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Мерки от 20 август
Въведение
Правителството е въвело правила, за да спре разпространението на коронавируса. Спазвайте тези
правила. Така няма да се разболеете и няма опасност да заразите някого. Полицията контролира
спазването на правилата.
Внимание: Някои градове и общини са въвели допълнителни правила. Проверете на сайта на
Вашия град или община.

Основни правила
•

Останете си вкъщи, ако сте болен/на.

•

Мийте често ръцете си с вода и сапун.

•

Стойте на разстояние минимум 1,5 м от други хора.

•

Всяко семейство (или хората, живеещи под един покрив), имат право да се срещат с максимум
5 човека. Това трябва да са винаги едни и същи хора.

•

При условие че е възможно да спазвате дистанция от 1,5 м, имате право да предприемате
различни неща с максимум 10 човека, например можете да се разхождате или да карате колело
заедно.

•

Ако сте на обществено място, където има много хора (община, магазин, пазар, кино,
библиотека, влак, автобус...) и сте по-възрастен/на от 12 години, трябва да носите предпазна
маска. Това е задължително на специфични места.

•

Ако сте на друго място и не можете да спазвате дистанция от 1,5 м, е препоръчително да носите
предпазна маска.

•

Носете винаги предпазна маска със себе си

Пътуване до друг град или страна
•

•

В Белгия:
‒

Можете да пътувате свободно.

‒

Използвате ли обществения транспорт (автобус, трамвай или влак)? По-възрастен/на ли сте
от 12 години? Носете предпазна маска или шал, с който да покриете устата и носа си. Това
е задължително.

На ваканция в чужбина:
‒

Имате право да отидете само в страна от Европейския съюз, Обединеното кралство,
Швейцария, Лихтенщайн, Исландия или Норвегия.

‒

В отделните страни могат да са в сила различни правила. Правилата за всяка отделна
страна можете да намерите на https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

‒

Преди да се завърнете в Белгия, трябва да попълните формуляр. Формуляра ще намерите
на: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form

‒

Има три вида зони.


Можете да пътувате в зелените зони. Там е безопасно.



Нямате право да пътувате в червените зони.



По-добре не пътувайте и в оранжевите зони.
Разгледайте уебстраницата на Външно министерство: diplomatie.belgium.be

‒

‒

Били сте в червена зона? Трябва непременно да направите тези три неща, когато се
завърнете в Белгия:
1

Задължително трябва да минете под карантина. Направете си тест колкото може по-скоро.
Свържете се с личния си лекар. Със самолет ли пътувахте? Ще Ви направят тест на
летището.

2

Трябва да си останете вкъщи. Излизайте навън, само ако това е наистина наложително.
Например: до аптеката, доктора или супермаркета. Носете винаги предпазна маска.

3

Не допускайте други хора да влизат в дома Ви.

Били сте в оранжева зона? Направете тези три неща, когато се завърнете в Белгия:
1

Препоръчително е да минете под карантина. Направете си тест колкото може по-скоро.
Свържете се с личния си лекар.

2

Излизайте навън, само ако това е наистина наложително. Например: до аптеката, доктора
или супермаркета. Носете винаги предпазна маска.

3

Не допускайте други хора да влизат в дома Ви.

Работа
•

Работете от вкъщи, ако това е възможно.

•

Трябва да отидете на работното си място, за да работите? Шефът Ви е длъжен да осигури
разстояние от 1,5 м между хората. Не е ли така? Поискайте предпазна маска от шефа си.

•

Имате ли въпроси? Информация ще получите от шефа се.

Магазини
•

Всички магазини са отворени. Има пазари.

•

Пазарувайте най-много по двама.

•

В магазините и на пазара трябва да носите предпазна маска. Задължително е.

•

Нощните магазини са отворени до 22 ч вечерта.

•

Трябва да носите предпазна маска. Това е задължително.

•

Има пазари.

•

Можете да отидете на фризьор или козметик.
‒

Вземете си час.

‒

Носете предпазна маска.
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Хотели, ресторанти и кафенета
•

Кафенетата и ресторантите са отворени до 1 ч след полунощ.
‒

Най-добре е да резервирате предварително.

‒

На ресторант можете да отидете единствено с членове на семейството си (или с хора, с които
живеете заедно) и с Вашите петима постоянни контакти.

‒

Стойте на масата си.

‒

Трябва да носите предпазна маска. Задължително е. Ако сте седнали на масата си, не е
нужно да сте с маска.

‒

Трябва да оставите данните си за контакт.

Социални контакти
•

Всяко семейство (или хората, живеещи под един покрив), имат право да се срещат с максимум
5 човека. Това трябва да са винаги едни и същи хора.

•

При условие че е възможно да спазвате дистанция от 1,5 м, имате право да предприемате
различни неща с максимум 10 човека, например можете да се разхождате или да карате колело
заедно.

Спорт
•

Ако членувате в спортен клуб, имате право да спортувате заедно с не повече от 50 души.

•

Можете да спортувате във фитнес център, в спортен клуб или плувен басейн.

•

Можете да отидете на сауна или спа център.

Свободно време
•

Всичко е отворено, например библиотеки, увеселителни паркове, детски площадки на закрито,
казина.

•

Ще ходите на официално организирано мероприятие (например селски празник, спортно
състезание или културно мероприятие)? Допуска се определен максимален брой посетители.
‒

максимум 200 човека на закрито, максимум 400 човека на открито.

•

Всяка организация има свои специфични правила. Проверете уебстраницата.

•

Децата могат да отидат на лагер.

•

Трябва да носите предпазна маска. Задължително е на следните места:
‒

магазини и търговски центрове,

‒

търговски улици,

‒

оживени места,

‒

обществени сгради,

‒

пазари,

‒

обществен транспорт,

‒

библиотеки,

‒

кина,
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•

‒

музеи,

‒

театрални, концертни и конферентни зали,

‒

аудитории,

‒

панаири,

‒

молитвени домове.

Трябва да си оставите данните за контакт, ако отидете:
‒

в спа център

‒

на тренировки в спортен клуб

‒

в плувен басейн

‒

казина

‒

празнични и коктейлни зали

Какво все още не е позволено?
•

Дискотеките и нощните клубове все още нямат право да отворят.

•

Не могат да бъдат организирани фестивали.

Религия
•

•

Могат да се провеждат богослужения.
‒

Имат право да присъстват максимум 100 човека.

‒

Физически контакт не е позволен.

‒

Трябва да носите предпазна маска. Това е задължително.

След погребална церемония имате право да организирате обяд.
‒

Могат да присъстват максимум 50 човека.

Детски ясли, градини и училища
•

Детските ясли са отворени.

•

Всички ученици тръгват на училище на 1 септември. Повече информация за новата учебна
година ще получите от училище.

Поощрение
Тези правила са от важно значение за здравето на всички. Всеки трябва да ги спазва. Благодарим
Ви, че го правите. Заедно ще спрем коронавируса.
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