания на други
религиозни общности
Погребални церемонии, погребения и религиозни събирания са разрешени независимо
от броя на хората, ако данните за контакт на участниците са написани в съответствие с
§4 от от наредбата за защита от коронавирус и е налице и се прилага концепция за
разстояние и хигиена в съответствие с § 5 от наредбата за защита от коронавирус.
Актуална информация може да бъде намерена на уебсайта на Министерството на
социалните въпроси и интеграция на Хесен на следния линк:
https://hessenlink.de/CoronaHMSI
Правно релевантна е само формулировката на наредбата, официално публикувана на
немски език в държавен Вестник и наредбите на провинция Хесен.
Пълният законов текст на наредбата за защита на населението от инфекции с
коронавирус SARS-CoV 2 (Наредба за защита от коронавирус -CoSchuV-) от 22 юни
2021 г. в актуалната версия и придружаващите наредби можете да намерите на:
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-undallgemeinverfuegungen.
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