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Regras, restrições, flexibilização 
 

Mantenha distância! 
Os governos federal e estadual decidiram abrir ainda mais a vida 

pública. Os estados federais são responsáveis pela estrutura específica. 
Em princípio, no entanto, o seguinte ainda se aplica: minimize seus 
contatos e cumpra as regras de distância e higiene. 

 

Os regulamentos mais importantes em resumo.  
• A resolução do Estado Federal de 26 de maio se aplica em todo o 

país: 
• Restrições de contato estendidas até 29 de junho - os países podem 

permitir reuniões com até 10 pessoas ou membros de duas famílias 
• As regras de distância e higiene permanecem 
• Grandes eventos estão proibidos até 31 de agosto 
• Os estados federais decidem sobre a abertura gradual, entre outras 

coisas, de conceitos de higiene e distância: 
• Escolas, instituições educacionais, ofertas culturais, gastronômicas e 

turísticas, empresas de cuidados com o corpo e instalações 
esportivas públicas e privadas 

• Expansão da assistência de emergência à creche 
• Visitas a hospitais, casas de repouso e asilos 
• pequenos eventos ou celebrações públicas e privadas, bem como 

eventos sem caráter festivo 

 

Governo Federal 
 

Aplica-se em todo o país: As restrições de contato permanecem até 
29 de junho, bem como as regras de higiene e distância. No entanto, as 
lojas podem abrir novamente - independentemente da área de vendas! Os 
principais eventos são proibidos até 31 de agosto. 
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Os próprios estados federais decidem sobre a abertura gradual da 
vida pública. Eles também levam em consideração o desenvolvimento 
regional dos números de infecção do Covid 19. 

Os respectivos regulamentos e diretrizes gerais que se aplicam à sua 
região aplicar "na página do seu estado. 

Isso se aplica aos contatos sociais e à vida pública 

 

Preciso usar máscara em público? 
Em todos os estados federais, um requisito de máscara se aplica a 

determinadas áreas públicas - especialmente no transporte público local e 
nas compras. Você pode encontrar uma visão geral dos regulamentos 
regionais nos respectivos estados. 

 

Posso encontrar amigos, colegas ou família? 
Em 26 de maio, os governos federal e estaduais decidiram manter 

as restrições de contato vinculativas até 29 de junho: de acordo com isso, 
o número de pessoas com quem o contato deve ser mantido o mais baixo 
possível. Além disso, sempre há uma distância mínima de 1,5 metros de 
outras pessoas. Além disso, a proteção da boca e do nariz deve ser usada 
em determinadas áreas públicas. 

Em vista da atual taxa de infecção, os estados federais podem 
permitir que até dez pessoas ou membros de duas famílias fiquem no 
espaço público. 

 

O que se aplica ao trato com colegas e clientes na empresa? 
As empresas são obrigadas a desenvolver e implementar um 

conceito de higiene com base na avaliação de riscos atual e no 
planejamento de pandemia da empresa. É importante evitar contatos 
desnecessários na força de trabalho e com os clientes, cumprir as medidas 
gerais de higiene e minimizar o risco de infecção quando os contatos são 
necessários por meio de medidas especiais de higiene e proteção. Além 
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disso, as empresas são incentivadas a permitir o trabalho em casa sempre 
que possível. 

 

Eventos menores e celebrações particulares, como aniversários, são 
permitidos? 

É competência dos estados decidirem sobre a estrutura em que 
podem ocorrer eventos ou celebrações públicas ou privadas menores, 
bem como eventos não festivos. 

Em Berlim, por exemplo, até 20 pessoas podem se reunir - desde 
que haja uma razão convincente para isso. Isso inclui, por exemplo, cuidar 
de pessoas que precisam de ajuda, acompanhar pessoas que estão 
morrendo, assistir a um funeral ou um batismo ou cerimônia de 
casamento. Regras de higiene e distância sempre devem ser observadas. 

