
(Bulgarisch) 

Град Дуисбург издава допълнителни мерки за защита от корона 

  

Седмичната честота на корона в Дуисбург достигна стойност от 201,5.  За да се 

прекъснат веригите от инфекции, е много важно всеки в Дуисбург да намали 

личните си контакти до минимум. 

  

Кризисният екип на град Дуисбург издаде общ указ, в който се посочва, че само 

двама души имат право да се събират на публични места. 

Предишните изключения, посочени в Наредбата за защита на короната на 

провинция Северен Рейн-Вестфалия, продължават да се прилагат. 

  

Това означава, че повече от двама души имат право да бъдат в публичното 

пространство само ако са 

  

• Изключително за роднини по права линия, братя и сестри, съпрузи, 

партньори в живота, 

Само за хора от максимум две различни домашни общности, 

Да придружава непълнолетни и лица, нуждаещи се от подкрепа, или 

фиксирани групи деца, за които може да се полагат грижи в заведение по 

смисъла на Наредбата за коронарна грижа, без да се спазват минимални 

разстояния, или 

• Това е абсолютно необходима среща по причини, свързани с грижите. 

  

Новият общ указ на град Дуисбург ще се прилага от утре, четвъртък, 29 

октомври. 

  

Службата за граждани и Службата за обществен ред ще наблюдават новата 

наредба; нарушението ще доведе до глоба от 250 евро. 

 Моля обърнете внимание: 

Всеки може да помогне за забавяне на разпространението.  Защитете себе си 

и другите, като използвате познатите хигиенни инструкции.  Можете също да 

използвате официалното приложение за германско предупреждение Corona 

(Corona -Warn-App ): Помага да се определи дали сте влезли в контакт със 

заразен човек и дали  



 

 

 

 

съществува риск от инфекция.  По този начин веригите от инфекция могат да 

бъдат прекъснати по-бързо.  Приложението е предложение от федералното 

правителство.  Изтеглянето и използването на приложението е доброволно.  

Той може да бъде изтеглен безплатно от App Store и Google Play.  Повече 

информация на https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app. 

  Много благодаря за подкрепата 

  

Кризисният екип на град Дуисбург 


