Aşağı Saksonya Korona Yönetmeliği – Kompakt
Geçerlilik başlangıcı: 16 Aralık 2020 Çarşamba

Yakınlar

Korona Yönetmeliği Çerçevesinde

En dar aile çevresi
Evli eşler,
evlilik çatısı altında olmayan bir
hayat arkadaşlığının tarafları,
partnerleri, gerçek anlamda
akrabalar, özellikle anne babalar,
büyükanne ve büyükbabalar, büyük
büyükanne ve büyük büyükbabalar,
çocuklar, torunlar, torunların
çocukları yanı sıra kardeşler,
kardeşlerin çocukları ve bunlara ait
hanelerin üyeleri

Aşağı Saksonya Eyalet Hükûmeti Basın ve Enformasyon Dairesi – Durum: 16.12.2020

Aşağı Saksonya Korona Yönetmeliği – Kompakt
Geçerlilik başlangıcı: 16 Aralık 2020 Çarşamba

İşletme yasakları ve kısıtlamalar
Hizmetler
 Kuaför işletmeleri, kozmetik merkezleri, masaj salonları, dövme salonları vs.
Ticaret
 Outlet merkezleri ve alışveriş merkezlerindeki satış noktaları da dahil olmak
üzere perakende satış noktaları (gıda maddeleri tedariki veya gündelik ihtiyaç
malları veya hizmetleri için satış noktaları – bkz. sağdaki sütun)

Gastronomi
 Restoranlar, büfeler, kafeler, nargile kafeleri, kulüpler, diskotekler,
Boş zaman etkinlikleri
 Sinemalar, hayvanat bahçeleri, hayvan parkları, fuarlar, sergiler, özel pazarlar,
eğlence parkları vs., kumarhaneler, oyun salonları, bahis salonları
 Kamuya açık ve özel spor tesislerinde boş zaman ve amatör spor etkinliği
teklifleri, spor merkezleri, yüzme ve eğlence havuzları, saunalar, termaller,
solaryum salonları
Konaklama yerleri/Turizm
 Otellerde, pansiyonlarda, tatil evlerinde, kamp alanlarında vs. turistik
konaklamalar, turistik otobüs, gemi ve fayton yolculukları
Yılbaşı
 Kalabalık ve toplanma yasağı
 Eğlence amaçlı patlayıcı/piroteknik madde yasağı

Aşağı Saksonya Eyalet Hükûmeti Basın ve Enformasyon Dairesi – Durum: 16.12.2020

 İzin verilir
Hizmetler
 Fizyoterapi, ergoterapi, konuşma ve dil terapisi, ayak sağlığı veya ayak bakımı
alanlarında tıbbi hizmetlerin yanı sıra ortopedi tekniği ve muayenehaneleri
Ticaret
 Gıda maddesi perakendecileri, haftalık pazarlar, şarküteriler, içecek mağazaları,
gel al ve teslimat hizmetleri, doğal ürün dükkanları, bebek ürünleri mağazaları,
eczaneler, medikal ürün mağazaları ve kozmetik marketleri, gözlük ve işitme
cihazları satan dükkanlar, benzin istasyonları, dört ve iki tekerli motorlu araç
servisleri yanı sıra elektronik servisleri, bankalar, postane şubeleri, temizli k ve
yıkama salonları, hayvan ve yem ihtiyaç maddeleri perakendecileri, yakıt ve
kalorifer yakıtı perakendecileri, otomobil yıkama tesisleri, ticari müşteriler için
satıcılar ve yapı marketleri
 Satış alanları dışında kalan her türlü malın siparişi ve teslimatı veya temassız
alınması

Gastronomi
 Yiyeceklerin evde tüketilmek üzere
dükkân dışında satışı, teslimatı ve teslim alınması
 Turist olmayan konuklara pansiyon, otel ve konaklama yerlerinde yanı sıra
mesleği icabı motorlu araç kullanan kişilere yol dinlenme/konaklama
tesislerinde hizmet verilmesi
Konaklamalar
 Görev ve iş icabı seyahat edenler ve zorunlu şartlarda izin verilir
 Kendi yazlık evinin yanı sıra daimi kamp kullanımına izin verilir