 

Posso celebrar meu casamento? 
É da responsabilidade dos estados federais decidir em que eventos 

ou celebrações públicas ou privadas menores, bem como eventos não 
festivos, podem ocorrer, sempre respeitando as regras de higiene e 
distância. 

Em Berlim, por exemplo, festas de casamento são permitidas casa 
ou em seu próprio jardim. Se os convidados não morarem na sua casa, as 
regras de distância e higiene devem ser observadas. Você pode descobrir 
se é possível um casamento no cartório com convidados no respectivo 
cartório. Isso é reservado para manter os cuidados de saúde de seus 
funcionários, bem como restrições para a sala do casamento. 

 

O que se aplica a grandes eventos? 
Grandes eventos como festivais folclóricos, eventos esportivos 

maiores com espectadores, shows maiores, festivais, vila, cidade, rua, 
vinho, festivais de tiro ou eventos de diversão desempenham um papel na 
dinâmica da infecção papel importante. Portanto, eles permanecem 
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proibidos até pelo menos 31 de agosto de 2020. Isso se aplica a creches, 
escolas e universidades 

 

Quem tem direito a creche de emergência? 
A assistência infantil emergencial será gradualmente ampliada em 

todos os estados federados a partir de 11 de maio, o mais tardar. Deve-se 
garantir que toda criança que frequenta a creche possa voltar ainda este 
ano tenha. 

Os detalhes regulam os países em suas respectivas áreas de 
responsabilidade.  

 

Como é regulamentada a abertura de escolas? 
As primeiras aulas presenciais nas escolas acontecem novamente 

desde 4 de maio - em estrita conformidade com as regras de distância e 
higiene. A abertura gradual continuará. Os estados são responsáveis pela 
regulamentação. O objetivo é que, dependendo da ocorrência da infecção 
até as férias de verão, todo aluno possa ir à escola ao menos uma vez. Ao 
mesmo tempo, conceitos e ofertas de ensino digital devem ser 
desenvolvidos. 

Informações sobre como retomar as operações escolares em sua 
região podem ser encontradas no site do seu estado. 

 

Preciso enviar meu filho para a escola se ele ou outra pessoa em nossa 
casa pertencer ao grupo de risco? 

Basicamente, há escolaridade obrigatória na Alemanha. Se um 
aluno pertence ao grupo de risco, geralmente é necessário apresentar um 
atestado médico, o que prova que atualmente não é possível ir à escola. 
Um procedimento semelhante é recomendado se os parentes da casa da 
criança, por exemplo, pais ou irmãos, pertencerem a um grupo de risco.Se 
necessário, é possível participar apenas das aulas digitais da escola. 
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Os regulamentos específicos são de responsabilidade dos estados 
federais e podem variar. Portanto, é altamente recomendável esclarecer a 
questão da isenção das aulas presenciais no local. 

 

Quando as faculdades e universidades abrem novamente? 
Em 15 de abril de 2020, os governos federal e estadual decidiram 

que as faculdades e universidades poderiam gradualmente voltar à 
operação presencial. As precauções de higiene adequadas são um pré-
requisito. Se isso for levado em consideração, exames e eventos práticos, 
que exigem laboratórios ou salas de trabalho especiais nas universidades, 
poderão ocorrer novamente. Bibliotecas e arquivos também poderão abrir 
novamente. No entanto, deve ser regulamentado que os regulamentos de 
higiene também sejam atendidos aqui e o número de O número de 
pessoas nos edifícios será limitado e as filas serão evitadas. 

 

Isso se aplica a hospitais, asilos, instalações para idosos e pessoas com 
deficiência? Que medidas de proteção se aplicam a hospitais, asilos, 
idosos e instalações para pessoas com deficiência? 

Pessoas doentes ou dependentes, idosos e pessoas com deficiência 
estão particularmente em risco. É por isso que os governos federal e 
estadual concordaram que medidas especiais de proteção devem ser 
aplicadas a hospitais, asilos, instalações para idosos e pessoas com 
deficiência. Estes devem ser determinados pelas respectivas instituições 
de acordo com as circunstâncias locais e com a ajuda de especialistas 
externos. Para que as restrições às visitas não levem a um isolamento 
social completo das pessoas afetadas, aplica-se o seguinte: Visitas 
recorrentes de uma pessoa definida são permitidas, desde que não haja 
19 casos da Covid na instalação. 

