
 

 

 
 

 Корона Вирус-Регламент 

За Бремен и Бремерхафен 
 

от 03.04.2020 – в сила от  04.04.2020 до 19.04.2020 

 

- 
 

Просто обобщение  
 

Част 1  
 

(§ 1 bis § 4) 

 

Домашна карантина 

 

Под карантина трябва да бъдат поставени следните хора: 
 

  

 

Група хора 

  

Начало 

  

Край 

  

Задължение по време на  карантина 

  

Изключения 

         

         

Инфектирани → Веднага след 

позитивните 

резултати от 

теста 

→ Минимум 14 

дни след теста 

плюс 48 часа 

без симптоми и 

позволението на 

Доктора 

→ ▪ Не напускайте дома си или институцията, в която сте 

настанени, без разрешението на здравния отдел.  

▪ Пазете дистанция от другите хора живеещи с вас. 

▪ Никакви посещение.  

▪ Сведете външните си контакти до минимум. 

▪ Спазвайте правилата за хигиена: правилно кашляне и кихане, 

постоянно и основно миене на ръцете, избягвайте докосване на 

лицето. 

▪ Два пъти на ден – сутрин и вечер – измерване на 

температурата. 

→ ✓ Въпреки Корона-

вируса, можете да 

напуснете дома или 

институцията, ако 

✓ Това е абсолютно 

необходимо за защита 

на живота или здравето 

Ви или 

✓  Вие работите за 

полицията, пожарната, 

както и за властите и 

компаниите, изброени в 

Хора имали 

контакт с 

Категория 

(тесен контакт с 

инфектираната 

личност ) 

→ Веднага след 

позитивният 

тест на 

инфектираната  

личност 

→ Минимум 14 

дни след  

последния 

контакт с 

инфектираната 

личност  

  



 

 

Хора от 

рискова група 

→ Веднага след 

завръщането 

→ 14 дни  след 

завръщането 

 ▪ Дневник на симптомите, телесна температура, водете записки 

на всякакви активности и контакти – също и за предишни дни, 

до колкото е възможно. 

▪ Бъдете готови а евентуални, задължителни прегледи, като 

рентген, даване на кръв или натривка от кожата. 

▪ Освен това: здравният отдел има правото да призове болният 

или да го посети във жилището му, за да провери  

здравословното му състояние. 

 приложението към 

настоящия регламент. 

 

 

Част  2  
 

(§ 5 bis § 12) 

 

Събития и събирания 

 

Престоят в публичното пространство е разрешен само в следните случаи: 

✓ Когато сте сами ✓ С човек, с когото живеете заедно(например 

съквартирант) 

✓ С един човек , с когото не живеете 

заедно. 

✓ С човек от семейството 

(включително смесено семейство) 

    

Към всички останали „чужди“хора, трябва да се спазва минимум разстояние от 1,5 метра! 

 

Генерално всичките обществени събития, празненства и друг вид събирани в Бремен са забранени, изключение правят:  

✓ Професии по член 12 параграф 1 от основния закон, 

✓ Бременския парламент и неговите комисии, бременският сенат, 

магистратите на град Бремерхафен,градския съвет на Бремерхафен, 

включително и неговите комисии, депутати, партии.  

✓ Държавните органи на правосъдието или моряци.  

✓ Представители на пресата, радиото, филми и други медии, 

✓ Потребители на обществения транспорт, 

✓ Съд, държавни и други обществени институции до толкова до колкото им 

е позволено. 

 ✓ Болници, медицински или други обслужващи институции, институции 

предлагащи интеграционна помощ, лекарски кабинети, физиотерапия или 

подобни лечения,  други здравни заведения, аптеки и здравни магазини, 

Организации за защита на младежта и семействата, социални помощи- и 

консултации , както и ветеринарните болници, до толкова до колкото 

посещенията са допустими, 

✓ Грижа за хора в нужда и за непълнолетни, 

✓ Сътрудници за справяне с текущата ситуация на инфекцията, 

✓ Във връзка с доставка по чл. 9 ал. 3. 

   

Ако е възможно, спазвайте дистанция от 1,5 метра! 

 

Генерално събиранията са забранени и при специални поводи: 
 

   



 

 

X Забранени са 

събиранията в църкви, 

джамии, синагоги и 

други религиозни 

храмове 

 X Забранени са събитията 

свързани с автобусни 

пътувания или други 

подобни туристически 

цели. 

 X Забранени са събиранията в 

спортните клубове и други 

клубове за забавления. 

