CORONAVIRUS
COVID-19

Starea de alertă începând cu 15.05.2020
conform H.G. nr. 24/ 2020
E obligatoriu/ e permis(ă):

E interzis(ă):

accesul persoanelor a căror temperatură corporală,
purtarea măștii de protecție peste nas și gură în măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3°C;
spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun,
organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii,
la locul de muncă și în alte spații închise;
concerte sau orice alte întruniri în spaţii deschise,
triajul epidemiologic prin măsurarea temperaturii la precum şi de activităţi culturale, ştiinţifice, artistice,
sportive, de divertisment, jocuri de noroc, activităţi de
accesul persoanelor în incintă;
fitness, activităţi în piscine şi de tratament balnear
declararea cu cel puțin o oră (pentru angajatorii cu > desfăşurate în spaţii închise, cu anumite excepții;
50 persoane) începerii/ terminării programului de
activitatea de servire şi consum al produselor în spaţiile
lucru;
comune de servire a mesei din interiorul
restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor,
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dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în cafenelelor sau altor localuri publice, cât şi la terasele
spațiile de lucru;
din exteriorul acestor locaţii, cu excepția celor de tip
"drive-in", "room-service", livrare la client, "takepentru spațiile comerciale/ de lucru cu publicul:
away";

accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie intrarea pe teritoriul României, prin punctele de
asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi
fiecare client/persoană şi o distanță minimă de 2 apatrizilor, cu anumite excepții;
m între oricare două persoane apropiate;
deplasarea persoanelor în afara localităţii/ zonei
să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și metropolitane, cu următoarele excepţii:
evitarea aglomerării de persoane, în special în
zonele caselor de marcat/ ghișeelor;
deplasarea în interes profesional, inclusiv între
locuinţă/ gospodărie şi locul de desfăşurare a
operatorii de transport persoane, publici şi privaţi să îşi
activităţii profesionale;
organizeze activitatea astfel încât să fie respectate
regulile specifice.
deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
reluarea activității cabinetelor de medicină dentară
pentru cazurile care nu reprezintă urgenţă, cu
respectarea măsurilor de prevenire şi control a
răspândirii infecţiilor.
reluarea asigurării asistenţei medicale ambulatorii
pentru cazurile care nu reprezintă urgenţă şi care nu au
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deplasarea pentru realizarea de activităţi
agricole;
deplasarea pentru comercializarea de produse
agroalimentare;

potenţial de agravare, cu interzicerea staţionării
pacienţilor în zonele de aşteptare.
instituirea pentru toate persoanele care vin în România
din străinătate, măsura carantinării/ izolării la locuinţă
împreună cu familia/ aparţinătorii cu care locuiesc
împreună.
circulaţia persoanelor în afara locuinţei/ gospodăriei,
în interiorul localităţilor, cu respectarea măsurilor de
prevenire a răspândirii infecţiei şi evitarea formării
grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu
aparţin aceleiaşi familii.
redeschiderea parcurile pentru public, cu excepţia
locurilor de joacă pentru copii şi cu respectarea
măsurilor generale de prevenire şi protecţie.

deplasarea
pentru
administrarea
unei
proprietăţi sau eliberarea de documente
necesare pentru obţinerea unor drepturi;
deplasarea pentru participarea la proceduri de
tratament;
deplasarea din alte motive justificate, precum
îngrijirea copiilor/ membrilor de familie,
asistența persoanelor vârstnice, bolnave,
decesul unui membru de familie;
deplasarea pentru asistență medicală care nu
poate fi amânată;
deplasarea pentru activități recreativ-sportive
individuale desfășurate în aer liber;
deplasarea pentru participarea la evenimente
familiale;
deplasarea
pentru
achiziția,
efectuarea ITP sau alte reparații.
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service-ul,