Isso se aplica a lojas, restaurantes e prestadores de serviços 
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Quais lojas têm permissão para abrir? 
Todas as lojas podem abrir novamente. Os requisitos de higiene 

devem ser observados, o acesso à loja deve ser controlado e as filas, 
evitadas. Deve ser especificado um número máximo de pessoas (clientes e 
funcionários) na área. Isso serve para garantir a distância entre as pessoas 
e limitar o tráfego público no tráfego público e local. 

 

O que devo considerar quando vou às compras? 
Muitos supermercados começaram a conceder acesso apenas com 

um carrinho de compras. Por um lado, você pode manter uma visão geral 
de quantos clientes estão na loja e, por outro lado, a distância de 
segurança é garantida.  

Todos devem usar máscaras em transporte público e em lojas em 
todos os estados federais. Uma visão geral das regulamentações regionais 
para o uso de máscaras pode ser encontrada nos respectivos estados. O 
seguinte também se aplica: mantenha distância e cumpra as regras de 
higiene. 

 

Quais são as regras da gastronomia? 
Os restaurantes podem reabrir gradualmente. As distâncias entre as 

mesas e os conceitos de higiene devem ser rigorosamente observadas. Os 
estados federais são responsáveis por decidir como organizar a abertura.  

 

Que considerações se aplicam ao abrir cabeleireiros? 
Os cabeleireiros podem começar a operar novamente a partir de 4 

de maio, sob higiene, controle de acesso e evitando filas, além de usar 
equipamentos de proteção individual.  

 

E quanto a outros prestadores de serviços e empresas artesanais?  
Prestadores de serviços e artesãos podem prosseguir com seu 

trabalho. 
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O meu filho pode ir ao parquinho? O que se aplica a uma visita ao 
zoológico ou ao Jardim zoológico? 

Playground e zoológicos podem reabrir em alguns estados federais 
após um fechamento temporário. Regras de distância e higiene devem ser 
observadas. Informações sobre se uma visita à sua região é permitida 
podem ser encontradas no site do seu estado. 

 

Posso visitar o jardim zoológico ou jardim botânico? 
Até zoológicos e jardins botânicos podem ser reabertos sob 

monitoramento das autoridades. Os estados federados regulam detalhes.  

 

Posso treinar novamente? 
Os estados federais decidem sobre a abertura gradual de: 

• Esportes em todas as instalações esportivas internas e públicas, 
piscinas e piscinas de diversão, 

• academias e instalações similares, 
• outras instalações esportivas e de lazer também 
• Reinício de esportes competitivos. 

As operações esportivas, especialmente de clubes esportivos, 
devem ser gradualmente retomadas. Isso foi decidido pela Conferência 
dos Ministros do Esporte em 28 de abril de 2020. Os estados regulam as 
etapas específicas. Isso se baseia, entre outras coisas, nas dez grades de 
proteção das Olimpíadas Alemãs Sportbunds (DOSB), bem como as regras 
transitórias específicas do esporte das associações centrais. O DOSB 
(Deutsche Olympische Sportbund) recomenda, por exemplo, que deve ser 
mantida uma distância de pelo menos dois metros durante o treinamento 
para reduzir a probabilidade de transmissão de vírus, 

• Esporte e exercício físico são realizados sem contato, se possível, ao 
ar livre; 
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• Medidas de higiene e desinfecção de equipamentos esportivos 
compartilhados devem ser seguidas de maneira particularmente 
consistente; 

• Bares, lanchonetes e vestiários permanecem fechados por 
enquanto;  

• Eventos e competições esportivas não são permitidos no momento. 

Enquanto isso, os estados federais também permitiram o 
treinamento de atletas seniores. A posição especial dos atletas 
profissionais requer - também legalmente - uma avaliação separada. 