 ✓ Разрешени са погребенията също и 

погребалните церемонии, но: 

▪ Само в тесен кръг (максимално от 20 човека) 

▪ Уважение към хората в риск. 

▪ Възможно най-кратко 

▪ Спазване на дистанция от 1,5 метра 

   

  



 

 

Ограничения за институциите: 

Забранено  Разрешено  Частично разрешено 

X Всички видове ресторанти, освен продажбите за в къщи и доставките по 

домовете; потреблението на място е забранено; външните столове трябва да 

се махната или демонтирани. 

X  Барове, Чайни, Клубове, Дискотеки, зали за забавление, развлекателни 

компании и други подобни места за забавления. 

X Сауни, Соларни студия, Фитнес студия, обществени игрални площадки, 

Басейни;при специални и основателни причини, с писмено разрешение от 

полицията, може да се пусне функционирането на спортните площадки.  

X Кино, Театър, Опера, Концертни зали, Музеи и изложбени зали 

X Музеи, Изложби, Предложения за забавления (на вън и вътре), специалните 

пазари. 

X Увеселителни центрове, игрални зали, казина, спортни залози, Зали за 

спортни залози и агенции за спортни залози. 

X Проституция (включително проституирането в частни домове и 

автомобили), Бордей, подобни на бордей, суинг клубове, стриптийз 

клубове,Секс-Кина, Мултиплекс-Кино и пийп -шоу. 

X Места за срещи и събирания (за стари хора, хора с увреждания, юноши, 

възрастни, майки, семейства, деца и т.н...), игрални площадки (вътрешни и 

външни). 

X Младежки общежития. 

 ✓  Магазини за хранителни стоки 

✓ Седмичните пазари (според § 

67 на търговските разпоредби) 

✓ Услуги за доставянето на 

стоки,  

✓ Пазари за напитки 

✓ Аптеки, здравни магазини, 

Дрогерии. 

✓ Бензиностанции, малки 

хранители магазини, магазини 

за вестници, 

✓ Банки и спестовни каси 

✓ Пощенски филиали,  

✓ Почиствания, измивни салони,  

✓ Строителни магазини, 

градински магазини,  

✓ Животински магазини 

✓ Магазини на едро. 

 ▪ Хотели, както и частните и 

фирмените помещения за 

отдаване под наем, само за не 

туристически цели.. 

                               

Въвеждане на хигиенна мярка: Дистанция, защита на персонала, избягване на 

дълги, чакащи опашки от хора и т.н.. 

 
Ограничения за извършващите услуги и занаятчии: 
 

Забранено  Позволено 

✓ Услуги и занаятчийски дейности, при които не може да се спазва 

дистанция от 1,5 метър(с изключение на спешно необходимите се 

здравни услуги в рамките на закрила на детето и младeжта ) По 

специално са забранени следните: 

✓  

✓ Фризьорските дейности 

✓ Татус -студио, маникюр -салон, козметичните-салони и 

✓ Масажните салони 

 ✓ Когато услугата се предоставя на клиента. 

✓ Когато артикулите се доставят на клиента или се качват при клиента 

✓ Индивидуални срещи във фирмата, ако това не доведе до струпване на 

хора. 

                               

Въвеждане на хигиенна мярка: Дистанция, защита на персонала, избягване на 

дълги, чакащи опашки от хора и т.н... 

 

 



 

 

Част 3  
 

(§ 13 bis § 16) 

 

Болници, Старчески домове, услуги за интеграционна помощ и подобни такива 

 

 

 

Интервенции които могат да бъдат планувани: 

 

Планираните приеми  и операции се отлагат, ако това е медицински оправдано. 

 

Забрана на посещенията: 

 
 

Частните посещения са забранени за следните институции: 

X Болници и амбулаторни оперативни 

заведения 

X Институции за превантивни грижи и 

рехабилитация, които са подобни на 

болниците. 

X  Здравни заведения за Диализа 

X Лечебни заведения, които са сравними с едно 

от изброените институции 1 до 6. 

 X Напълно болнични заведения съгласно § 71, 

параграф 2 от Единадесетата книга на 

Социалния кодекс  

X Заведения за хора с увреждания с денонощни 

услуги за интеграция в смисъл § 2 параграф от 

деветата книга на социалния кодекс. 

