
(Corona Lockdown) कोरोना लॉकडाउन, 16 िदसंबर, 2020 से (िव ार होने तक) 
मा  है (10-01-2021) 

 

  1. ू ल / बलवारी 

  • ू लो ंऔर डेकेयर क ो ंको बंद करना (अंितम ेिणयो ंम छा ो ंके िलए) दूर थ िश ा, एमए  7 वी ंक ा तक 
के ब ो ंकी आपातकालीन देखभाल) 

 

  2. वान क ितबंध 

  • िनजी िवि यो ंके िलए: अिधकतम दो घरो ंसे अिधकतम 5 लोग जो मे 14 साल से कम उ  के बचो की िगनती 
नही ंहै) 

  • रा ापी िनकास ितबंध लागू ह: 

  रात 8 बजे से सुबह 5 बजे के बीच क यू (केवल वैध से घर छोड़ना कारण जैसे काम, िचिक ा देखभाल और साथ 
नाबािलगो)ं 

  सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच क ू (ऊपर से घर छोड़ना) 

  कारण, अकेले या एक के साथ ताजी हवा म ायाम करना, अ  घरेलू काम, खरीदारी, अिधकतम पांच लोगो ंके 
साथ िनजी बैठक) 

  • बड़े प से शराब का सेवन िनिष  है 

 

  3.Christmas की छुि यो ंपर ए : 

  • केवल चार अ  कब  प रवार के सद ो ंसे केवल िमलने की अनुमित ह आप को अपने यं के घर पर। 

  1.यिद आपके घर म पांच लोग रहते ह, तो अ  चार लोगो ंको अनुमित दी जाती है आप के घर घर आने की। 

  संबंिधत पा रवा रक च : पित / प ी, अिववािहत साथी, र ेदार सीधी रेखा से अिधक भाई-बहन 

  4.खुदरा और हेयरडेसर को बंद करना 

  • रटेल ोर और हेयरडायर / नाई की दुकान बंद कर दी जाएगी 

  Allow काम जारी 

 1.िकराने का सामान की खुदरा िब ी (Supermarkt) 

2.िकराने का सामान के िलए सा ािहक बाजार  

3.फादरिस , ा  खा  भंडार, दवा की दुकान, ओव रिशयन, वण यं  ए ूिटिशयन 

 4.पेटोल ेशन, कार वकशॉप 

 5. डाक घर और बक, िनकासी का काम जारी रहेगा। 



  नववष (नया साल) 

  अंक के उ  जो खम के कारण नए साल की पूव सं ा पर पटाखो ंपर खरीदने और बेचने पर भी रोक लगा दी गई 
है।                           

                             

  चच सेवाए।                                                           

 •1.5 मीटर की ूनतम दूरी।                                 

 •मा  की आव कता। 

•(Singing )गाने पर ितबंध। 

   

थित ब त गंभीर है।  कृपया िनयमो ंका पालन कर और आप सभी अपनी और आपके प रवार की 
देखभाल कर। 

 

 

Corona-Lockdown, gültig ab dem 16.12.2020 (bis voraussichtlich 
10.01.2021) 

 

Schule / Kindergarten 

 Schließung von Schulen und KiTas (Für Schüler von Abschlussklassen gibt es 
Fernunterricht, Notbetreuung für Kinder bis zur mx. 7. Klasse wird organisiert) 

Kontaktbeschränkungen 

 bei privaten Treffen: maximal 5 Personen aus maximal zwei Haushalten (Kinder 
unter 14 Jahren zählen nicht) 

 landesweite Ausgangsbeschränkungen bleiben weiterhin bestehen: 
 Sperrstunde zwischen 20 und 5 Uhr (Verlassen des Hauses nur aus triftigen 

Gründen wie Arbeit, medizinische Versorgung und das Begleiten von 
Minderjährigen) 

 Sperrstunde zwischen 5 und 20 Uhr (Verlassen des Hauses aus den oben 
angeführten Gründen, Bewegung an der frischen Luft allein oder mit einem 
anderen Haushalt, Einkaufen, private Treffen mit maximal fünf Personen) 

 Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist untersagt 

Ausnahme über die Weihnachtsfeiertage 

 Treffen mit vier anderen Personen aus dem engsten Familienkreis, die nicht aus dem 
eigenen Haushalt kommen 



 Wenn in Ihrem Haushalt fünf Personen wohnen, dürfen weitere vier Personen zu 
Ihnen kommen 

 Engster Familienkreis: Ehepartner, unverheiratete Lebenspartner, Verwandter 
gerader Linie plus Geschwister und Geschwisterkinder 

Schließung Einzelhandel und Friseure 

 Geschäfte des Einzelhandels und Friseure / Barbershops werden geschlossen 
 Ausnahmen sind:  

o Einzelhandel für Lebensmittel 
o Wochenmärkte für Lebensmittel 
o Apotheken, Reformhäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker 
o Tankstellen, Kfz-Werkstätten 
o Postfilialen und Banken 
o Großhandel 
o Reinigung 

Silvester 

 Zu Silvester werden wegen der hohen Verletzungsgefahr dieses Jahr keine Böller 
verkauft 

Gottesdienste 

 1,5 Meter Mindestabstand 
 Maskenpflicht 
 Gesangsverbot 

 

Die Lage ist sehr ernst. Bitte halten Sie sich an die Regeln und 
passen Sie auf sich und Ihre Familie auf. 
 