 

A Bundesleague vai continuar? 
A primeira e a segunda ligas podem retomar o jogo a partir da 

segunda quinzena de maio - mas sem uma torcida. 

 

Quais são as regras para museus, exposições e memoriais? 
Museus, exposições e galerias, bem como memoriais podem ser 

reabertos sob supervisão 

 

Quando os teatros, óperas, salas de concerto e cinemas abrem 
novamente? 

Os estados federais decidem de forma independente a abertura 
gradual de teatros, óperas, salas de concerto e cinemas e tendo em vista a 
curva de  novas infecções em sua região.  

 

É permitido visitar uma instituição religiosa? 
Os serviços da igreja e os eventos de oração podem ocorrer 

novamente, desde que a proteção contra a infecção seja observada, o que 
também se aplica às comunidades de cosmovisão. As regras gerais de 
distância (1,5 a 2 metros) devem ser observadas. Celebrações religiosas 
especiais, como batismos, circuncisões e casamentos, bem como serviços 
funerários, podem ocorrer em um pequeno círculo, devendo ser evitados 
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atos religiosos que atraem um grande número de visitantes (por exemplo, 
peregrinações e procissões) . 

 

Posso visitar amigos ou familiares na Alemanha? 
As regras dos estados federais se aplicam a viagens domésticas. 

Portanto, antes de viajar para o interior, você deve olhar as informações 
atuais do estado em que seu destino de viagem está localizado. O seguinte 
se aplica a todas as viagens possíveis: As restrições de contato e as regras 
de distância devem ser observadas! 

 

Posso dirigir para o meu próprio apartamento ou segunda casa? 
Os estados federais decidem por sua própria responsabilidade se é 

permitida a visita à sua própria casa de férias ou segunda residência, 
tendo em vista as peculiaridades do estado. Portanto, antes de viajar, 
você deve sempre verificar os regulamentos atuais do estado em que sua 
casa de férias ou segunda casa está localizada, independentemente das 
restrições de contato e regras de distância. 

 

São permitidas pernoites em hotel, em um apartamento ou no 
acampamento? 

Os estados decidem sobre a abertura gradual do setor de 
acomodações para uso turístico (especialmente hotéis, pensões e 
apartamentos de férias).O Chanceler e os chefes de governo dos estados 
federais concordaram em 6 de maio. Os requisitos se aplicam com base 
em conceitos comuns de higiene e distância.  

 

Posso viajar para o exterior? 
O Ministério Federal das Relações Exteriores emitiu um aviso de 

viagem em todo o mundo até 14 de junho. Existem restrições drásticas no 
tráfego aéreo e de viagens internacionais em muitos países. Em todo o 
mundo, os estados impuseram restrições à entrada e restringiram a vida 
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pública. Atualmente, o risco de que os viajantes não possam voltar aos 
seus países de origem devido ao aumento das restrições é alto em muitos 
destinos. 

Você pode encontrar as informações atuais sobre viagens e 
segurança no Ministério Federal das Relações Exteriores. Você também 
pode encontrar informações atualizadas sobre o respectivo país de viagem 
no aplicativo de viagens Safe Travele também 24 horas por dia, através da 
linha direta do Ministério Federal das Relações Exteriores: +49 30 1817 
3000. 

Isso se aplica ao tráfego transfronteiriço, entrada e saída 

 

É fácil entrar e sair nas fronteiras? 
Em coordenação com os países vizinhos, os controles temporários 

nas fronteiras com a Áustria, França e Suíça serão estendidos inicialmente 
até 15 de junho de 2020. O mesmo se aplica às fronteiras do lado aéreo 
com a Itália e a Espanha. 

Atravessar a fronteira é novamente possível em qualquer lugar, não 
apenas em pontos de passagem de fronteira selecionados. Ao mesmo 
tempo, os controles no futuro não serão mais sistemáticos, mas aleatórios 
e baseados em riscos. Isso envolve uma estreita coordenação e 
cooperação com as autoridades policiais dos países vizinhos. A 
necessidade de um motivo válido para a entrada ainda se aplica. No 
entanto, haverá facilidades adicionais para viajar por motivos familiares 
ou pessoais. Você pode encontrar mais informações aqui. 

