Ministerstwo Hesji
ds. Społecznych i Integracji

Stan: 04.03.2022

Zasady dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się
koronawirusa w Hesji: Co gdzie obowiązuje?

Powszechny obowiązek noszenia maski
-

Na świeżym powietrzu: Obowiązek noszenia maski, gdy nie ma możliwości
zachowania odstępów.
Wewnątrz: Obowiązek noszenia maski (wyjątek: lokale gastronomiczne na miejscu
siedzącym).

Spotkania
-

-

Dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców nie ma ograniczeń dotyczących liczby
uczestników spotkań.
W przypadku obecności osoby niezaszczepionej na spotkaniu w przestrzeni
publicznej obowiązują następujące zasady:
Tylko osoby należące do jednego gospodarstwa domowego plus maks. 2 osoby z
innego gospodarstwa domowego.
Zasada jest również zalecana w przypadku spotkań w prywatnych obiektach.
Należy również wcześniej wykonać test.

Miejsca pracy
-

Regulowane przez federalną ustawę o ochronie przed infekcjami:
Dostęp do miejsca pracy jest dozwolony tylko dla pracodawców i pracowników ze
statusem 3G.
W razie wątpliwości osoby niezaszczepione muszą osobiście dostarczać
potwierdzenie badania każdego dnia roboczego.
Pracownicy muszą mieć możliwość pracy z domu – chyba że nie jest to możliwe ze
względów operacyjnych.

Szkoła
-

Zajęcia stacjonarne dla wszystkich klas. Negatywny wynik testu: 3x w tygodniu.
Maska w budynku szkoły.
W przypadku zachorowania na koronawirusa w klasie: Codziennie testy przez 7 dni.
Testy również dla uczniów zaszczepionych i ozdrowieńców.
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Przedszkole
-

Regularna praca w warunkach pandemii (stałe grupy).

Sport
-

Wewnątrz: Zasada 3G.
Na świeżym powietrzu: Brak ograniczeń.

Miejsca kultury (muzea, miejsca pamięci itp.)
-

Wewnątrz: Zasada 3G.
Na świeżym powietrzu: Brak ograniczeń.

Wydarzenia
-

Wewnątrz: Maksymalnie 60% obłożenia i maksymalnie 6000 uczestników.
Na zewnątrz: Maksymalnie 75% obłożenia i maksymalnie 25 000 uczestników.

Usługi związane z ciałem
-

Zasada 3G.
Obowiązek noszenia maski FFP2.

Handel detaliczny
-

Obowiązek noszenia maski FFP2.

Lokale gastronomiczne
-

Zasada 3G oraz obowiązek noszenia maski poza własnym miejscem.

Kluby/dyskoteki
-

Kluby i dyskoteki mogą działać ponownie na zasadach 2G Plus.
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Hotele i noclegi
-

Zasada 3G.

Transport publiczny
-

Regulowane przez federalną ustawę o ochronie przed infekcjami:
Zasada 3G.
Obowiązek noszenia maski (zalecany typ FFP2) w pojeździe i w budynkach dworca.

Szkoły wyższe
-

Przeważnie zajęcia stacjonarne.
Obowiązek 3G i obowiązek maski również na własnym miejscu.

Prostytucja
-

Zasada 2G Plus. Wymóg przestrzegania wytycznych dotyczących higieny i
gromadzenia danych kontaktowych.

Definicja 3G, 2G i 2G Plus
-

-

3G: ozdrowieńcy, osoby zaszczepione lub posiadające test (nie starszy niż 24 h).
2G: ozdrowieńcy lub osoby zaszczepione. Ponadto osoby, które nie mogą być
zaszczepione z powodów medycznych (posiadające zaświadczenie) oraz dzieci i
młodzież poniżej 18 roku życia z książeczką testową ucznia lub aktualnym szybkim
testem (nie starszym niż 24 godziny).
Obowiązek noszenia maski i zachowania odległości pozostają bez zmian.
Zasada 2G Plus: zasadniczo obowiązuje następująca zasada: Osoby zaszczepione,
ozdrowieńcy i posiadające aktualny test (nie starszy niż 24 godziny).

Zasady dotyczące ozdrowieńców, osób zaszczepionych i tych, które przyjęły dawkę
przypominającą szczepionki (booster)
-

Nadal obowiązuje noszenie maski oraz przestrzeganie zasad zachowania dystansu i
higieny.
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-

Brak obowiązku kwarantanny dla członków gospodarstwa domowego w przypadku
osób, które przyjęły dawkę przypominającą szczepionki (booster).
Brak obowiązku kwarantanny po podróży lub kontakcie z osobami zakażonymi.
Wyjątek: Nastąpił kontakt z wariantem wirusa, który nie jest jeszcze
rozpowszechniony w Niemczech lub przyjazd z obszaru tego wariantu wirusa.

Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej rządu Hesji pod
następującym linkiem: https://www.hessen.de/handeln/corona-in-hessen oraz na
przykład na stronach internetowych RKI (Instytut Roberta Kocha), ECDC (Europejskie
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) lub WHO (Światowa Organizacja
Zdrowia).
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