
Coronavirus: Ediție nouă
Căror aspecte trebuie să acord 
atenție?

Purtați mască

În intervalul 08:00 - 22:00 trebuie să purtați mască 

în centrul orașului și în toate zonele comerciale 

exterioare - a se vedea pagina pe verso.

Trebuie să purtați mască în tramvai, în metrou și în 

autobuz.

Reduceți contactele cu alte persoane

Protecția sănătății are prioritate maximă. De aceea, 

viața publică în Frankfurt este restricționată. Cea 

mai bună protecție pentru Dumneavoastră și pentru 

ceilalți este să evitați contactul cu alte persoane.

Sunt permise întâlniri cu membrii familiei și încă o 

persoană.

Ce reguli se aplică școlilor și grădinițelor?

Școlile intră în regim de învățare online. Anumiți 

ani de studiu și clasele din ultimul an de învățământ 

continuă cursurile în regim de prezență fizică.

Grădinițele rămân deschise, însă programul va fi 

redus.

Ce reguli se aplică în viața de zi cu zi și în timpul 
liber?

Magazinele en detail și en gros, saloanele de coafură 

și frizerie, restaurantele și barurile sunt închise din 

acest moment. Serviciile de livrare și de preluare 

funcționează în continuare. Supermarketurile 

rămân deschise.

Consumul de alcool este interzis în spațiile verzi, pe străzi 

aglomerate și în piețe. 

Facilitățile de agrement din Frankfurt am Main, cum 

ar fi teatrul, opera, grădina zoologică, grădina de 
palmieri și piscinele vor rămâne închise.

Frankfurt poartă mască

Contact
Amt für multikulturelle 

Angelegenheiten (AmkA) 
(069) 212 41515

amka.info@stadt-frankfurt.de

Colegii vorbesc
limba germană și 

engleză.
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Toate informațiile cu 
privire la situația actuală

Pe internet puteți găsi 
informații suplimentare, 
actualizate periodic 
despre Frankfurt am 
Main, disponibile în 
limbile germană și 
engleză:

> www.frankfurt.de

Puteți găsi informații în 
alte limbi la adresa:

> www.amka.de/corona

Numere importante:

Serviciu medical de gardă: 
116 117

Linia directă a landului 
Hessa pentru întrebări 
despre coronavirus: 
0800 5554666

https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-institutionen/hauptamt-und-stadtmarketing/buergerbuero-und-ehrenamt/coronavirus--fragen-und-antworten
https://amka.de/corona
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> www.geoinfo.frankfurt.de

https://geoinfo.frankfurt.de/mapbender/application/stadtplan-mini?visiblelayers=1209/6690&scale=25000

	Leere Seite



