
Thứ ba,  31.3.2020

Thông tin bổ xung:

Nói chung thì các điều khoản đã được đặt ra từ ngày 25.03.2020 sẽ vẫn tiếp tục được áp dụng. Từ 
ngày 01.04.2020 sẽ có một vài thay đổi sẽ được tóm tắt sau đây

Về cơ bản thì việc rời khỏi nhà mà không có lý do chính đáng vẫn không được cho phép. 

Tuy nhiên:

Được phép ra khỏi nhà trong các trường hợp sau::

- Đảm bảo nguồn cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân, bao gồm cả dịch vụ thu gom và giao hàng (cũng 
trong bối cảnh làm việc tự nguyện)

-  Thực hiện các hoạt động về giao hàng cần thiết, bao gồm thư và đặt hàng qua thư.

- Thăm nom vợ/chồng cũng như bạn đời, những người có nhu cầu được giúp đỡ, người bệnh hoặc người bị
hạn chế về di chuyển (mà không sống trong các viện/nhà chăm sóc); thực hiện quyền nuôi con và quyền có 
các hoạt động trong khu vực tư nhân tương ứng.

- Đưa đón với những người có nhu cầu được hỗ trợ, cũng như trẻ vị thành niên

- Tham dự và đưa viếng đám tang với giới hạn những người thân thiết trong gia đình, tuy nhiên số lượng 
người tham gia cũng không được quá 15 người

Các trường hợp bị cấm là: Thăm viếng viện dưỡng lão cũng như các cơ sở điều dưỡng, các cơ sở chăm 
sóc và điều trị nội/ngoại trú những người khuyết tật, đến bệnh viện cũng như đến các cơ sở phòng ngừa và 
hỗ trợ phục hồi trức năng

Các trường hợp ngoại lệ là: Việc thăm viếng người/họ hàng thân thiết gần thuộc gia đình ở các đơn vị chăm
sóc thai sản, chăm sóc trẻ em và cơ sở chăm sóc hồi sức cũng như các nhà tế bần; hay là tham gia đưa 
tiễn những người thân cận vào lúc lâm chung. Tuy nhiên việc thăm viếng, chăm sóc cũng phải được phối 
hợp và chấp nhận của các cơ sở nêu trên

Các hình thức thể thao trong phòng tập cũng như ngoài trời tại các cơ sở phòng tập cá nhân hay công cộng 
đều không được cho phép.
Các cuộc họp trong nhà thờ, giáo đường Hồi giáo, giáo đường Do Thái và các cộng đồng tôn giáo khác 
cũng như các cuộc họp trong câu lạc bộ, các cơ sở thể thao và giải trí khác cũng bị cấm.

Bất cứ ai khi đang lưu thông trên đường trong quá trình kiểm tra của các cơ quan quản lý đều phải nêu ra 
được những lý do tại sao họ đang không ở nhà. Điều này có thể chứng minh qua các giấy chứng nhận sử 
dụng lao động, thẻ làm việc của công ty hoặc cơ quan hoặc giấy chứng minh nhân dân đi kèm. 

Ba vi phạm chính, thường xuyên và  mức phạt cũng như tiền phạt đã được xác định như sau:

- Rời khỏi nhà không có lý do chính đáng:
Mức phạt: 150€ 
- Vi phạm lệnh cấm thăm viếng
Mức phạt (cho người đến thăm): 500€
 
Những quy định trên có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1.4.2020 đến ngày 20.4.2020

Lưu ý:  Các thành phố và bang khác nhau có thể ban hành các quy định riêng của mình. Vui lòng tự thông 
báo cho bản thân.


