
Thời điểm: thứ hai, ngày 23.3.2020

Hạn chế ra ngoài trên toàn quốc tại bang Sachsen

Từ ngày 23.3 điều khoản hạn chế ra ngoài sẽ có hiệu lực trên toàn liên bang đến 24h ngày 5.4. 
2020. 

Trong thời gian đó việc rời khỏi căn hộ hoặc nhà riêng  mà không có lý do hợp lệ đều bị cấm. 
Việc đi làm và đi chợ vẫn được cho phép. Cả việc tập thể thao và vận động ngoài trời cũng như 
việc ra nhà vườn riêng của mình cũng vẫn được cho phép.

Xin lưu ý:

Việc tụ tập thành đám đông sẽ bị phạt và có thể bị đối mặt với án tù lên tới hai năm

Ngoài ra các lý do hợp lệ khác để rời khỏi nhà riêng bao gồm:

!ngăn chặn nguy hiểm đến tính mạng và tài sản;

!đi làm (điều này cũng bao gồm cả đường đi đến nơi làm việc và về nhà);

!việc đưa trẻ (đi và về) đến nơi chăm sóc trẻ khẩn cấp theo nghị định chung của Bộ Y tế 
bang Sachsen về các trung tâm giữ trẻ và trường học vào ngày 18 tháng 3 năm 2020 và 
đến các cơ sở chăm sóc ban ngày theo nghị định chung của Bộ Y tế bang Sachsen ngày 
20 tháng 3 năm 2020;

!đón con từ phía cha hoặc mẹ có thể thực hiện quyền nuôi con tại nhà của mình;

!Chăm sóc và hỗ trợ những người cần chăm sóc tại nhà riêng;

!mua hàng;

!đến bác sĩ và điều trị y tế cũng như thực hiện các tư vấn chuyên môn bắt buộc cũng như 
hiến máu và huyết tương;

! tham dự các cuộc họp;

! tham gia các cuộc hẹn cần thiết (đối phó với chính quyền, luật sư, phiên tòa, phỏng vấn) và
các kỳ thi;

!giúp đỡ người khác;

! thể thao cá nhân và tập thể dục ngoài trời;

!chuyển nhà (chỉ với những người trong gia đình của bạn);

!chăm sóc động vật cũng như cho chúng đi „dạo“

Những nơi sau đây vẫn mở:
Các nơi cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm hàng ngày, dịch vụ nhận và giao hàng, các chợ 
bán lẻ thực phẩm, bán buôn, chợ đồ uống, cửa hàng thú cưng, nhà thuốc, cửa hàng cung cấp đồ 
dùng y tế, bác sĩ nhãn khoa, chuyên gia chăm sóc thính giác, ngân hàng, Sparkassen cũng như 
các trạm rút tiền tự động (ATM), bưu điện, trạm xăng, xưởng xe đạp, giặt khô, cửa hiệu giặt là, các
sạp báo và bưu điện

Các quy định trên có tác dụng đến 24h ngày 5.04.2020

Lưu ý:  Các thành phố và làng xã có thể có những quy định và tài chế riêng của mình. Vui lòng 
theo dõi trên các trang web tương ứng!


