
Măsuri generale de prevenire și retenție epidemiologică de COVID-19. 

Evitai deplasarile 

atât în interiorul cât și în afara teritoriilor, persoanele sunt rugate să se deplaseze numai în cazul: 

- exigența de lucru 

- situații de necesitate; 

- motive de sanatate. 

Este interzis tuturor persoanelor să se deplaseze, fie prin mijloace  de transport publice ori prvate, în alte 
localități diferite de cea in care se află în prezent, cu excepția: motiv de muncă, absolută urgență ori motiv 
de sănănate. 

Fie in zilele lucrătoare cât și  in zilele de sărbătoare este interzisă deplasarea în alte locuințe, inclusiv casele 
pentru vacanță ori a doua casă,în afară de reședință. 

Nu este permisă nici un fel de activitate la aer liber.Se poate practica sport individual  

în imediata apropiere a locuinței, respectând distanța interpersonală de cel puțin un metru. 
Este interzis accesul în parcuri, vile, zone de joacă și grădini publice. 

 

Sănătate și respect pentru carantină 

Pentru persoanele cu simptome de infecție respiratoie și febră mai mare de 37,5 grade recomandăm ferm 
să rămână acasa și să evite contacte cu alte persoane.Contactați medicul de familie.  Pentru persoanele 
supuse carantinei sau testarea pozitivă a virusului este strict inerzis sa iasa din casa. 

 

 Sunt suspendate creșele, grădinițele, școlile și universitățile 

Sunt suspendate toate activitățile școlare și extrașcolare inclusiv activitățile în învățământul 
superior,Universități și instituții de musică,cursuri profesionale, masterate, cursurile universitare pentru 
vârstnici, cursuri profesionale 

 

Suspendate toate manifestările, cinema, teatre, săli de bingo, discoteci 

Sunt suspendate toate activitățile în următoarele locuri: cinematografe, teatre, pub-ri, școli de dans,diferite 
sali de joc, bingo,discoteci și locuri similare.Sunt suspendate orce tip de evenimente în locuri publice ori 
private inclusiv cele cu caracter cultural, sportiv, religios. 

 

Închise muzeele și bibliotecile 

 

Sunt închise muzeele, bibliotecile, archivele, parcurile, complexele archiologice. 

 

ACTIVITĂȚI DE ADMINISTRARE 



Sunt suspendate activitățile serviciilor de catering (baruri, pab-uri,restaurante, patiserii, saloane de 
înghețată, pizerii, saloane de kebab). 

Sunt închise activitățile de administrare a alimentelor și a băuturilor situate in lnteriorul stațiunilor de cale 
ferată  ori altele, cu excludere a celor situate în stațiile de aprovisionare. 

SUNT PERMISE:  

-vănzările cu livrare la domiciliu respectând normele de igienă fie în cea ce priveșt 

 ambalajul cât și trnsportul. 

-activitatea cantinelor și catering sunt permise respectând distanța di siguranță  

 interpersonală de un metru. 

-activitate de administrare a băuturilor și alimentelor situate în spital și în aeroport, cu obligația de a 
asigura in orice caz, respectarea distanței interpersonale de cel puți de un metru. 

Închiderea strcturilor de vânzări medii și mari în zilele de sarbatori (cu excepția farmaciilor, 
parafarmaciilor și puncte de vînzări alimentare) 

Toate magazinele situate in interiorul centrelor comerciale sunt închise. Fac excepție farmaciile, 
parafarmaciile și magazinele de produse alimentare. În orice caz trebuie să fie garantată distanța di 
siguranță interpersonală de cel puțin un metru. 

Suspendate centre sportive, piscine, săli de sport 

Sunt suspendate toate activitățile în sălile de sport, piscine, centre de înot, centre termice,centre de 
cultură, sociale, centre de agrement. Aceste activități inclusiv centrele de zi pentru vârstnici sunt 
suspendate și in alte regiuni, în baza ordinanței președintelui Bonaccini. 

 

Locurile de cult. Suspendate orice ceremonie funerară 

Ceremoniile funerare sunt posibile numai în cazul unde este posibilă adoptarea măsurilor organizatorice, 
evitând adunarea numărului elevat de persoane, încât să fie garantată respectarea distanței de cel puțin de 
un metru intre persoane. Sunt la fel suspendate ceremoiile civile și religioase. 

 

Competiții și evenimente sportive 

Toate tipurile de evenimente și competiții sportive sunt suspendate fie în locuri publece cât și cele private. 
Este permis antrenamentul doar sportivilor profesioniști care participă la jocurile ori evenimentele olimpice 
naționale ori internaționale la aer liber și fără prezența publicului. 

În orice caz, asociațiile si cluburile sportive cu ajutorul personalului medical trebuie să efectueze verificările 
coerespunzătoare pentru a limita riscul de răspândire a virusului COVID_19 printre sportivi, tehnicieni, 
manageri și toate persoanele care însoțesc.  

 

Telescaunele din zonele de schi sunt închise 

 

Recurs la concediu  



 

Suspensiunea concursurilor 

Sunt suspendate procedurile de insolvență publice și private cu excepția cazurilor în care evaluarea 
candidaților se realizează excluziv în mod curricular sau telematic. Sunt excluse de la suspendare 
concursurile pentru personalul medical, examenele de stat, calificări pentru exercitarea profesiei de chirurg 
și a celor pentru personalul din protecția civilă, care trebue sa activeze ținând cont de distanța de cel puțin 
un metru intre persoane. 

 

Concediu suspendat 

Nu vor merge în concediu personalul medical și tecnic de a căror prezență necesită situația de criză. 

 

Confrințe și adunări prin colegament video 

 

Suspendarea examemenelor de conducere 

 


