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Informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji dotyczące
ograniczenia kontaktów

Ogólne przepisy dot. ograniczenia kontaktów w przestrzeni publicznej
Nie ma już ograniczeń dotyczących pobytu w miejscach publicznych, w których przebywa nie
więcej niż 25 osób. Każda osoba powinna zachowywać się w taki sposób, aby nie narażać
siebie i innych na możliwe do uniknięcia ryzyko infekcji. Należy zachować szczególną
ostrożność podczas osobistych spotkań, zwłaszcza z osobami, które w przypadku zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 są narażone na zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby.
Gdy osoby z różnych gospodarstw domowych przebywają razem w zamkniętej przestrzeni
lub gdy nie można zachować minimalnej odległości 1,5 metra od osób z innych gospodarstw
domowych, zaleca się noszenie maski medycznej. W pomieszczeniach zamkniętych
zapewnić należy odpowiednią i regularną wentylację. W przypadku ostrych objawów
podczas oddychania należy w miarę możliwości unikać kontaktu z członkami innych
gospodarstw domowych do czasu wyjaśnienia przyczyn.
W przypadku zgromadzenia ponad 25 osób nadal wymagane są obowiązkowe warunki, takie
jak rejestrowanie danych kontaktowych i przygotowanie koncepcji higieny, w celu
zminimalizowania ryzyka zakażenia i umożliwienia dalszych działań monitorowania.
Prywatne spotkania towarzyskie
W przypadku prywatnych spotkań z przyjaciółmi, krewnymi i znajomymi w domu, stanowczo
zaleca się, aby wszystkie osoby poddały się wcześniej testom, chyba że zostały
zaszczepione lub ozdrowiały, gdy zbierze się więcej niż 25 osób. Ponadto, w przypadku
takich większych zgromadzeń, zaleca się zapisywanie danych kontaktowych osób
uczestniczących oraz wdrożenie koncepcji higieny i zachowania zachowania dystansu.

Szkoły
Tylko uczniowie, którzy mają negatywny wynik testu na początku dnia szkolnego mogą
uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, jak również w innych regularnych wydarzeniach
stacjonarnych. Test, na którym oparty jest wynik testu lub autotest przeprowadzony w szkole
nie może być przeprowadzony wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem danego dnia
szkolnego.
W pełni zaszczepieni lub ozdrowieni uczniowie i nauczyciele są zwolnieni z tych wymagań.
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Opieka nad dziećmi
Opieka nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach jest sprawowana w warunkach pandemii
zgodnie z krajową koncepcją higieny dla placówek opieki nad dziećmi, która jest
opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Społecznych i Integracji Hesji.
Opieka w stałych grupach nie jest już zatem konieczna i możliwe są koncepcje otwarte lub
częściowo otwarte.
Dla osób z objawami choroby, jak również osób objętych kwarantanną, nadal obowiązują
zakazy wstępu.
Praca
Pracodawcy są proszeni o sprawdzenie, czy zakład może pozostać zamknięty albo w
ramach urlopu zakładowego, albo szeroko zakrojonej pracy zdalnej z domu, aby w całym
kraju móc wdrożyć zasadę "Zostajemy w domu".

Zgromadzenia religijne w kościołach, synagogach i meczetach oraz zgromadzenia
innych wspólnot wyznaniowych
Uroczystości pogrzebowe, pochówki i zgromadzenia religijne są dozwolone niezależnie od
liczby osób, jeżeli dane kontaktowe uczestników są rejestrowane zgodnie z § 4 CoSchuV
oraz istnieje i jest realizowana koncepcja zachowania dystansu i higieny zgodnie z § 5
CoSchuV.

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.
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