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Măsurile de la 8 mai
Introducere
Guvernul a formulat reguli pentru a opri coronavirusul. Urmați regulile. În felul acesta nu vă îmbolnăviți
și nu puteți îmbolnăvi pe nimeni. Poliția vă poate verifica.
Atenție: unele orașe și comune au reguli suplimentare. Verificați site-ul orașului sau comunei dvs.

Cele 6 reguli de bază
•

Spălați-vă des pe mâini cu apă și săpun.

•

Purtați o mască de protecție.

•

Mențineți o distanță minimă de 1,5 metri față de alte persoane.

•

Păstrați contact apropiat cu maxim 1 persoană. Nu este nevoie să păstrați distanța de 1,5 metri față
de acest contact apropiat.

•

Aveți grijă cu persoanele vulnerabile:
‒

persoane de peste 65 de ani

‒

persoane cu probleme cardiace, pulmonare sau renale

‒

persoane care se infectează cu ușurință.

•

Lucrați de acasă.

•

Aerisiți bine deschizând geamurile.

•

Întâlniți-vă de preferință cu alți oameni în aer liber.

Călătoriile în alt oraș sau străinătate
În Belgia:
•

Puteți călători în mod liber

•

Folosiți transportul public (autobuz, tramvai sau tren)? Aveți peste 12 ani?
‒

•

Purtați o mască de protecție. Acest lucru este obligatoriu.

Între 12 noaptea și 5 dimineața aveți voie să fiți pe stradă în grup de maxim 3 persoane.
‒

Copiii sub 12 ani fac excepție de la această regulă.

‒

Aveți voie să mergeți pe stradă cu persoanele cu care locuiți. Acest grup poate fi mai mare decât
3 persoane. Aceasta este o excepție.

În străinătate:
•

Este recomandat să nu călătoriți în străinătate.

•

Dacă trebuie neapărat să călătoriți, există 3 coduri de culori.

•

‒

Roșu: regiune sau țară unde există un risc ridicat să vă infectați cu corona. Nu călătoriți în aceste
zone.

‒

Portocaliu: regiune sau țară unde există un risc moderat să vă infectați cu corona. Este de preferat
să nu călătoriți în aceste zone.

‒

Verde: regiune sau țară unde este un risc scăzut să vă infectați cu corona. Puteți călători în aceste
zone.

‒

Consultați site-ul https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/

Consultați regulile țării în care călătoriți pe site-ul diplomatie.belgium.be

Călătoriile spre/ întoarcerea în Belgia
•

•

Ați fost mai mult de 48 de ore în străinătate?
‒

Completați formularul de pe https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form înainte de a vă întoarce în Belgia.

‒

Ați primit un sms? Atunci trebuie să intrați obligatoriu în carantină. Trebuie să rămâneți acasă
minim 7 zile. Veți face un test corona în prima și a 7-a zi. Dacă nu primiți niciun sms, nu trebuie să
intrați în carantină.

‒

Atenție: dacă nu respectați aceste reguli riscați o amendă de 250 EUR.

Dacă nu locuiți în Belgia și călătoriți în Belgia trebuie sa faceți un test corona cu maxim 72 de ore
înainte să ajungeți în Belgia. Rezultatul trebuie să fie negativ.

Muncă
•

Lucrați de acasă. Acest lucru este obligatoriu.

•

Trebuie totuși să mergeți la muncă pentru a lucra?

•

‒

Trebuie să purtați o mască de protecție.

‒

Aerisiți bine deschizând geamurile.

Aveți întrebări? Șeful dvs. vă va oferi informațiile necesare.

Magazine
•

Magazinele sunt deschise.
‒

Aveți voie să mergeți la cumpărături împreună cu maxim o persoană. Aceasta trebuie să fie o
persoană cu care locuiți împreună.

‒

Când intrați în magazin dezinfectați-vă întâi pe mâini.

‒

Puteți face cumpărături timp de maxim 30 de minute.

‒

Purtați o mască de protecție. Acest lucru este obligatoriu.

•

Piețele se țin în continuare.

