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Coronavírus: as novas 
restrições
O que deveria eu observar?

Use uma máscara

Das 8:00 às 22:00, deverá usar uma máscara no 

centro da cidade e em todas as ruas de comércio, 

veja o verso.

O uso obrigatório de máscara é válido em todos os 
metros, comboios suburbanos, elétricos e autocarros.

Use máscara cirúrgica ou máscara FFP2.

Limite os seus contactos

Em primeiro lugar: Proteção da saúde. Por isso a 

vida pública em Frankfurt está restrita em grande 

parte. A proteção melhor para si e outros é evitar 

entrar em contato com outras pessoas.

É permitido reunir-se com o seu próprio agregado 

familiar e uma outra pessoa.

O que é válido para creches e escolas?

Os infantários e escolas abrirão por fases.

O que é válido para o dia-a-dia e nos tempos 
livres?

O comércio de retalho e grossista, restaurantes e os 

bares mantêm-se fechados. São permitidos os 

serviços de entrega e de levantamento. Os 
supermercados mantêm-se abertos. Os 

cabeleireiros abrem a partir de 1 de março. 

Nos espaços verdes, em ruas e praças movimentadas 

vigora a proibição de ingestão de bebidas alcoólicas.  

Instalações de tempos livres em Frankfurt am Main 

livres como, por exemplo, teatros, a ópera, o jardim 

zoológico, o Jardim das Palmeiras (Palmengarten) e 

as piscinas ficam fechados.

Frankfurt usa máscara

As colegas falam
Alemão e Inglês.
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Todas as informações 
acerca da situação atual

Na Internet encontrará 
mais informações 
regularmente atualizadas 
da cidade de Frankfurt, 
em Alemão e Inglês:

> www.frankfurt.de

Encontrará 
informações em outros 
idiomas em:

> www.amka.de/corona

Números de telefone 
importantes:

Serviço de plantão médico: 
116 117

Linha direta do Estado 
Federal de Hessen para 
perguntas sobre o 
Coronavírus: 
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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