За борба с коронавируса важат тези ограничения.

Преглед
Търговия на дребно, търговия и гастрономия
Заведенията, най-вече ресторантите, кръчмите, заведенията за консумация на напитки
и ястия, винарните, баровете, столовете, лавките, ресторантите в хотелите и баровете
в хотелите, сладоледените къщи и кафетата за сладолед нямат право да дават
алкохолни напитки всеки ден от седмицата във времето между 23 ч и 6 ч. за
консумация извън заведението. Това важи също за търговските обекти и подобни
заведения, най-вече бензиностанции, павилиони, магазини за търговия на дребно и
супермаркети.

Работното време на гастрономичните заведения за услуги за прибиране, доставяне и
донасяне и за улична продажба и фермерски щанд се ограничава всеки ден от
седмицата от 6 ч до 23 ч.

Задължително носене на маски







Носенето на маски е задължително на Принцрегентенщрасе, Бисмаркщрасе,
Лудвигщрасе, на Ратхаусплац, Лудвигсплац, на Шулщрасе (между
Бисмаркщрасе и Лудвигсплац), Банхофщрасе (между Берлинер Щрасе и
Райнгалери), Кайзер-Вилхелм-Щрасе (между Бисмаркщрасе и Цолхофщрасе),
Вредещрасе (между Бисмаркщрасе и Лихтенбергерщрасе), на Карл-ВурстерПлац, Берлинер Плац и на Мунденхаймер Щрасе (между Йоркщрасе и
Пфалцграфенщрасе).
В средните училища носенето на маски в часовете е задължително.
В заведенията за образование на възрастни, професионално образование или
повишаване на квалификацията и в частните учебни заведения в часовете
също трябва да се носи защита за устата и носа.
Възрастните, присъстващи на площадките за игра, трябва да носят маска.

Панаири и пазари
Панаири, изложения и битпазари и базари, специализирани пазари и подобни пазари
по смисъла на закона на провинцията за панаирите, изложенията и пазарите, на които
се предлагат различни стоки, са забранени. Изключение от това правят седмичните
пазари.

Горещи телефонни линии





Телефон на градската управа на Лудвигсхафен за информация на граждани,
0621 504-6000, от понеделник до петък от 8 до 18 ч
Здравна служба окръг Рейн-Пфалц, 0621 5909-5800, понеделник до четвъртък
от 9 до 12 ч и от 13 до 16 ч, петък от 9 до 12 ч
Гореща телефонна линия на провинцията, 0800 575 8100, понеделник до петък
от 8 до 18 ч, в събота и неделя от 10 до 15 ч
24 ч-гореща телефонна линия Амбулатория за пациенти с температура, 0800 99
00 400, централна гореща телефонна линия за пациенти, които предполагат, че
са се заразили с коронавирус

