Pentru combaterea coronavirusului se aplică aceste restricții.

O privire de ansamblu
Comerț cu amănuntul, comerț și gastronomie
Unitățile gastronomice, îndeosebi restaurantele, cafenele, unitățile de servire a produselor
alimentare și băuturilor, pub-urile, barurile, sălile de mese, cantinele, restaurantele și barurile
de hotel, gelateriile și cafenele cu vânzare de înghețată nu au voie să ofere băuturi alcoolice
pentru consumul în afara facilității în fiecare zi a săptămânii în perioada cuprinsă între orele
23.00 și 6.00. Aceasta se aplică și pentru unitățile de vânzare și facilități similare, îndeosebi
benzinării, chioșcuri, magazine cu vânzare cu amănuntul și supermarketuri. Programul de
lucru al unităților gastronomice pentru serviciile de ridicare, de livrare și de aducere, precum
și pentru vânzarea stradală și vânzarea direct de la fermă este limitat în fiecare zi a
săptămânii la perioada cuprinsă între orele 6.00 și 23.00.

Obligația de purtare a măștii







Obligația de purtare a măștii există în Prinzregentenstraße, Bismarckstraße,
Ludwigstraße, în piața primăriei, Ludwigsplatz, în Schulstraße (între Bismarckstraße
și Ludwigsplatz), Bahnhofstraße (între Berliner Straße și Rheingalerie), KaiserWilhelm-Straße (între Bismarckstraße și Zollhofstraße), Wredestraße (între
Bismarckstraße și Lichtenbergerstraße), în Carl-Wurster-Platz, Berliner Platz și în
Mundenheimer Straße (între Yorckstraße și Pfalzgrafenstraße).
În școlile secundare se aplică obligația de purtare a măștii în timpul orelor de curs.
În instituțiile pentru formarea adulților, formare profesională sau perfecționare
profesională și în instituțiile de învățământ private trebuie să se poarte o mască de
protecție a gurii și a nasului și pe perioada cursurilor.
La locurile de joacă, adulții prezenți trebuie să poarte o mască.

Târguri și piețe
Târgurile, expozițiile, bazarurile și piețele cu produse second-hand, piețele speciale și piețele
similare în sensul Legii naționale privind târgurile, expozițiile și piețele la care sunt oferite
diverse mărfuri, sunt interzise. Excepție de aici fac piețele săptămânale.

Linii de asistență telefonică




Telefon pentru informații pentru cetățenele și cetățenii orașului Ludwigshafen, 0621
504-6000, de luni până vineri, între orele 8.00 și 18.00
Oficiul de Sănătate Publică Rhein-Pfalz-Kreis, 0621 5909-5800, de luni până joi, între
orele 9.00 până la 12.00 și între orele 13.00 și 16.00, vineri, între orele 9.00 și 12.00
Linia de asistență telefonică, 0800 575 8100, de luni până vineri, între orele 8.00 și
18.00, la sfârșit de săptămână, între orele 10.00 și 15.00



Linia de asistență telefonică 24 h, ambulanță, 0800 99 00 400, linie de asistență
telefonică centrală pentru pacientele și pacienții care bănuiesc că s-au infectat cu
coronavirus.

