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Драстичне мере којима немачка влада жели да сузбије ширење епидемије коронавируса
на снагу ступају од понедељка и важиће до краја новембра.

  

То је изазвало бурне реакције грађана.

  

  

Они канцеларку Ангелу Меркел већ оптужују за "корона-диктатуру", а протести који већ
месецима избијају широм Немачке додатно су заоштрени најављеним ограничавањем
свакодневног живота, наводи Дојче веле.

  

Меркел: Влада свесна да од људи тражи много, али да мора да се делује сада

  

Канцеларка је рекла да је влада свесна да од људи тражи много, али да мора да се
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делује сада.

  

"Наш здравствени систем данас може да се носи са овим изазовом. Али, ако се настави
овим темпом, достићићемо границу за неколико недеља. Због тога су неопходне ове
оштре мере,“ рекла је Меркелова.

  
  

Заједнички боравак на јавним местима биће дозвољен само члановима једног
домаћинства или заједно с још једним домаћинством, и то највише до десет особа

    

Циљ је да се до Божића смањи број нових инфекција, да притом привреда
функционише, а школе и вртићи остану отворени.

  

Заједнички боравак на јавним местима биће дозвољен само члановима једног
домаћинства или заједно с још једним домаћинством, и то највише до десет особа, пише
Дојче веле.

  

Сви догађаји који служе забави или разоноди биће забрањени. Позоришта, опере,
концертне дворане, биоскопи - до краја новембра биће затворени.

  

Забрањен је групни аматерски спорт, све осим индивидуалног спорта.

  

Професионална спортска такмичења ће се одржавати без публике. То се такође односи
и на фудбалску Бундеслигу.

  

"Позивамо грађане да се уздрже од путовања и посета рођацима"

  

Забрањено је ноћење у хотелима, мотелима, пансионима или приватним апартманима -
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осим ако се не ради о непоходним путовањима, као на пример због посла.

  

"Позивамо грађане да се уздрже од путовања и посета рођацима,“ затражила је Ангела
Меркел.

  
  

Затварају се и барови, ресторани, фитнес студији и све врсте јавних базена, козметички
салони, салони за масажу, салони за тетовирање и све што се тиче неге тела

    

Затварају се и барови, ресторани, фитнес студији и све врсте јавних базена, козметички
салони, салони за масажу, салони за тетовирање и све што се тиче неге тела.

  

Остају отворене школе, вртићи, мензе, верски објекти, све радње - с тим што је
дозвољено да у радњи буде максимално један купац на десет квадрата, затим
фризерски салони и занатске радње.

  

Медицински неопходни третмани ће и даље бити могући.

  

Дозвољен рад од куће, ревизија 11. новембра

  

Од фирми се захтева да где год је то могуће - дозволе рад од куће.

  

Договорено је да се детаљно разради план финансијске помоћи за оне који због ових
нових мера губе приходе. Речено је да ће волумен те помоћи бити и до 10 млијарди евра,
а да ће се надоканадити зарада у висини од 75 одсто од оне у прошлог години.

  

Након две недеље, 11. новембра, канцеларка ће се поново саветовати с премијерима
давезних покрајина, када ће оценити да ли су донесене мере постигле циљ и да ли је
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потребно извршити нека прилагођавања, наводи Дојче веле.

  

  

(Танјуг, Б92) 
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