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Rumänisch

Ce este de făcut?
De la ora 6:00 până la ora 20:00 aveți voie să ieșiți! Este permis!
Trebuie să rămâneți acasă de la ora 20:00 până la ora 6:00!
Exceptând, dacă

 trebuie să vă deplasați la locul de muncă sau la curs.
 trebuie să mergeți la cumpărături, la farmacie, la bancomat etc.
 ajutați o persoană, care are nevoie de ajutor.
 întâlniți singur/ă câte o persoană importantă dvs., pe care le vedeți mai des în timpul săptămânii (de ex.: un
prieten bun sau un membru al familiei).

 doriți să faceți o scurtă plimbare sau sport.
 sunteți amenințat/ă în casa dvs. (de incendiu, pericol...).
 trebuie să mergeți la medic, la fizioterapie sau la psihoterapie.
 trebuie să mergeți la o autoritate sau aveți o înfățișare la instanță.
Ce mai trebuie să stiți?

 În aer liber se păstrează o distanță de 2 metri față de străini.
 În spațiile publice închise (autorități, bănci, magazine, farmacii etc.) trebuie păstrată o distanță de 2 metri. Trebuie
purtată o mască FFP2. Aceasta se aplică și copiilor de la vârsta de 14 ani. Copiii între vârsta de 6 și 14 ani trebuie să
poarte o mască simplă.

 În autobuze, tramvaie, trenuri și în gară, în stații trebuie purtată o mască FFP2. Aceasta se aplică și copiilor de la
vârsta de 14 ani. Copiii între vârsta de 6 și 14 ani trebuie să poarte o mască simplă.

 Întâlnirile între max. 4 persoane (+ max. 6 copii) din două gospodării până la ora 20:00 sunt permise.
 Parcurile, grădinile zoologice și locurile de joacă sunt deschise.
 Muzeele, bibliotecile și magazinele sunt deschise. Trebuie purtată o mască FFP2 și trebuie păstrată o distanță de 2
metri.

 Frizeriile, saloanele de cosmetică, masorii, saloanele de tatuaje, saloanele de pedichiură sunt deschise. Pentru o
vizită aveți nevoie de un test PCR sau antigen negativ pentru COVID19. Testul trebuie să fi fost făcut în ultimele 48
de ore. Rezultatul testului trebuie să fie afișabil în timpul vizitei. Trebuie purtată o mască FFP2.

 Posibilitatea de testare gratuită există în centrele de testare https://www.testen.steiermark.at/ și în farmaciile
selectate https://www.apothekerkammer.at/fileadmin/Kommunikation/Gratis-Antigentests_Apotheken.pdf .



Piscinele, sălile de fitness, terenurile de sport, teatrele, cinematografele, cafenelele și restaurantele sunt închise.
Poliția poate percepe amenzi mari, dacă nu respectați interdicțiile.

Dacă aveți întrebări despre regulile „lockdown“, sunați consilierii juridici la ZEBRA.
Cum să vă protejați și cum să-i protejați pe ceilalți împotriva virusului corona?

0316/835630

 Fără strângeri de mână, îmbrățișări sau sărutări
 Evitați contactul cu persoanele care tușesc și/sau strănută
 Spălați-vă des mâinile cu săpun
 Strănutați sau tușiți în pliul cotului
 Purtați o mască FFP2 și păstrați o distanță de cel puțin 2 metri față de ceilalți.
Cine vă ajută, dacă sunteți bolnav/ă?

 Dacă aveți febră sau tușiți: sunați-vă medicul de familie!
 La primele semne de infectare cu virusul corona (febră, tusă, dificultăți de respirație, tulburări respiratorii):
numărul de sănătate/1450

 Informații generale despre virusul corona și întrebări legate de vaccin :
Sursa: 4. Covid-19-SchuMaV, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, RKI, RKÖ

0800 555 621/AGES

