W związku ze zwalczaniem koronawirusa obowiązują te ograniczenia.

Podstawowe informacje
Sklepy detaliczne, handel i gastronomia
Zakłady gastronomiczne, w szczególności restauracje, knajpy, zajazdy i jadłodajnie, tawerny,
bary, bufety, stołówki, restauracje hotelowe i bary hotelowe, lodziarnie i kafeterie nie mogą w
żadnym dniu tygodnia w godz. od 23 do 6 wydawać napojów alkoholowych do spożycia poza
lokalem. Dotyczy do również punktów sprzedaży i podobnych obiektów, w szczególności
stacji paliw, kiosków, sklepów detalicznych i supermarketów. Godziny otwarcia punktów
gastronomicznych w przypadku usług odbioru, dostawy i dostarczania oraz handlu ulicznego
i sprzedaży w gospodarstwach zostają ograniczone każdego dnia tygodnia od 6 do 23.

Obowiązek noszenia maseczek






Obowiązek noszenia maseczek zostaje wprowadzony na ulicy Prinzregentenstraße,
Bismarckstraße, Ludwigstraße, na placu Rathausplatz, Ludwigsplatz, na ulicy
Schulstraße (między Bismarckstraße a Ludwigsplatz), Bahnhofstraße (między
Berliner Straße i Rheingalerie), Kaiser-Wilhelm-Straße (między Bismarckstraße i
Zollhofstraße), Wredestraße (między Bismarckstraße i Lichtenbergerstraße), na CarlWurster-Platz, Berliner Platz i na Mundenheimer Straße (między Yorckstraße i
Pfalzgrafenstraße).
W szkołach średnich obowiązkowe jest noszenie maseczek podczas lekcji.
W obiektach kształcenia dla dorosłych, kształcenia zawodowego lub dokształcania
oraz w prywatnych instytucjach nauczania należy podczas lekcji zasłaniać usta i nos.
Osoby dorosłe przebywające na placach zabaw muszą nosić maskę.

Targi i rynki
Targi, wystawy oraz pchle targi i wyprzedaże, targi specjalistyczne lub targi tym podobne w
rozumieniu ustawy kraju związkowego o targach, wystawach i rynkach, na których
oferowane są różne towary, są zabronione. Wyjątkiem od tego są targi produktów
spożywczych.

Infolinie




Numer informacji telefoniczne dla mieszkańców Ludwigshafen, 0621 504-6000, od
poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 18
Urząd zdrowia okręgu Nadrenia-Palatynat, 0621 5909-5800, od poniedziałku do
czwartku w godz. od 9 do 12 i od 13 do 16, w piątek od godz. 9 do 12
Infolinia kraju związkowego, 0800 575 8100, od poniedziałku do piątku od godz. 8 do
18, w weekend od godz. 10 do 15



Infolinia 24 godz. pogotowia ratunkowego, 0800 99 00 400, centralna infolinia
telefoniczna dla pacjentów przypuszczających u siebie zakażenie koronawirusem

