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Przepisy dotyczące lockdownu w Badenii-Wirtembergii od 11 do 31 stycznia 2021 roku.
Ograniczenie kontaktów
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Spotkania prywatne w miejscach publicznych
lub przestrzeni prywatnej tylko w kręgu
własnego gospodarstwa domowego plus
maksymalnie jedna osoba spoza niego. Dzieci
do 14 roku życia włącznie pochodzące z obu
tych gospodarstw domowych nie są
uwzględniane przy obliczaniu ilości osób.
Przepis ten ma ułatwić sytuację rodzin
znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji.

+

Przepis dotyczący opieki nad dziećmi: Dzieci
z maksymalnie dwóch gospodarstw
domowych mogą być objęte wspólną opieką
w stałych grupach zorganizowanych w
ramach inicjatywy rodzinnej lub sąsiedzkiej.
Szkolnictwo i opieka nad dziećmi
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• Ośrodki opieki dziennej nad dziećmi pozostają
Y
zamknięte.
• Szkoły podstawowe bez lekcji w trybie stacjonarnym. Uczniowie
zostaną zaopatrzeni w materiały edukacyjne przez nauczycieli.
• Zamiast lekcji w trybie stacjonarnym nauczanie zdalne we
wszystkich szkołach ponadpodstawowych.
• Możliwe są specjalne regulacje dla uczniów kończących szkołę,
które będą ustalane indywidualnie.
• Zaoferowana zostanie opieka w nagłych przypadkach. Osobami
do kontaktu są pracownicy szkół i ośrodków opieki dziennej
nad dziećmi.
• Szkoły muzyczne, artystyczne oraz warsztaty sztuki dla młodzieży
pozostają zamknięte dla interesantów, lekcje w trybie online są
możliwe.
• Ośrodki kształcenia ustawicznego i dorosłych oraz podobne
instytucje pozostają zamknięte.
• Ośrodki szkolenia kierowców pozostają zamknięte. Możliwe są
zajęcia online. (Wyjątek dla osób odbywających kursy w ramach
szkolenia zawodowego i ochrony ludności).

Ograniczenia wychodzenia z domu
Opuszczanie własnego domu jest dozwolone
tylko z uzasadnionych powodów. Np.:
W nocy (od godz. 20 do godz. 5):
• wykonywanie czynności zawodowych i
realizacja ważnych celów szkoleniowych.
• korzystanie z usług medycznych i
weterynaryjnych.
• towarzyszenie osobom potrzebującym wsparcia
i nieletnim, wykonywanie prawa do opieki oraz
utrzymywanie kontaktów z dzieckiem.
• towarzyszenie umierającym i osobom
znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia
życia.
• działania związane z opieką nad zwierzętami,
np. wyprowadzanie na spacer lub karmienie.
• uczestnictwo w nabożeństwach religijnych.
• działania w zakresie utrzymania porządku
publicznego.
• uczestnictwo w zgromadzeniach w rozumieniu
art. 8 GG (niem. Ustawy Zasadniczej).
• działania w ramach kampanii wyborczych —
rozdawanie ulotek, rozwieszanie plakatów lub
prowadzenie punktów informacyjnych możliwe
po otrzymaniu urzędowego zezwolenia.
Poza tym w ciągu dnia (od godz. 5 do
godz. 20):
• uczęszczanie do szkół i ośrodków opieki
dziennej nad dziećmi w sytuacjach
koniecznych.
• uprawianie sportu i ruch na świeżym powietrzu
wyłącznie w pojedynkę, z członkami tego
samego gospodarstwa domowego lub z jedną
osobą z innego gospodarstwa domowego.
• robienie zakupów.
• korzystanie z usług.
• załatwianie spraw urzędowych.
• oddawanie krwi w punktach krwiodawstwa.

Praca

• Pracodawcy są ustawowo zobowiązani do
zadbania o zdrowie swoich pracowników.
• Praca zdalna, o ile jest to możliwe.
• Spotkania związane z pracą, świadczonymi
usługami i działaniami biznesowymi.
• Wymagane prawnie doskonalenia zawodowe
mogą się odbywać również stacjonarnie, jeśli
realizacja w trybie online jest niemożliwa.
• Obowiązek noszenia masek w miejscu pracy,
jeśli 1,5- metrowy odstęp od
współpracowników nie może być zachowany
(również na wolnym powietrzu).
• Wymogi higieniczne dostosowane do zakładu
pracy.

