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Ce merge – ce nu merge? De la A precum comerț cu antichități, până la Z
precum grădini zoologice
Ce?

deschis / închis / permis / interzis

Comerț cu antichități
Pescuit

deschis
permis, cu păstrarea distanței
prescrise
deschis
închise
deschise
deschise (vânzare şi reparații)
permis
permis
Interzis, deoarece turistic şi distracție
deschise

Arhive
Ateliere
Stații de oprire pe autostradă
Firme vânzare maşini
Închiriere de maşini/Carsharing
Firme de spălare maşini
Vapoare turistice
Piețe de dotare bebe, magazine pt.
copii
Brutării
Probe de orchestră(band)
Baruri
Înmormântări
Firme, care prelucrează betonul
Cantina firmelor
Biblioteci
Şcoală de balet
Muzică cu instrumente de suflat
Clase de muzică cu instrumente de
suflat în şcoli
Magazine de flori
Termine donare sânge
Bordele şi activitate de prostituție
Box şi sport marțial
Magazine pentru mirese
Vânzare carburant
Biblioteci
Magazine dotare birouri
Cafenele
Locuri de camping
Probe de cor şi cântare cor
Magazin de făcut copii
Demonstrații

permis, fără consumare la fața locului
interzis, înafară de probă cu membrii
comunității casnice
închise
permise
permis
deschis
deschise
închisă
interzis
actual din cauza îndatoririi de a purta
măşti nu este posibil
deschis
permis
închise şi interzis
interzis
deschis
deschis
deschis
deschis
închise, vânzarea pe stradă este
permisă
închise
interzis
deschis
Permis cu restricții(printre altele
obligație de a purta masca)
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Şedința proprietarilor
Centre de cumpărare
Magazine de înghețată
Comerț cu produse electrice
Ergoterapie şi terapie de învățare
Consiliere sau terapie alimentare,
asistenți dietă
Magazin vânzare țigări electrice
Comunități de călătorie
Scoli de şoferi
Transport bacuri
Case pentru concediu
Studio fotograf
Parcuri de recreație
Frizer
Grădinărie
Pregătire naşteri şi activități
ulterioare
Stațiuni memoriale
Golf
Slujbe bisericeşti
Acustician
Hoteluri
Plimbare câini
Salon câini
Şcoală câini
Sport câini
Chioşcuri alimentație
Vânătoare
Locuri de înnoptare tineret
Închiriere canoe
Protecția în caz de catastrofe şi

Neadmisibile în spațiul public, se
recomandă alternative virtuale
(internet)
deschis
închise, vânzarea pe stradă este
permisă
deschis
permis
permis
deschis
permis, la respectarea regulilor AHA
deschis
permis
Oferte de înnoptări pentru scopuri
turistice sunt interzise.
deschis, recomandat poze
individuale până la o comunitate
casnică
închis
deschis
deschis
permis, Oferte în grupă nu sunt
permise, se recomandă alternative
virtuale
închise, dacă nu sunt liber accesibile
permis
permis, cu păstrarea distanței şi
mască obligatorie în afară de locul
unde se stă
permis
înnoptări cu scop turistic sunt
interzise.
permis
permis
permis cu respectarea condiției de
distanță
permis cu respectarea condiției de
distanță
deschis, cu vânzare pentru acasă
permis – pentru vânatul cluburilor
este valabil conceptul de igienă
„vânătoare”
Oferte de înnoptare turistică sunt
interzise.
deschis
permis
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exerciții salvare
Ajutor copii, familii şi tineret

Cinematografe
Chioşc alimentar
Parcuri de cățărat (în clădiri şi afară)
Studio de cosmetică
Krabbelkreise, masaj copii şi cursuri
Pekip pentru copii mici
Artişti/artiste la şcoli

Oferte ale serviciilor recunoscute
oficial cu activitate predominantă în
domeniul consilierii şi al școlarizării
sunt permise.
închis
Deschis, fără consum la fața locului
închis
principial închis, Vânzare produselor
de cosmetică permisă
interzis

admisibil, în condițiile(concept) de
igienă pentru şcoli
Spălătorii maşini de transport
deschis
Logopedie
permis
Magazine de loto
deschis
Saloane masaj
închis
masaje medicale sunt permise.
Servicii de ridicare comenzi mobilă
deschis
Muzee
închis
Scoli de muzică
deschis, cu respectarea regulilor de
igienă
Terapie muzicală
permis
Case de operă
închis
Optician
deschis
Cizmar ortopedic, tehnician ortopedic permis
Osteopatie
permis
Stațiuni de primire-predare pachete
deschis
Trafic cu localități apropiate (serviciu) permis
Antrenament individual
permis ca şcolarizare individuală(1:1
în afara clădirilor)
Case de amanet
deschis
Fizioterapie
permis
Psihoterapie
permis, în grupe cu respectare de
reguli AHA
Petreceri particulare în încăperi
şi în viața particulară să se facă
particulare
întruniri numai cu o singură altă
comunitate casnică,în orice caz cu
maximal 10 persoane. Se recomandă
stringent să se renunțe principial la
petreceri private în încăperi private.
Privind starea de infecție petrecerile
sunt inacceptabile
Birou turistic
deschis
Cursuri de călărit
permis ca curs individual (1:1 în
spațiul liber)
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Sport de reabilitare
Firme de reparat biciclete
Firme de vânzare surplusuri de
mărfuri
Magazine sanitare
Sauna
Sporturi cu arme de tras şi firme cu
loc de tir
Magazine care fac chei
Magazine de bijuterii cu sfătuire la
valoarea aurului
Magazin de articole de scris
Bai de înot şi distracție
Funicular
Baruri de Shisha
Şedințe de greimi comunale
Solarii
Magazine de suvenire
Centre socioculturale
Cazinouri, săli de jocuri
Locuri de joc
Magazine vânzare băuturi alcoolice
Tutungerii
Mese pentru persoane fără venit,
oferte alimente
Şcoli de dans
Studiouri tatuare
Tenis
Teatru
Ateliere de prelucrare textile
Mutări în altă locuință
Vânzare vinuri
Instituții de calificare (de ex. VHS)
Oferte de cursuri de perfecționare în
încăperi de seminar închiriate în
hotel
Concursuri sportive şi pentru pariuri
Localități de efectuare, respectiv
stabilire a rezultatelor de pariuri
Piețe săptămânale

permis, inadmisibil în grupă
permis
deschis
deschis
închis
închis
Excepție: aducere de dovezi de
tragere
permis
deschis
deschis
închis
deschis
închis
Permise cu restricții
deschis
deschis
închis
închis
deschis
deschis
deschis
deschis
închis
închis
permis singuri jucători în aer liber,
tenis-dublu este interzis
închis
permis
permis
permis, acțiuni de probă înainte sunt
interzise
deschis cu respectarea regulilor
AHA,
oferte cu sport interzise
admisibil, când se păstrează distanța,
se poartă măşti şi se înregistrează
participanții
interzis
deschis, însă numai pentru intrări
scurte de încheiere pariu, a rămâne
acolo este interzis.
permis
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Ore de yoga
Circ
Grădini zoologice şi parcuri de
animale

permis ca oră individuală (1:1 în aer
liber)
închis
închis
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