
 

 

 

 In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Angehörige 

zweier Haushalte treffen - maximal zehn Personen. 

Reguli pentru viața publică începând cu 2 noiembrie 2020 
Regeln für das öffentliche Leben ab 02.11.2020  

 Halten Sie in der Öffentlichkeit mindestens 1,5 
bis 2 Meter Abstand von anderen Personen! 

1,5-2 m 

 Numai membrii a două gospodării au voie să se 

întâlnească în public - maximum zece persoane. 

 Păstrați cel puțin 1,5 până la 2 metri distanță în 

public de alti oameni. 

 Se recomandă utilizarea protecției bucale și nasului în 

public.  Protecția gurii și a nasului este obligatorie în 

autobuze, trenuri și la cumpărături. 

 Die Nutzung von Mund- und Nasenschutz in der 

Öffentlichkeit ist empfohlen. In Bussen, Bahnen und beim 

Einkaufen ist der Mund- und Nasenschutz verpflichtend. 

 Restaurants, Bars, Clubs, Diskotheken 
und Kneipen werden geschlossen. 
Lieferung und Abholung von Essen ist 
erlaubt. 

 Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, 
Kinos, Freizeitparks, Saunen, 
Spielhallen, Spielbanken, 
Wettannahmestellen und Bordelle 
werden geschlossen. 

 Veranstaltungen müssen abgesagt 
werden. 

 Gottesdienste sind unter Einhaltung der 
Hygieneregeln weiter erlaubt. 

 Fitnessstudios, Schwimm- und 
Spaßbäder werden geschlossen, auch 
Vereine dürfen nicht mehr trainieren. 

 Hotels und Pensionen dürfen keine 
Touristen mehr aufnehmen. 

 Auf Reisen, Tagesausflüge und 
Verwandtenbesuche sollte verzichtet 
werden. 

 Kosmetikstudios, Massagepraxen und 
Tattoo-Studios werden geschlossen. 

 Schulen und Kindergärten bleiben offen. 
Genauso Einrichtungen der Sozial- und 
Jugendhilfe. 

 

 Restaurante, baruri, cluburi, discoteci și 
pub-uri vor fi închise.  Este permisă 
livrarea și colectarea alimentelor.  

 Teatrele, operele, sălile de concerte, 
târgurile comerciale, cinematografele, 
parcurile de distracții, saunele, arcadele, 
cazinourile, magazinele de pariuri și 
bordelurile vor fi închise.  

 Evenimentele trebuie anulate.  

 Serviciile de închinare sunt încă permise 
dacă sunt respectate regulile de igienă.  

 Studiourile de fitness, piscinele și piscinele 
distractive sunt închise, iar cluburile 
sportive nu mai au voie să facă exerciții.  

 Hotelurile și pensiunile nu mai au voie să 
accepte turiști.  

 Trebuie evitate călătoriile, excursiile de o 
zi și vizitele la rude.  

 Studiourile cosmetice, masajele și 
studiourile de tatuaje vor fi închise.  

 Școlile și grădinițele rămân deschise.  De 

asemenea, instituțiile de bunăstare socială 

și de tineret. 


