
هسن. در اینجا خالصه ایالت ویسبادن و شهر ه در زمینه ویروس کرونا در زاطالعات جدید ما در مورد مقررات تا

ماه می اعتبار دارد. در مورد این که  . این مقررات تا تذکر رفته است اپریل  مقررات تازه اعتبار از تاریخ 

 اپریل تصمیم می گیرد. بعداً چگونه انکشاف خواهد یافت، دولت به تاریخ 

 

 منع تماس و مالقات

 

ادامه می یابد. به این معنی که در کنار سایر مسایل، نباید بیشتر از  می  مقررات منع تماس تا حداقل  -

عایت شود. اما خانواده ها از این امر رمتری باید  دو نفر باهم در محالت عامه گشت و گذار کند. فاصله 

مارچ مان بخوانید:   طالعات بیشتر در مورد منع تماس را در مطلب امستثنی اند. 

افرادی که برای دیدن اجساد اعضای خانواده مالقات افراد در شفاخانه ها و خانه های سالمندان همچنان ممنوع است.  -

دستور مستثنی اند.هایشان می آیند، از این 

 

یورو جریمه خواهد شد. تا  هر شخص بین در صورتی که این قواعد رعایت نشود،  -

 

 کودکستان ها مکاتب

 

اما در ابتدا تنها، صنف های پایانی آهسته آهسته دوباره باز می شوند.   اپریل مکتب ها از تاریخ  -

د. بعداً دوره های متوسطه و ابتدایی نیز باز می شوند. باز می شون ه هاگمنازیوم، لایر و هاوپت شول

کودکستان ها و شیرخوارگاه ها همچنان مسدود می مانند.  -

 

 چه باز است و چه مسدود؟

 

مترمربع اند، می توانند باز شوند. که دارای مساحت مغازه هایی اپریل  سر از روز دوشنبه  -

 سکل فروشی ها و کتاب فروشی ها نیز اجازه دارند به فعالیت آغاز کنند. یموتر فروشی ها، با

 

تنها سفارش و انتقال سفارش در رستوارنت ها ممکن است. بارها و میخانه ها مسدود می مانند.  رستورانت ها، -

 خدمات انتقال سفارش را انجام دهند.  اپریل  آیسکریم فروشی ها نیز تنها می توانند از 

 

باز شوند، اما باید مسایل بهداشتی را رعایت کنند. می  می توانند در هسن از تاریخ  آرایشگاه ها -

 

و سایر مکان های عبادت همچنان مسدود می مانند.کلیساها، مساجد، کنیسه ها  -

 

ممنوع است. آگست  تا جشن های سنتی و بازی های فوتبال )با تماشاچی( محافل بزرگ مانند  -

 

 ماسک صورت

 

 له حتمی نیست.ئاین مسدولت پوشیدن ماسک محافظتی را در هنگام خریداری و در بس ها و قطارها توصیه می کند. اما 

 

https://bit.ly/345jkCy


 : تا  تیلفون اطالعاتی شهر ویسبادن: روزانه از ساعت 

 

 : تا  شماره تماس اطالعاتی ایالت هسن در مورد ویروس کرونا روزانه از ساعت 

.  -بیمار کووید   (:ساعت  اپریل  یات در مورد واقعات ویروس کرونا در ویسبادن )تاریخ ئجز 

تن آنان درمان شده اند و نه نفر جان باخته اند. از این میان 