X Дневни клиники 

X Родилни заведения и домове за възрастни 

 X Напълно стационарни старчески домове и 

заведения за интеграционна помощ, където 

живеят особено уязвими хора , общи 

апартаменти в смисъла на  § 8 параграф 3 от 

закона за жилищно настаняване и грижи в 

Бремен, както и  Пансиони  съгласно § 5 от 

Закона за жилищно настаняване в Бремен. 

 
Обаче 

  
Обаче 

  
Обаче 

✓ При специални интереси  е възможно тези институции да направят изключение, например, при непълнолетни, родили, спешни случай, палиативни ситуации, 

грижи за тежко болни и умиращи 

✓ Позволено е и професионалното посещение 

  



 

 

Помощ при интеграция, комунална и наркотична зависимост, жилищна помощ. 
 

Постоянната грижа е забранена в: 

X Дневни центрове за хора с психични 

заболявания 

X Дневни центрове за хора с интелектуални и 

множествени увреждания 

X Групи от хора с психични заболявания под 

един покрив в работилници  за такива, 

(съгласно § 219, параграф 3 от Деветата 

книга на Социалния кодекс) 

 X Дневни организации за възрастни хора и за хора 

с психични заболявания. 

X Групови пътувания с цел социално участие 

X Предложения за работа за хора с психични 

заболявания; продължаването на изпълнението 

на работните ангажименти е разрешено при 

спазване на хигиенните разпоредби съгласно 

параграф 4 

 X Нощни кафенета,  

X Институции свързани с наркотици,  

X Дневен престой и спешна помощ за 

настаняване..  

 
Обаче 

  
Обаче 

  
Обаче 

В следните случай е разрешена спешна помощ: 

✓ Роднините или законните настойници работят в критичната инфраструктура (виж прикачения файл). 

✓ Липсата на грижи в противен случай би навредила на вашето здраве. 

 

Институциите без спешна помощ трябва да бъдат достъпни по телефона за лицата предоставящи услугите и роднини. Контактът на място е разрешен, ако в          

противен случай има сериозна кризисна ситуация за бенефициентите. Институциите трябва да информират бенефициенти и роднини за възможността. Трябва да 

се спазват хигиенните правила. 

 

 

 

Институции за дневна грижа: 
 

Тези институции могат да бъдат отворени само за спешна помощ на нуждаещите се от грижи и само: 

✓ Роднините работят в критичната 

инфраструктура (виж прикачения файл), или 

 ✓ има медицински предписани грижи, които не 

могат да бъдат полагани от роднини, или 

 ✓ Липсата на грижи би причинила вреда на 

здравето 

 
Обаче 

  
Обаче 

  
Обаче 

В случай на спешна помощ, институцията трябва да записва имената и професиите на близките и да поддържа обгрижването възможно най-малко. 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Частl 4  
 

(§ 17 und § 18) 

 

Образователни институции 

 

 
Училища, образователни институции, дневни центрове, дневни грижи за деца:       Образование, обучение и допълнителни кфалификации: 
 

                   

Всички държавни и частни училища и институции остават затворени. Спешното 

отваряне е разрешено в следните случаи: 

 

✓ При полагане на изпит, когато е възможно спазването на дистанция от 1,5 метра. 

✓ При обгрижването на деца, но 

▪ само ако техните попечители работят в критичната инфраструктура (виж 

прикачения файл), или 

▪ със заповед на Службата за социални услуги, или 

▪ по молба при специални случай 

▪ Във всеки от случаите институциите записват имената и професиите на 

попечителите. 

  
 

В държавните и частните училища училищното ръководство и административният 

персонал трябва да останат. В детските градини трябва да остане някой от 

ръководството 

 Центровете за образование за възрастни, шофьорските училища, 

учебните заведения за възрастни, кварталните учебни заведения, 

музикалните училища, както и други публични или частни 

образователни институции, по-нататъшно образование и 

повишаване на квалификацията не могат да бъдат отворени за 

обществото и за обучение в клас. 

 
 
 

Част 5  
 

(§ 19 bis § 21) 

 

Заключителни разпоредби 

 

       

▪ Нарушенията водят до 

наказания в размер на 

   25 000 евро  

 ▪ Наредбата ограничава тези основни права: 

свободата на личността, свободата на 

събиранията, свободата на движение и 

целостта на дома 

 ▪ Наредбата е валидна от 04.04.2020 г. 

до 19.04.2020 г. включително 

 ▪  

 



 

 

Приложение   Кой може да използва спешна помощ за обгрижване? 