Podróże
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Apel: prosimy zrezygnować z prywatnych
podróży oraz wycieczek do miejsc
turystycznych.
Wzmożone kontrole i ograniczenia dostępu
przez władze lokalne do popularnych punktów
jednodniowych wycieczek.
Zabrania się:
 podróżowania autobusem w celach
turystycznych
 oferowanie zakwaterowania dla osób
podróżujących w celach turystycznych
(w tym także miejsc kempingowych)
Nadal dozwolone są:
 podróże w celach służbowych
 podróże i korzystanie z ofert noclegowych
w okolicznościach nadzwyczajnych
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Handel detaliczny

Gastronomia

Handel detaliczny pozostaje zamknięty do 31 stycznia.

Restauracje, bary, kluby i puby wszelkiego rodzaju
pozostają zamknięte.
• Wyjątek stanowią punkty oferujące posiłki na
wynos (do godz. 20) lub z dostawą.
• Zakaz serwowania i spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych
ZM
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Stołówki pozostają zamknięte, o ile nie
Y
zakłóca to przebiegu pracy. Oferty na wynos
są dozwolone.

Otwarte pozostają tylko sklepy z produktami
na codzienne potrzeby:
























sklepy specjalistyczne z artykułami dla
niemowląt
piekarnie i cukiernie
banki
drogerie
sklepy z napojami
hurtownie
protetycy słuchu
warsztaty samochodowe i rowerowe oraz
sprzedaż części zamiennych
sklepy spożywcze
sklepy mięsne
optycy
obuwnicy ortopedyczni
urzędy pocztowe i usługi w zakresie doręczania
paczek, jednak bez sprzedaży pozostałych
towarów
sklepy ze zdrową żywnością
salony czyszczenia i prania odzieży
centra podróży i centra obsługi klienta w
sektorze transportu publicznego
sklepy z artykułami medycznymi
banki żywności
stacje benzynowe
sklepy z telefonami oferujące naprawę,
wymianę i usuwanie usterek
sklepy produktami i pokarmem dla zwierząt
bazary z żywnością
kioski z czasopismami i gazetami

Szczególne postanowienia:
• Zamknięte placówki handlu detalicznego mogą
oferować usługę dostawy
ZM
zamówionych towarów.
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• Zamknięte placówki handlu detalicznego
mogą oferować punkty odbioru towarów
(Click & Collect). Konieczne jest ustalenie
stałych przedziałów czasowych na odbiór.
W miejscu odbioru należy przestrzegać zasad
higieny i unikać kolejek.
• Zakłady rzemieślnicze, które oferują usługi bez
konieczności bliskiego kontaktu z klientami,
mogą pozostać otwarte.
• Sklepy z asortymentem mieszanym mogą
prowadzić sprzedaż wszystkich towarów, jeżeli
w 60% przeważają produkty na codzienne
potrzeby. W przypadku, gdy w sklepie przeważa
zabroniona część asortymentu, zezwala się
jedynie na sprzedaż produktów na codzienne
potrzeby w wyodrębnionej części sklepu.
Przepisy obowiązujące placówki, które
pozostają otwarte:
• Placówki o powierzchni sprzedaży poniżej
10 m²: maksymalnie jeden klient.
• Placówki o powierzchni do 800 m²: jeden klient
na 10 m² powierzchni sprzedaży.
• Placówki o powierzchni powyżej 800 m²: jeden
klient na 20 m² powierzchni sprzedaży (nie
obowiązuje w przypadku sprzedaży detalicznej
żywności).
• Obowiązek noszenia maski przed sklepem i na
terenie parkingu.
• Kontrolowany dostęp.
• Unikanie kolejek.



Imprezy
Zakaz gromadzenia się i organizowania imprez w
miejscach publicznych.
Wyjątki:
• Postępowania sądowe.
• Posiedzenia, które mają na celu zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
• Spotkania związane z prowadzeniem firmy.
• Egzaminy oraz spotkania mające na celu
przygotowanie się do nich.
• Zawieranie małżeństw.
• Wydarzenia, które są związane z opieką
społeczną (np. pomoc dla dzieci i młodzieży).
• wydarzenia z okazji nominacji i kampanii
wyborczych, a także związane z nimi akcje
zbierania podpisów.

