
NHỮNG HẠN CHẾ TIẾP XÚC 
Các cuộc hội họp riêng tư ở nơi công cộng và trong phòng kín chỉ được phép trong 
vòng các thành viên của chính hộ gia đình bạn và tối đa là thêm một người tiếp theo. 
Những đứa trẻ liên quan đến 12 tuổi và người đi cùng của người khuyết tật sẽ không 
tính đến, nếu điều này là cần thiết vì lý do chăm sóc. 

TRƯỜNG HỌC VÀ NHÀ TRẺ 
Nếu có thể, hãy trông con ở nhà. Việc bắt buộc đi học sẽ được dỡ bỏ cho đến ngày 
31 tháng 1 năm 2021. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 có thể học trong trường nếu cha 
mẹ không có nơi trông trẻ, nếu không sẽ được học từ xa. Từ lớp 7 trở đi trở đi chỉ học 
bài cự ly. Các em tốt nghiệp lớp 10, 12 và năm cuối các trường dạy nghề trở lại lớp 
trực diện để các em ôn thi. 
 
Các trung tâm giữ trẻ vẫn mở cửa. Chỉ tận dụng ưu đãi này nếu không thể chăm sóc 
tại nhà. 

CÁC QUI TẮC NGHIÊM NGẶT ĐỐI VỚI CÁC KHU VỰC CÓ TỶ LỆ HƠN 200 
NGƯỜI BỊ NHIỄM MỚI TRÊN 100.000 CƯ DÂN TRONG BẨY NGÀY 
Đối với những khu vực này, các quận, huyện phải thực hiện các biện pháp tiếp theo:  

• Cấm ra ngoài từ 21 giờ đến 6 giờ, trừ khi có lý do chính đáng. 
• Hạn chế bán kính di chuyển của mỗi người trong phạm vi 15 cây số quanh nơi 

ở (địa chỉ đã đăng ký), trừ khi có lý do chính đáng( ví dụ : đường đi làm, việc 
vặt cần thiết như đi chợ hoặc đi khám bệnh) 

• Việc đi vào khu vực này không từ lý do nghề nghiệp hoặc các chuyến đi trong 
ngày là không thể 

• Trẻ em và học sinh chỉ có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc khẩn cấp của nhà trẻ 
hoặc trường học trong những trường hợp ngoại lệ hợp lý. 

 
VẪN ÁP DỤNG: 

• Việc tiếp xúc với những người khác bên ngoài hộ gia đình của bạn nên được 
giữ ở mức tối thiểu tuyệt đối. 

• Các quy tắc về khoảng cách, vệ sinh, khẩu trang hàng ngày và thông gió phải 
luôn được tuân thủ. 

• Nên tránh những chuyến đi du lịch không thực sự cần thiết (riêng tư hoặc 
chuyên nghiệp).  

• Nếu có thể, các chuyến đi đến các khu vực rủi ro nước ngoài không nên diễn 
ra ngay bây giờ. 

• Các qui định kiểm dịch đối với các chuyến đi đến các khu vực có nguy cơ trong 
nước Đức vẫn được duy trì. 

• Các cửa hàng buôn bán lẻ, tiệm làm tóc và mỹ phẩm, các cơ sở nghệ thuật, 
văn hoá và giải trí cũng như các nhà hàng và khách sạn sẽ vẫn đóng cửa. 
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