لمواجهة فيروس كورونا سيتم تطبيق اإلجراءات التالية:

نظرة عامة
تجارة التجزئة ,تجارة و خدمات المطاعم

ال يُسمح للمطاعم و ْال َحانَات وحانات تقديم المشروبات الكحولية ومطاعم تقديم الوجبات الجاهزة وحانات مزارعي النبيذ الموسمية
والبارات ومطاعم الجامعة والكانتينيات والمطاعم الفندقية والبارات الفندقية ,ومحالت اآليس كريم بتوزيع المشروبات الكحولية
لتناولها خارج المحل بين الساعة  11مسا ًء و  6صبا ًحا طوال أيام األسبوع .ينطبق هذا أيضا ً على شبابيك البيع والمرافق المماثلة،
وال سيما محطات الوقود واألكشاك ومنافذ البيع بالتجزئة ومحالت السوبر ماركت.
إن ساعات العمل لخدمة اإلستالم والتوصيل والجلب في مؤسسات المطاعم محددة إبتدا ًء من الساعة  6صبا ًحا حتى الساعة  11مسا ًء
طوال أيام األسبوع وهذا أيضا ً ينطبق على البيع في الشوارع وبيع المنتجات الزراعية.

االلتزام بارتداء القناع






يطبق االلتزام بارتداء القناع في شارع برينسريجينتين شتراسيه وشارع بيسمارك شتراسيه وشارع لوفيج شتراسيه وفي
ميدان راتهاوسبالتس وفي ميدان لودفيجبالتس وفي شارع شولشتراسيه (بين شارع بيسمارك شتراسيه وميدان
لودفيجبالتس) وشارع بانهوف شتراسيه (بين بيرلينر شتراسيه وراينجاليري) وشارع كايسر-فيلهيلم-شتراسيه (بين شارع
بيسمارك شتراسيه وتسولهوف شتراسيه) وفريديه شتراسيه (بين شارع بيسمارك شتراسيه وليشتنبيرجير شتراسيه) وفي
ميدان بيرلينر بالتس وفي ميدان كارل-وورستر وفي شارع موندينهايمر شتراسيه (بين يورك شتراسيه وبفالتسجرافين
شتراسيه)
يتم تطبيق االلتزام بارتداء القناع في المدارس الثانوية أثناء الحصص.
في مؤسسات تعليم الكبار أو التدريب المهني أو التعليم التكميلي وفي المؤسسات التعليمية الخاصة ،يجب أيضًا ارتداء
غطاء الفم واألنف في أثناء الحصص.
في ساحات اللعب يجب على البالغين المتواجدين ارتداء غطاء االنف والفم.

المعارض واألسواق التجارية
يُحظر إقامة المعارض التجارية والفعاليات واألسواق الشعبية وأسواق السلع المستعملة واألسواق المتخصصة واألسواق المماثلة
بالمعنى المقصود في قانون الوالية بشأن المعارض التجارية والفعاليات واألسواق التي تُعرض فيها سلع مختلفة .يُستثنى من ذلك
الخطوط الساخنة





هاتف المعلومات لمواطني مدينة لودفيجشافن ،6000-504 0621 ،من االثنين إلى الجمعة من الساعة  6صبا ًحا حتى
الساعة  8مسا ًء.
ظهرا
مكتب الصحة بدائرة راين بفالتس كرايس ،5800-06215909 ،من االثنين إلى الخميس من  9صبا ًحا حتى 12
ً
ظهرا.
ظهرا حتى  4مسا ًء ،الجمعة من  9صبا ًحا حتى 12
ومن 1
ً
ً
الخط الساخن الخاص بالوالية ،8100 0800575 ،من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة  6مسا ًء،
في عطالت نهاية األسبوع من الساعة  10صبا ًحا حتى الساعة  3مسا ًء.
الخط الساخن على مدار  24ساعة الخاص بسيارة إسعاف الحمى ،00400 99 0800 ،الخط الساخن للهاتف المركزي
للمريضات والمرضى الذين يشتبهون في إصابتهم بفيروس كورونا