Zdrowie i sprawy socjalne
• Środki ochrony w szpitalach, domach opieki,
domach dla osób starszych i
niepełnosprawnych.
• Bez izolacji mieszkańców ośrodków.
• Pokrycie kosztów regularnych szybkich testów
na obecność wirusa SARS-CoV2 dla pacjentów
i osób odwiedzających.
• Regularne, obowiązkowe badania personelu
pielęgniarskiego w domach dla osób starszych
i domach opieki.
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Usługi

Działalność kulturalna i rekreacyjna

Sport

Zamknięte pozostają:
 salony fryzjerskie
 salony pielęgnacji psów i podobne placówki
 gabinety kosmetyczne
 salony kosmetyczne pielęgnacji stóp
 gabinety masażu i odnowy biologicznej
 salony pielęgnacji paznokci
 pracownie piercingu
 miejsca uprawiania prostytucji
 solaria
 pracownie tatuażu

Ośrodki kulturalne i rekreacyjne pozostają
zamknięte.

Dla uprawiania sportu i ruchu na świeżym
powietrzu w miejscach publicznych ma
zastosowanie następująca reguła: jedno
gospodarstwo domowe plus jedna osoba, która
nie należy do danego gospodarstwa domowego.
Nie wlicza się tu dzieci w wieku do 14 lat.
Natomiast uprawianie sportu na rozległych
publicznych lub prywatnych terenach sportowych
jest możliwe tylko w pojedynkę, w parach lub w
gronie osób należących do własnego
gospodarstwa domowego.

Otwarte pozostają punkty oferujące niezbędne
z medycznego punktu widzenia usługi (również
bez skierowania):
 ergoterapia
 medyczna pielęgnacja stóp/podologia
 logopedia
 medyczna pielęgnacja paznokci
 fizjoterapia
 rehabilitacja

Praktyki religijne
Nabożeństwa oraz pogrzeby są dozwolone pod
warunkiem przestrzegania zasad higieny.
• Podczas korzystania z tych usług przez cały
czas obowiązuje zachowanie dystansu,
przestrzeganie zasad higieny oraz noszenie
maski.
• Podczas nabożeństw obowiązuje zakaz
wspólnego śpiewania.

zachowanie
odległości

przestrzeganie
zasad higieny

Zamknięte pozostają:
 pracownie artystyczne
(dla odwiedzających)
 statki wycieczkowe
 blioteki i Archiwa (możliwe oferowanie
punktów odbioru)
 pola namiotowe i kempingowe
 dyskoteki i kluby
 parki rozrywki i place zabaw w
pomieszczeniach
 kina, w tym także kina samochodowe
 ścianki wspinaczkowe (wewnątrz i na
zewnątrz)
 koncerty i domy kultury
 grupy dla rodziców z małymi dziećmi
 targi
 muzea i wystawy
 opery
 kasyna i salony gier
 teatry
 ogrody zoologiczne
 festyny lub podobne imprezy
 punkty zakładów bukmacherskich
 cyrki
 ogrody zoologiczne i botaniczne
Otwarte i dozwolone pozostają:
 place zabaw na wolnym powietrzu
 chodzenie na wędrówki i spacerowanie

noszenie
maseczki

używanie aplikacji
Corona-App

regularne
wietrzenie

Wszystkie pozostałe publiczne i prywatne
obiekty sportowe pozostają zamknięte:
 studia fitness wszelkiego rodzaju
 baseny i parki wodne
 szkoły tańca i baletu
 termy i sauny
 kluby sportowe
 obiekty organizujące zawody sportowe,
obiekty sportów drużynowych i kontaktowych
 studia jogi
Dozwolone jest otwarcie obiektów na potrzeby
zajęć sportowych dla uczniów i studentów.
Obszerne obiekty na wolnym powietrzu
pozostają otwarte:
 pola golfowe
 place do uprawiania dyscyplin sportowych
dla psów
 ośrodki jazdy konnej
 korty tenisowe
 Place do puszczania modeli samolotów
Korzystanie z szatni i pomieszczeń socjalnych
jest niedozwolone.
Treningi i imprezy sportowe organizowane w
ramach sportu wyczynowego lub zawodowego
są dozwolone bez udziału widzów.

