
Коронавирус: Новите задължения
На какво трябва да обърна внимание? 

Носете маска

От 08:00 до 22:00 часа трябва да носите маска в 
центъра на града и всички търговски улици - 
вижте на гърба. 

Задължението за носене на маска се прилага 
във всички трамваи, метрото, градската 
железница и автобусите.

Ограничете контактите 

Защитата на здравето е на първо място. По тази 
причина общественият живот във Франкфурт е 
до голяма степен ограничен. Най-добрата 
защита за вас и другите е да избягвате контакт с 
други хора.

Позволени са срещите с хора от собственото 
домакинство и едно допълнително лице.

Какво е валидно за училищата и детските 
градини?

Училищата преминават в режим на 
дистанционно обучение. Присъствените занятия 
ще продължат да се провеждат за определени 
класове и завършващите класове.

Дестките градини остават отворени и ще 
работят в ограничен режим.

Какво е валидно за ежедневието и свободното 
време?

Магазините за дребна и едра търговия, 
фризьорските салони, ресторантите и баровете 
няма да работят. Доставка за дома и прибиране 
на поръчката от място ще бъде възможно. 
Супермаркетите остават отворени.

Прилага се забрана за алкохол на зелени 
площи, оживени улици и площади. 

Остават затворени увеселителни институции във 
Франкфурт на Майн, като театър, опера, зоо-
логическа градина, Палменгартен и плувните 
басейни. 

Актуално към: 11 
януари 2021

Важи до: 31 януари 
2021

Пълна информация за 
настоящата ситуация

В интернет ще намерите 
допълнителна и редовно 
обновявана информация 
от град Франкфурт на 
Майн на немски и 
английски език: 
> www.frankfurt.de

Информация на други 
езици ще намерите на:
> www.amka.de/corona

Важни телефонни 
номера:

Спешни медицински 
услуги: 116 117

Гореща линия на 
федерална провинция 
Хесен за въпроси 
относно коронавируса: 
0800 5554666

Контакт 
Amt für multikulturelle 

Angelegenheiten (AmkA) 
(069) 212 41515

amka.info@stadt-frankfurt.de

Нашите служители говорят
немски и английски.  

https://frankfurt.de/de-de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-institutionen
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https://geoinfo.frankfurt.de/mapbender/application/stadtplan-mini?visiblelayers=1209/6690&scale=25000
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