Rumänisch

ATENTIE– INFORMATII – CORONA VIRUS!!!
Va rugam sa respectati urmatoarele reguli!
Datorita situatiei actuale de protejare impotriva Corona Virus sunt in vigoare in Germania si tot
odata si in Emden urmatoarele Reguli, care trebuie respectate de toti cetatenii.
Scopul este, de a reduce contactele sociale, ca virusul sa nu mai poata fi raspandit .


De aceea este important, ca sa va limitati la contactele necesaresi sa ramaneti pe cat
posibil acasa, sa nu mergeti in vizita si sa nu primiti pe nimeni in vizita.



Distanta minima in spatiul public este de cel putin 1,50 meteri



Statul in spatiul public este permis doar de o singura persoana sau insotit doar de o
alta persoana sau in cercul restrans a membrilor familiei dintr-o singura gospodarie



Drumul spre servici, pastrarea programarilor necesare, sport individual si miscarea la aer
curat este permis daca respectati regulile de mai sus.



Vacanta in grupuri-si cele private- nu este permisa, ca si intalnirile in timpul liber- la instalatii
de agrement si sport, biserici, moschei, sinagogi sau alte institutii.



Sunt inchise: toate magazinele de retail si facilitatile municipale ca si locurile de joaca,
bazinele de inot, salile de sport, salile cu jocuri de noroc, cafenele etc.



Restaurantele si snack-barurile sunt inchise oaspetilor, doar luarea mancarurilor acasa sau
livrarea lor este permisa.



Sunt deschise: Supermarketurile cu alimente, farmaciile, cabinetele medicale, benzinariile,
bancile si casele de economii.

Nerespectarea regulilor poate duce la sanctiuni din partea autoritatilor de reglementare.
Cat de repede se raspandeste virusil si cat de periculos este, ati aflat deja cu siguranta. Mai multe
informatii se gasesc pe pagina oficiala a orasului Emden in diverse limbi. www.emden.de


Daca aveti simptome, care indica o posibila infectare cu Corona Virus, atunci puteti lua
legatura prin formularul online cu departamentul pentru sanatate. Formularul este
disponibil in diverse limbi.



Si vizitele medicale ar fi bine sa fie doar in cazuri acute vorbind in prealabil telefonic cu
cabinetul medical.

Daca sunteti ingrijorati sau aveti nevoie de ajutor din cauza aceasta, puteti lua legatura telefonica
pentru griji si ajutor a orasului Emden. Tel. 04921 / 87 19 84

Va rugam sa ne ajutati si sa respectati regulile si orice alte cerinte ce urmeaza, caci cu
acest fapt va protejati si protejati si pe ceilalti cetateni ai orasului !!!