•

Magazinele de noapte sunt deschise până la ora 22.
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•

Frizeriile și alte meserii de contact de tip non-medical, de ex. saloanele de pedichiură și de înfrumusețare, sunt deschise.

Restaurante și cafenele
•

Puteți lua mâncare la pachet până la ora 22.

•

Cafenelele și restaurantele sunt deschise de la ora 8 până la ora 22..
‒

Puteți doar la terasă.

‒

Puteți sta în grup de maxim 4 persoane sau cu oamenii cu care locuiți.

‒

Trebuie să rămâneți așezat la masă. Nu este nevoie să purtați o mască de protecție.

‒

Dacă aveți nevoie să mergeți la toaletă trebuie să purtați o mască de protecție.

Contactul social
•

Puteți avea contact apropiat cu maxim 1 persoană. Nu este necesar să păstrați distanța de 1,5 metri.

•

Chemați pe cineva în vizită?

•

‒

Puteți invita 2 persoane simultan la dvs. acasă. Acestea trebuie să fie 2 persoane care loc uiesc
împreună.

‒

Copiii sub 12 ani fac excepție de la această regulă.

‒

Trebuie să păstrați distanța de 1,5 metri, cu excepția persoanei cu care aveți contact apropiat.

Afară vă puteți vedea în grup de maxim 10 persoane. Trebuie să păstrați distanța de 1,5 metri. Copiii
sub 12 ani nu trebuie numărați printre aceste persoane.

Sport
•

Puteți face mișcare în aer liber în grup de maxim 10 persoane. Păstrați o distanță de 1,5 metri.

•

Faceți sport într-un club sau asociație?
‒

Aveți voie să vă întâlniți în grup de maxim 25 de persoane.

‒

Acest lucru este permis doar afară. Pentru copiii de până la și inclusiv 12 ani acest lucru este posibil
în interior în grup de maxim 10 copii.

‒

Trebuie mereu să fie prezent un antrenor sau îndrumător.

‒

Nu este permisă prezența publicului.

•

Jacuzziurile, cabinele de saună și hamamurile, pârtiile de schi și centrele de fitness sunt închise.

•

Piscinele sunt deschise.

Timpul liber
•

Ce locuri sunt deschise?
‒

Bibliotecile

‒

Locurile de joacă în aer liber

‒

Muzeele

‒

Grădinile zoologice

‒

Taberele de vacanță, parcurile tip bungalow și campingurile

‒

Parcurile de distracții
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‒
•

•

Alte locuri sunt închise, de exemplu cinemaurile și cazinourile.

Se pot organiza evenimente sau spectacole, de exemplu teatru, evenimente sportive profesioniste
sau concerte.
‒

Acest lucru este permis pentru maxim 50 de spectatori.

‒

Trebuie să rămâneți așezat.

‒

Acest lucru este permis doar în aer liber.

Activitățile organizate (de exemplu de un club sportiv sau organizație) sunt permise pentru maxim 25
de participanți.
‒

Acest lucru este permis doar în aer liber. Pentru copiii de până la și inclusiv 12 ani acest lucru este
posibil în interior în grup de maxim 10 copii.

‒

Trebuie mereu să fie prezent un antrenor sau îndrumător.

‒

Nu este permisă prezența publicului.

‒

Nu sunt permise șederile peste noapte.

Religie
•

Se pot organiza slujbe religioase.
‒

Acest lucru este permis în grup de maxim 15 persoane sau în aer liber în grup de maxim 50 de
persoane.

‒

Copiii până la și inclusiv 12 ani și reprezentantul lăcașului de cult (de exemplu pastor sau imam)
nu trebuie numărați printre aceste persoane.

‒

Înmormântările se pot organiza în grup de maxim 50 de persoane sau maxim o persoană pe 10
metri pătrați.

‒

Nu se pot organiza mese comemorative la sfârșit.

Creșele și școlile
•

Creșele sunt deschise.

•

Copiii pot merge la școală. Școala dvs. vă va oferi mai multe informații.

Încurajare
Aceste reguli sunt importante pentru sănătatea tuturor. Toată lumea trebuie să le respecte.
Vă mulțumim pentru acest lucru. Împreună oprim coronavirusul.
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