 

Попечителите и роднинините могат да използват спешна помощ в тези два случая, освен ако не съществува друга възмжност: 
 

A 

 И двамата  работещи, в една от следните области: 

 Здравните работници, включително спешните служби (лекари, медицински персонал), извънболничната помощ и стационарните грижи, включително работещите в 

старчески домове, както и всички работници, отговорни за поддържането на функциите на здравната система, като почистване и административен персонал, друг 

персонал (включително медицински асистенти) в болници, лекарски или стоматологични кабинети, в лаборатории, обществени поръчки, аптеки, при фармацевтични 

производители и производители на медицински продукти, както и акушерки и служители в заведения за ветеринарна и ветеринарна помощ и в инстиуции  за 

интеграционна помощ 

   

B 
 Самотните родители или ако и двамата работят в следните области: 

 ✓ Сенаторските власти на град 

Бремен 

✓ Бременския парламент 

(работници и депутати)  

✓ Общинския съвет на 

Бремерхафен  (Членуващи)  

✓ Магистратите на Бремерхафен 

(членове и работещи)  

✓ Службата на здравеопазването в 

Бремен 

✓ Службата за обществен ред в 

Бремен 

✓ Служба за регистрация в Бремен 

✓ Миграционна служба Бремен 

✓ Бременска гражданска служба (и 

назначените отдели)  

✓ Полицайските служби в Бремен 

и Бремерхафен  
 

✓ Пожарните служби в Бремен и Бремерхфен  

✓ Други органи и организации с цели за сигурност на  

✓  град Бремен, както и общините Бремен и Бремерхафен, по-

специално гражданската защита 

✓ Прокуратурата в Бремен  

✓ Генералната прокуратура на Бремен Bremen  

✓ Бременския съд  

✓ Бременските затвори и поправителни домове  

✓ Бременската пристанищна администрация(= изпълнителната 

функция в пристанищната зона от органите на реда) 

✓ Пристанищно медицинско обслужване (LMTV) (= изпълнителната 

функция на здравния отдел в пристанищната зона)  

✓ Бюро по труда и агенция за безработни  

✓ Служба за социални услуги 

✓ Службите по интеграция в Бремен  

✓ Социално осигуряване, социални трансфери, 

студентски учреждения 

✓ Независими доставчици на грижи за деца и 

младежи, помощ за бежанци и бездомни, 

помощ за възрастни хора и инвалиди, както и 

помощ за наркозависими 

✓ Персонал, който подсигурява грижите за 

децата в училища и детски градини. 

✓ Стационарни обгрижващи институции 

(например, помощ при отглеждане)  

✓ Институции и Общини, отговарящи на 

номерата от 1 до 26 

 

 

 + Критична инфраструктура: 

 ✓ Движение и транспорт 

✓ Асоциация на дигите в Бремен 

по десните брегове на река 

Везер 

✓ Асоциация на дигите в Бремен 

по левите брегове на река Везер 

✓ Хранене: хранително-вкусова 

промишленост, търговия с 

храни, селско стопанство и 

градинарство (§ 4 BSI-KritisV), 

✓ Информационните техници и телефонните компании (§ 5 BSI-

KritisV)  

✓ Финанси и застраховане: банки, фондови борси, застрахователни 

компании, доставчици на финансови услуги (§ 7 BSI-KritisV)  

✓ Медии и култура: радио (телевизия и радио), печатна и електронна 

преса, културни ценности, символични сгради 

✓  Бременски Пристанища –(Bremenports GmbH & Co. KG)  

✓ Пристанищни и пилотни организации на Пристанищата на река 

Везер. 

✓ Въздушна сигурност-DFS Deutsche 

Flugsicherung GmbH 

✓  Летище в Бремен -Flughafen Bremen GmbH 

✓ Tankstellen 

✓ Гробар 

✓ Брокери по недвижими имоти в Бремен и 

Бремерхафен 

✓ Стационарни грижи ( например, подкрепа при  

✓ отглеждане) 



 

 

включително доставка, 

логистика. 

✓ Доставка и изхвърляне 

(електричество, вода, енергия, 

отпадъци): напр. Бременска 

вода, почистване на град 

Бремен, SWB / Wesernetz 

✓ EUROGATE Technical Services в района на пристанището на 

Юберзее 

✓ БИС Бремерхафен общество за насърчаване на инвестициите и 

градско развитие 

✓ Институции, чиято дейност е необходима за 

поддържане на дипломатически и консулски 

отношения и функционирането на органите на 

Европейския съюз и международните 

организации 

 


