Stanje na nemškem trgu, 17.03.2020

Včeraj zvečer sta se zvezna vlada in predsedniki vlad zveznih dežel dogovorili o naslednjih ukrepih
enotnega pristopa za nadaljnje omejevanje socialnih stikov v javni sferi v vezi z epidemijo Covid-19 v
Nemčiji. Karanten, izolacij oz hujših restriktivnih omejitev ni predpisanih. Zaenkrat drži poleg do sedaj
zapisanih ukrepov še sledeče:
1. ZAPRTO do nadaljnjega za javnost:
- Bari, klubi, diskoteke, pubi in podobne ustanove
- gledališča, opere, koncertne dvorane, muzeji in podobne ustanove
- sejmi, razstave, kinematografi, zabaviščni in živalski parki ter ponudniki prostočasnih
dejavnosti (v zaprtih prostorih in na prostem), posebni trgi, zabaviščne arkade,
igralnice, stavnice in podobni objekti
- centri za prostitucijo, bordeli in podobne ustanove
- športne dejavnosti na in v vseh javnih in zasebnih športnih objektih, bazenih in
zabavnih bazenih, telovadnicah in podobnih objektih
- vsa ostala maloprodajna mesta, ki niso omenjena posebej
- igrišča
2. DOVOLJENJE delovanja:
Trgovinam na drobno z živili, tedenskim tržnicam, storitvam prevzema in dostave, lekarnam,
trgovinam z medicinsko oskrbo, drogerijam, bencinskim črpalkam, bankam in hranilnicam,
poštam, frizerjem, kemičnim čistilnicam, pralnicam, prodaji časopisov, gradbeništvu,
vrtnarskim trgovinam in trgom za hišne živali in podobno, izrecno NI zaprta Veleprodaja.
Namesto tega začasen odlok nedeljske prepovedi prodaje za te vrste trgovin do nadaljnjega.
Odpiranje teh objektov je predmet higiene, nadzora dostopa in izogibanja čakalnim vrstam.
Ponudniki storitev in obrtniki lahko še naprej delajo.
Vse zdravstvene ustanove ostajajo odprte ob upoštevanju povečanih higienskih potreb.
3. PREPOVEDANO JE:
- druženja v klubih in drugih športnih in rekreacijskih prostorih ter koriščenje ponudb v
izobraževalnih centrih za odrasle, glasbenih šolah in drugih javnih in zasebnih
izobraževalnih ustanovah zunaj šole ter potovanj s trenerjem
- Srečanja v cerkvah, mošejah, sinagogah in shodi drugih verskih skupnosti.
4. IZJEMNI PREDPISI/ZAHTEVE:
- Predpisi obiskov za bolnišnice, preventivne in rehabilitacijske ustanove, domove za
ostarele in posebne oblike bivanja v smislu SGB IX ter podobne ustanove za omejitev
obiska (npr. Obisk enkrat na dan, eno uro, ne pa za otroke, mlajše od 16 let, ne za
obiskovalce z okužbami dihal itd.);
- splošna prepoved vstopa za osebe, ki so bile v ogroženih območjih v tujini ali v
posebej prizadetih regijah v Nemčiji po klasifikaciji RKI v zadnjih 14 dneh, razen v
primeru prenehanja njihovega delovanja, splošna prepoved vstopa v državo,
zapiranje mej (Švica, Francija, Avstrija, Luksemburg, Danska);

-

-

Zahteve za kavarne, restavracije, restavracije in hotele, da zmanjšajo tveganje za
širjenje virusa Corone, na primer z ureditvijo razdalje med mizami, urejanjem števila
obiskovalcev, higienskimi ukrepi in navodili;
predpisi, da se ponudbe nastanitve v Nemčiji lahko uporabljajo samo za NUJNE
potrebe in izrecno ne za turistične namene;
predpisi, da se restavracije in prehrambeni obrati odprejo najprej ob 6. uri in zaprejo
najpozneje do 18. ure.

Po medijih pa na današnji dan izredno odmeva sprejetje odloka o pomoči vsem nemškim
državljanom, da se vrnejo v domovino. Teh je na tisoče. Zvezni urad za zunanje zadeve v svojih
obveščanjih od danes naprej tudi striktno odsvetuje potovanje v tujino, namenja pa 50 milijonov
sredstev za pomoč pri vračanju nemških državljanov nazaj domov. Več na:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/
Prav tako vsi večji organizatorji potovanj (FTI, TUI, ALLTOURS idr.) odpovedujejo svoje alotmanske
pogodbe, ne sprejemajo rezervacij in vsaj do Velike noči zapirajo svoja vrata https://www.reisevor9.de/inside/tui-fti-schauinsland-und-alltours-sagen-reisen-ab
https://www.fvw.de/
Uporabno:
https://corona-navigator.de/ uradna stran nemškega NT-ja in drugih vladnih inštitucij, kjer turistično
javnost obveščajo o stanju, državni pomoči po posameznih deželah in drugih uporabnih informacijah.
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