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Următoarele reguli intră în vigoare în 10.01.2021:
Magazine, Gastronomie, Cultură și Sport
Lockdown-ul decembrie se prelungește până în 31 ianuarie. Prin urmare, magazinele,
restaurantele, spațiile culturale și cele destinate sportului rămân închise.
Ajutor financiar pentru îngrijirea copiilor
Guvernul federal acordă zece zile suplimentare de indemnizație pentru boală pentru fiecare
părinte și 20 de zile pentru părinții singuri. Acest lucru se aplică, de asemenea, în cazul în
care copiii trebuie îngrijiți acasă din cauza grădinițelor sau școlilor închise din cauza
pandemiei.

Restricționarea libertății de mișcare
Raza de mișcare pentru cetățenii din punctele fierbinți cu incidențe de peste 200 la 100.000
de locuitori pe săptămână va fi limitată la 15 kilometri în jurul locului de reședință. Excepțiile
au nevoie de un motiv valid. Unele dintre aceste motive:
- Sport și exerciții în aer liber
- Drumul spre școală, serviciu sau voluntariat
- Programări la diverse instanțe și autorități
- Vizite la medic
- Cumpărături
- Îngrijirea animalelor
- Îngrijirea propriei grădini, de exemplu într-o grădină alocată
Potrivit cancelarei Merkel, locul de reședință nu înseamnă adresa dvs. privată, ci orașul în
care locuiți. Berlinul este considerat loc de reședință. Astfel, chiar și cu incidențe peste 200,
puteți totuși să vă deplasați liber în Berlin și, de asemenea, să mergeți din Spandau în
Marzahn. Berlinul are în prezent (miercuri, 6.01) o valoare de 131,8.
Restricții de contact
Și aici, avem o restrângere semnificativă. În viitor, întâlnirile private vor fi permise numai cu
membrii propriei gospodării și cu maximum o altă persoană care nu locuiește în gospodărie.
Nu există o limită de timp sau oră după care să fie interzisă mișcarea cum se întâmplă în
Brandenburg. Cu toate acestea, în Berlin trebuie să aveți un motiv valid pentru a părăsi
propriul apartament. Dacă motivul nu este unul justificat, puteți fi sancționat/ă în urma
controalelor.
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Căminele pentru bătrâni, centrele de îngrijire medicală:
Personalul din casele de bătrâni și de îngrijire medicală ar trebui să fie testat de mai multe
ori pe săptămână, dar lipsa de personal este deseori un obstacol. Pentru mai multă
siguranță în căminele de îngrijire medicală, voluntarii ar trebui să sprijine personalul cu teste
rapide. Toți rezidenții instituțiilor de îngrijire ar trebui să primească o ofertă de vaccinare
până la jumătatea lunii februarie.
Munca la domiciliu/telemunca
Angajatorii și angajatoarele sunt încurajați să le permită angajaților să lucreze de acasă
într-un mod nebirocratic (de asemenea, pentru a ușura transportul local). În special, trebuie
evitate călătoriile.
Sport
Sportul profesional va continua, așa că probabil își va putea continua competițiile. Spectatorii
sunt în continuare excluși. Pregătirile și competițiile comunitare sunt complet interzise pentru
sporturile amatoare și populare.
Întoarcerea din zonele de risc
Intrarea ar trebui să aibă loc după „strategie cu două teste”. În plus față de obligația de
carantină existentă de zece zile, care poate fi încheiată mai devreme la prezentarea unui
test negativ efectuat nu mai devreme de a 5-a zi de carantină, va fi introdusă și obligația de a
prezenta un test nu mai vechi de 48 de ore sau de a face un test imediat după intrare.
Obligația de a vă înregistra digital dacă reveniți dintr-o zonă de risc rămâne valabilă.
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CINE POATE FI VACCINAT ÎNTÂI?
Din cauza disponibilității limitate a vaccinului, vaccinarea poate fi inițial oferită doar
grupurilor de risc.
În grupurile de risc cu prioritate sporită sunt incluse:
Persoanele de peste 80 de ani care sunt tratate și îngrijite în unități de îngrijire a
persoanelor în vârstă sau a persoanelor cu nevoi de îngrijire și persoanele care lucrează
în respectivele instituții
Personalul care oferă servicii de îngrijire în regim ambulant, extern
Angajații din unitățile medicale cu risc crescut de infecție precum unitățile de terapie
intensivă, secțiile de urgență, servicii de urgență, îngrijiri paliative, angajații
centrelor de vaccinare.
Lucrători în instituții medicale care îngrijesc și tratează persoane cu risc sporit persoane
cu risc ridicat (în special medicina oncologică și de transplant)
Rezervare invitație și programare.
Persoanele eligibile pentru vaccinare vor primi o scrisoare de invitație personală, inclusiv
codul de vaccinare de la Administrația Senatului. Cu acest cod puteți face programarea
pentru vaccinare într-unul din centrele de vaccinare din Berlin. Invitațiile sunt personale și
nominale: programările nu pot fi transmise terților și trebuie amânate în caz de boală.

