
 Cele mai importante informatii despre Corona 

 

In cele ce urmeaza veti primi cele mai importante reguli si recomandări despre corona.Va rugam sa 

împărtășiți aceste reguli si informații cu familia ,prietenii si toți ceilalți despre care știți că nu le pit citi 

sau înțelege in limba germană. Mulțumesc! Echipa ta Arche Nova . 

Daca vă  simțiți rău si aveți simptome precum febră, tuse,dureri de gât, dificultăți de respirație, dureri 

de cap si dureri la nivelul membrelor sau tulburări de miros ,stați acasa si luati legătură cu un doctor 

sau doctorița. Daca nu reușiți sa dați de un cadru medical sunați la 116117. 

Sunt permise  maxim 3 întâlniri personale.Întâlnirea a două case  cu maximul 5 persoane,copiii pana 

la vârsta de 14 ani nu se numără. Cuplurile sunt considerate o gospodărie, indiferent de situația lor 

de locuință.  

Masca se pune corect peste nas si trebuie purtată peste tot unde este tot unde este ceruta 

obligatoriu si in spatiile strânse..Dacă este posibil,purtati o mască medicala FFP2. 

Păstrați cel putin un metru si jumătate distanță de alte persoane in spațiile publice.  

Acordați atenție sa va spălati des pe mâini si să strănutati in încheietura cotului. 

Bisericile si comunitățile religioase au dreptul să decidă independent dacă serviciile bisericești si alte 

adunări religioase pot avea loc in prezența având in vedere infecția actuala.Si aici trebuie purtată o 

masca ,păstrată distanță si datele de contact sunt înregistrate.  

Școlile și instituțiile de îngrijire a copiilor rămân supuse unor condiții.  

Vizitatorii caselor de îngrijire medicală si locuințelor speciale de asistență de integrare pot intra 

numai dacă au un test corona actual cu un rezultat negativ.  

Teatrele,sălile de Opera si de  concerte ,cinematografe,piscine,spa-uri, spații de distracție si 

Cazinouri, cluburi si discoteci, excursii cu vaporul ,trenul,saloane de bronzat,bordeluri,săli de sport 

trebuie sa rămână închise.  

Sportul este permis doar in aer liber si in grupuri de maximum 5 persoane din 2 gospodării . 

Restaurante,cafenele,pub-uri si alte facilități de luat masa trebuie sa rămân închise, dar este permisă 

luarea la pachet. Mâncare se poate consuma la o distanță de 50 m de la punctul de vânzare.  

Opțiunile de cazare in scopuri private sunt interzise. Există o i interdicție de cazare. 

Călătoria cu autobuzul in scopuri turistice este interzisă.  

Călătoriile si vizitele private care nu sunt obligatorii ar trebui amânate sau anulate. 

Angajatorii trebuie sa se asigure că contactele sunt reduse in funcționare, trebuie sa ofere 

oportunități de a lucra in birou de acasă si să le puna angajaților măști gratuite la dispoziție.  

Companiile de toate dimensiunile ,independente solo si in  profesii libere au posibilitatea sa ceară 

ajutor financiar ,dacă problemele economice sunt cauzate de Pandemie. 

Evenimentele si adunările nu sunt in mare parte posibile. 

Toate regulile pot fi modificate  printr-un nou regulament de blocare . 

Pe pagina noastră de start se găsesc toate informațiile www.ot-arche -nova.de/news 