Nas fronteiras com a Áustria e a Suíça, as pessoas que querem 
visitar seus parceiros de vida ou parentes ou querem participar de eventos 
familiares importantes conseguem atravessar a fronteira desde 16 de 
maio.  

Não há mais controles nas fronteiras internas na fronteira com o 
Luxemburgo. Nesse trecho da fronteira, a Polícia Federal está mais uma 
vez intensificando as medidas de controle e busca na área de 30 
quilômetros da fronteira. 
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Os controles de fronteira com a Dinamarca também poderão ser 
eliminados no futuro. As discussões estão em andamento. 

 

O que devo considerar quando voltar do exterior para a Alemanha? 
O Ministério Federal do Interior recomenda que os estados federais 

adaptem seus regulamentos de quarentena. Quem vier de países da UE, 
do espaço Schengen e da Grã-Bretanha receberá uma recomendação de 
quarentena se vier de um país com uma alta taxa de infecção.  

Passageiros de navio são obrigados a fornecer sua identidade, rota 
de viagem e detalhes de contato. As respectivas transportadoras devem 
coletá-las e enviá-las às autoridades responsáveis. Isso é feito usando um 
cartão de saída e é usado para rastrear pessoas de contato. 

 

O que os motoristas voltam a observar? 
Basicamente, todos os cidadãos alemães e pessoas com uma 

autorização de residência válida podem entrar. Se necessário, uma 
quarentena é solicitada. No caminho para casa, você deve permanecer nas 
rodovias e não visitar nenhum lugar.  

 

Quais são as regras para os passageiros? 
O tráfego transfronteiriço de passageiros continua garantido, assim 

como o comércio transfronteiriço de mercadorias. Os passageiros devem 
fornecer provas adequadas do empregador que indiquem a necessidade 
de atravessar a fronteira para o trabalho. Também não há restrições de 
entrada para profissionais de saúde e de cuidados da UE (União Européia) 
no exterior, por exemplo, da Polônia, na Alemanha que são empregados 
em residências particulares. Você deve usar documentos adequados, 
como levar um contrato de trabalho, documentos passaporte. 
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O que se aplica a trabalhadores sazonais e trabalhadores da colheita de 
outros países europeus? 

O governo federal deve garantir a colheita doméstica 

Exceções às atuais restrições de entrada para trabalhadores 
sazonais: até 40.000 trabalhadores sazonais podem entrar em abril e 
maio, cada um sob condições como regras estritas de higiene.  

 

Isso se aplica em caso de doença 
 

Quando devo procurar aconselhamento médico? 
Deve-se entrar em contato com um médico se 

• Nas últimas duas semanas, houve contato com um paciente que foi 
diagnosticado com COVID-19 em laboratório, 

• Estava em uma área em que já havia muitas doenças do COVID-19, 
• tem uma doença anterior ou a doença respiratória piora (falta de ar, 

febre alta), 
• Quando você entra em contato com pessoas no trabalho ou 

trabalho voluntário com alto risco de doenças graves (por exemplo, 
no hospital). 

Se o médico recomendar ou fizer um teste, você deve se isolar, ou 
seja, ficar em casa e evitar contatos sociais. 

 

O que devo fazer se suspeitar que estou infectado? 
Qualquer pessoa que tenha tido contato pessoal com uma pessoa 

diagnosticada com o novo coronavírus em laboratório deve entrar em 
contato com o departamento de saúde imediatamente por telefone - 
mesmo que não haja sinais visíveis da doença. O escritório responsável 
pode ser encontrado em um banco de dados do Instituto Robert Koch. 

