Ogolne zalecenia miasta Hamburga z 22. marca 2020

Od dnia dzisiejszego przebywanie osób prywatnych w miejscach publicznych
dozwolone jest wylacznie przy zachowaniu odstępu minimum 1,5 m od innych osob,
chyba ze jest to niemozliwe ze wzgledu na warunki lokalne, lub jesli w gre wchodza
inne przepisy ograniczające.
W miejscach publicznych dozwolone jest przebywanie w pojedynkę, w towarzystwie
osób mieszkających w tym samym mieszkaniu lub w towarzystwie jednej osoby obcej.
Przebywanie w miejscach publicznych wiecej niz dwoch osob nie jest dozwolone.
Wyjątek stanowią:
zebrania pracowników tej samej firmy, zakładu, praktyki itd. jeśli ich praca nie została
zabroniona,
zebrania i posiedzenia służbowe polityków,
spotkania związane z działalnościa pracowników placówek medycznych,
spotkania związane z praca w sadownictwie i urzędach państwowych oraz innych
służbach dla obywateli
spotkania związane ze zbieraniem informacji i dokumentacja dla mediow,.
Do odwolania niedozwolone jest świadczenie następujących usług:
zakłady fryzjerskie
salony kosmetyczne,
studia tatuazu,
salony masażu i tym podobne
Zgromadzenia i pobyt w miejscach publicznych dozwolony jest w celu zakupu
artykułów żywnościowych, towarow i uslug codziennego uzytku jak nastepuje:
a. sklepy spożywcze,
b. cotygodniowe rynki warzywnicze itp.,
c. dostawa i odbior prywatnie zamówionych towarów,
d. sklepy z napojami,
e. apteki,
f. sklepy z wypozazeniem medycznym i rehabilitacyjnym,
g. drogerie,

h. stacje benzynowe,
i. banki i kasy oszczędności,
j. punkty obsługi pocztowej,
k. pralnie chemiczne,
l. pralnie samoobsługowe,
m. kioski z gazetami,
n. supermarkety z art. budowlanymi i ogrodniczymi,
o. punkty sprzedaży paszy dla zwierzat domowych,
p. hurtownie,
q. warszaty obslugi i reperacji pojazdów mechanicznych i rowerów,
v. rzemiosło i usługi, jeśli nie są one objęte specjalnymi zakazami.

Jeśli warunki lokalowe na to pozwalają, należy w wyżej wymienionych
placówkach/sklepach i warsztatach zachowywać odstęp min. 1,5 M do kolegów i
klientów.
Powyższe nie dotyczy mieszkańców tego samego mieszkania.
Zgromadzenia wiekszej ilosci osob poprzez korzystanie ze środków komunikacji
miejskiej:
W wagonach kolejki oraz w autobusach nalezy zachowywac odstęp min. 1,5 m.
Dozwolone jest:
poruszanie się w przestrzeni publicznej w celu opieki i zaopatrzenia w artykuły
codziennego użytku dla osob niepelnosprawnych i niedołężnych jeśli kontakt z tymi
osobami nie jest ograniczony innymi przepisami (kwarantanna).
odprowadzanie i odbieranie dzieci i młodzieży ze szkół, przedszkoli oraz innych
placówek tego rodzaju, jeżeli ich działalność nie jest ograniczona innymi przepisami.
opieka nad dziećmi i młodzieżą w placówkach nie objętych zakazem działalności,
także placówek opieki prywatnej.

udział w pogrzebach i stypach w kręgu najbliższej rodziny.
Zabrania sie przyrządzania i spożywania potraw w miejscach publicznych, zwłaszcza
grylowanie i piknikowania. Wyjatek stanowia tu osoby bezdomne, których ten przepis
nie dotyczy.
Na cotygodniowych jarmarkach dozwolona jest wylacznie sprzedaz artykułów
codziennego użytku. Jeśli pozwalaja na to warunki, nalezy zachowywac odstęp min.
1,50 m do klientów i sprzedawców.
Niedozwolone jest otwieranie restauracji, jadłodajni i imbisów. Dozwolone natomiast
jest sprzedawanie potraw na wynos oraz dostarczanie tychże na zamówienie. Tu też
obowiązuje odstęp 1,5 m.
Potraw i napoi zamówionych nie wolno spożywać w miejscach publicznych.
Zabronione jest organizowanie spotkań towarzyskich i obchody uroczystości zarówno
w mieszkaniach prywatnych jak i w miejscach publicznych.
Powyższe ograniczenia obowiązują chwilowo do 20. kwietnia 2020.

