NOUL REGULAMENT CORONA
PENTRU MV
CELE MEI IMPORTANTE PUNCTE DINTR-O PRIVIRE
VALABILE DIN 10.01.2021 - 31.01.2021
RESTRICȚII DE CONTACT
Întâlnirile private în public și în săli închise sunt permise numai cu
persoanele care trăiesc în aceeași locuință și cu maximum o altă persoană.
Proprii copii până la vârsta de 12 ani și persoanele însoțitoare ale unei
persoane cu dizabilități nu sunt incluși dacă acest lucru este necesar din
motive de îngrijire.

ȘCOALĂ ȘI GRĂDINIȚĂ
Dacă este posibil, îngrijiți-vă copiii acasă. Prezența obligatorie în școli va fi
suspendată până la 31 ianuarie 2021. Elevii din clasele 1-6 pot învăța la
școală dacă părinții lor nu au posibilități de îngrijire a copiilor, altfel se oferă
învățământ la distanță. Începând cu clasa a 7-a, se dau doar lecții la
distanță. Clasele finale 10 și 12 și ultimii ani ai școlilor profesionale se
întorc la predarea în clasă, astfel încât să se poată pregăti pentru examene.
Grădinițele rămân deschise. Profitați de această ofertă numai dacă îngrijirea
acasă nu este posibilă.

REGULI STRICTE PENTRU ZONELE CU O INCIDENȚĂ
DE MAI MULT DE 200 DE INFECȚII NOI LA 100.000
DE LOCUITORI ÎN ȘAPTE ZILE
Pentru aceste zone, județe și districte urbane trebuie să se ia măsuri
suplimentare:
Interzicerea ieșirii afară între orele 21:00 și 06:00, cu excepția cazului în
care există un motiv valabil.
Restricționarea razei de mișcare a fiecărei persoane la 15 kilometri în
jurul locului de reședință (adresa de înregistrare), cu excepția cazului în
care există un motiv valid (de exemplu, drumul până la locul de muncă,
comisioane necesare, cum ar fi cumpărături sau vizite la medic)
Intrarea în această zonă din motive neprofesionale sau pentru excursii
de o zi nu este posibilă.
Copiii și elevi pot folosi îngrijirea de urgență a grădiniței sau a școlii
numai în cazuri excepționale justificate.

DE ASEMENEA ESTE VALABIL:
Contactele
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dumneavoastră trebuie reduse le cel mai posibil minim.
Regulile care privesc distanța, igiena, măștile de zi cu zi și ventilația
trebuie respectate întotdeauna.
Călătoriile care nu sunt absolut necesare (private sau profesionale)
trebuie evitate.
Excursii în zone cu risc în străinătate ar trebui să fie evitate, dacă este
posibil.
Reglementările de carantină pentru călătoriile în zonele cu risc din
Germania rămân în vigoare.
Magazinele din comerțul cu amănuntul, saloanele de coafură și
cosmetice,

facilitățile
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artă,

cultură

restaurantele și hotelurile rămân închise.
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