Quem estiver em uma área de risco identificada pelo RKI (Instituto 
Robert Koch) deve se isolar, mesmo que não tenha sinais de doença - evite 
contatos desnecessários e fique em casa, se possível. 
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Quais são as regras para quarentena? 
A quarentena doméstica é uma medida protetora e foi projetada 

para impedir que você infecte outras pessoas e espalhe o coronavírus. 
Portanto, é importante que você siga as instruções do departamento de 
saúde com cuidado: 

• Não saia de casa! 
• Não receba visitas! 
• Meça a temperatura do seu corpo duas vezes por dia e mantenha 

um diário de qualquer sinal de doença. Anote se você teve contato 
pessoal com outra pessoa. 

O departamento de saúde perguntará regularmente sobre seu 
estado de saúde. 

Se você mora em uma casa com sua família ou outras pessoas, o 
Escritório Federal de Proteção contra Desastres e Assistência Civil 
recomenda que você fique fisicamente separado dos outros membros da 
família, se possível. Respeite as regras de distância e higiene e ventile o 
apartamento regularmente. Não compartilhe itens domésticos, como 
louça e roupa, com outras pessoas e limpe superfícies e objetos com os 
quais você entra em contato. 

 

 

O que acontece se o número de novas infecções aumentar novamente? 
No caso de um aumento no número de infecções, os governos 

federal e estaduais decidiram um "mecanismo de emergência" comum: se 
mais de 50 novas infecções por 100.000 habitantes ocorrerem em distritos 
rurais ou cidades independentes dentro de sete dias, é necessário reagir 
com restrições regionais imediatas. No caso de um evento de infecção 
localizado e claramente delimitável, por exemplo, em uma instalação, esse 
conceito de restrição pode incluir apenas essa instalação. O respectivo 
estado federal é responsável pelas medidas. 
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Por que às vezes existem regulamentações diferentes nos estados 
federais? 

Os governos federal e estadual adotaram conjuntamente as 
diretrizes para lidar com a pandemia de corona. Eles se aplicam 
uniformemente em todos os estados federais. De acordo com o princípio 
federal, segundo o qual as competências são divididas entre os governos 
federal e estadual, os estados federais emitem regulamentos específicos. 
As autoridades administrativas locais são responsáveis pela execução. As 
peculiaridades regionais e as situações epidemiológicas - nem todas as 
regiões são igualmente afetadas pelo vírus - tornam necessário que os 
países e municípios reajam rápida e adequadamente à situação local. É 
por isso que pode haver regulamentos diferentes nos diferentes estados 
federais. 

Aliás, a base legal para a ação é a Lei Básica. Por exemplo, o Artigo 
30 da Lei Básica declara que o exercício dos poderes estatais e o 
cumprimento das tarefas estatais são de responsabilidade dos estados 
federais, a menos que a Lei Básica preveja o contrário. 

  

 

Escolas, creches e escolas profissionais 
  

Desde 27 de abril, as escolas de Berlim foram gradualmente abertas 
novamente, levando em consideração os regulamentos de proteção 
contra infecções. Os centros de educação de adultos podem retomar as 
inscrições desde 1º de junho e os cursos podem começar novamente em 
1º de julho. Escolas de arte para jovens, escolas de música e instituições 
similares foram autorizadas a reabrir para aulas individuais ou em grupos 
de no máximo cinco pessoas desde 11 de maio. 

Em todos os casos, os regulamentos de distância e higiene devem 
ser seguidos. Viagens escolares, excursões e passeios escolares não 
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podem acontecer. O cuidado das crianças pelos avós é fortemente 
desencorajado. As pessoas idosas correm um risco significativamente 
maior de desenvolver um curso grave da doença se estiverem infectadas 
com o vírus Sars Cov 2. 

 

Abertura da escola: datas 
Todos os alunos voltam a ter aulas presenciais em suas escolas 

desde 29 de maio. Para cumprir as medidas de higiene aplicáveis, as lições 
ocorrem em uma tabela horária reduzida. Para cumprir as restrições de 
contato aplicáveis, apenas uma parte dos alunos pode frequentar a escola 
por dia. Cabe à respectiva direção da escola decidir quando os grupos de 
estudo restantes retornarão às aulas. 

