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Κάτω Σαξονίας)

Πρόσθετοι κανόνες συμπεριφοράς στο πλαίσιο της πανδημίας
COVID-19 (ισχύουν από τις 8 Ιουνίου 2020)
Εκτός από τους κανόνες συμπεριφοράς που δημοσιεύθηκαν από εμάς στις 9 και 20 Απριλίου
και στις 11 Μαΐου 2020, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες COVID-19 από τις 8 Ιουνίου:


Οι εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους με έως και 250 συμμετέχοντες επιτρέπονται και
πάλι υπό όρους. Σημαντικό: Μόνο εκδηλώσεις με καθίσματα μπορούν να οργανωθούν
προκειμένου να διατηρηθεί η κατάλληλη απόσταση ασφαλείας. Δεν επιτρέπονται
εκδηλώσεις με όρθιους συμμετέχοντες.



Τα μεγέθη της ομάδας είναι περιορισμένα κατά κανόνα στα 10 άτομα, για εκδηλώσεις σε
κλειστά δωμάτια, όπως π.χ. προσφορές για παιδιά και εφήβους (εκτός από εκδηλώσεις
σε εξωτερικούς χώρους, γάμους, βαπτίσεις και κηδείες).



Από τη Δευτέρα, τα ξενοδοχεία επιτρέπεται να προγραμματίζουν με ποσοστό 80 τις
εκατό αντί του προηγούμενου 60 τις εκατό.



Επιτρέπονται επισκέψεις σε ορφανοτροφεία και οι κάτοικοι ενδέχεται να εγκαταλείψουν
το ορφανοτροφείο προσωρινά.



Οι πάροχοι τουριστικών λεωφορείων επιτρέπεται να ανοίξουν ξανά.



Η επείγουσα φροντίδα στα κέντρα οικογενειακών διακοπών μπορεί να πραγματοποιηθεί
ξανά.



Τα μπάρ μπορούν να ανοίξουν ξανά.



Τα διαμερίσματα διακοπών και τα εξοχικά διακοπών μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
έναν επισκέπτη και τους συνοδεύοντας ταξιδιώτες του, από το δικό τους νοικοκυριό και
από ένα επιπλέον νοικοκυριό.



Οι διαδηλώσεις είναι και πάλι δυνατόν και ανεξάρτητα από την παροχή ειδικής άδειας.



Γάμοι, βαπτίσεις και κηδείες μπορούν να γίνουν με 50 συμμετέχοντες αντί των
προηγούμενων 20.



Οι εσωτερικές και διασκεδαστικές πισίνες είναι ανοιχτές από Δευτέρα 8 Ιουνίου.



Σε καζίνο μπορούν να καταναλωθούν ξανά τρόφιμα και ποτά από την Δευτέρα.



Οι εθελοντές με κάρτα-ηγέτη της νεολαίας μπορούν να διοργανώσουν προσφορές για
παιδιά και νέους.



Εώς τις 31.8. απαγορεύονται οι μεγάλες εκδηλώσεις.
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Τα θέατρα, οι όπερες, οι αίθουσες συναυλιών, τα πολιτιστικά κέντρα, οι εμπορικές
εκθέσεις, οι ειδικές αγορές (εκτός από τις ειδικές αγορές με είσοδο στο ύπαιθρο) και οι
κινηματογράφοι παραμένουν κλειστοί.



Η βιομηχανία της πορνείας παραμένει κλειστή.



Κλαμπ, ντισκοτέκ και παρόμοιες παροχές, καθώς και μπαρ-ναργιλέ παραμένουν κλειστά.



Οι σάουνες παραμένουν κλειστές.
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