Todas as escolas que reabrem para o ensino devem atender aos 
altos padrões de higiene. A prioridade deve focar nas matérias principais 
relevantes para o exame. 

 

Escola de verão e assistência de férias durante as férias de verão 
Os alunos das séries 1, 2, 7, 8 e 9 têm a oportunidade de compensar 

as desvantagens de aprendizagem em grupos de até oito pessoas na 
escola de verão que surgiram durante o fechamento das escolas 
relacionadas ao novo coronavirus. A oferta compreende 15 aulas 
semanais e concentra-se nas principais disciplinas de alemão, matemática 
e inglês. O registro é obrigatório até 12 de junho. 

 

Para Registro 
Durante as férias de verão, as escolas abrem para apoio e apoio 

suplementares regulares. Isso significa que todas as crianças podem 
participar de cuidados de férias com um voucher de creche adequado. Os 
pais que trabalham em profissões sistemicamente relevantes, que não 
podem garantir que seus filhos sejam cuidados e que não podem fornecer 
a notificação relevante, podem se inscrever. 
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Datas dos exames para o ensino médio, ensino médio e qualificações 
profissionais 

A fim de minimizar o risco de infecção dos examinados, os exames 
para diploma do ensino médio, qualificação do ensino médio e 
qualificação profissional foram adiados ou suspensos. Os exames da 
Abitur foram realizados em conformidade com os rígidos requisitos de 
higiene. Estão cancelados os exames escritos para obtenção do certificado 
de conclusão do ensino médio (EM) ou qualificação profissional avançada 
(EBBR), bem como o trabalho comparativo para obtenção da qualificação 
profissional (BBR). As notas anuais dos alunos e, se aplicável, os exames de 
apresentação formam a base para a concessão do diploma este ano. 

 

Regulamentos para cuidar de crianças na creche ou escola 
Em certos casos, foram estabelecidos cuidados limitados na creche 

e na escola primária (classes 1 a 6). Os pais só podem voltar os filhos para 
a escola caso não possam cuidar de seus filhos por motivo justificável. 

Desde 27 de abril, a assistência em creches e escolas foi 
gradualmente ampliada. Atualmente, existe o direito a cuidados limitados 
para todas as famílias monoparentais. Famílias nas quais pelo menos um 
dos pais trabalha em um campo profissional sistemicamente relevante 
também têm direito. 

As crianças que nasceram antes de 26 de maio de 2015 e seus 
irmãos podem retornar às creches se estas frequentarem a mesma 
creche. A prioridade do atendimento domiciliar não se aplica a essas 
crianças. 

Em princípio, as crianças elegíveis recebem uma oferta de cuidados 
infantis reduzida e flexível de até quatro horas por dia. Isso também visa 
garantir que os regulamentos necessários de limpeza e higiene sejam 
observados e que quaisquer infecções sejam restritas aos menores grupos 
possíveis. Para famílias com pais em áreas ocupacionais sistemicamente 
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relevantes, cuidados mais longos podem ser possíveis em casos 
individuais. 

Para evitar novas cadeias de contágio, é necessário cuidado, se 
possível, em casa. Os pais podem, portanto, entrar em contato com a 
escola ou creche habitual para aproveitar a oferta de creche. 

Neste período as crianças serão cuidadas, mas não haverá nenhuma 
lição. Além disso, a assistência de cuidados particulares e vizinhos foi 
novamente permitida desde 27 de abril - mas para crianças de um máximo 
de três famílias. Além disso, desde 27 de abril, atividades pedagógicas de 
pequenos grupos de creche ao ar livre estão isentas das restrições de 
contato geralmente aplicáveis. 

 

Multas por não conformidade 
Abertura ilegal das instituições acima mencionadas antes do prazo 

estabelecido pela administração do senado responsável: 1.000 a 10.000 
euros (a menos que o crime seja classificado como crime) 

Viagem escolar realizada: 1.000 a 10.000 euros 

Participou na viagem escolar: 250 a 2.500 euros 

Requisitos para abertura restrita não atendidos: 1.000 a 10.000 
euros 
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