
STARE DE URGENȚĂ NAȚIONALĂ
 STAȚI A CASĂ

 

Stați acasă. Deplasați-vă numai pentru a 
merge la serviciu, sau din alte motive 
permise legal. Dacă trebuie să o faceți, 
rămâneți în localitatea respectivă pentru a 
reduce numărul călătoriilor necesare. Nu 
mergeți în străinătate decât dacă beneficiați de 
scutire. 
 

Este interzis să vă petreceți noaptea în 
afara locuinței. Există un număr limitat de 
excepții. 

Sunt interzise interacțiunile între gospodării. 
Excepție fac bulele de sprijin, cele pentru copiii 
din unitățile de îngrijire, asigurarea de asistență 
persoanelor vulnerabile, asigurarea de asistență 
de urgență, frecventarea unui grup de sprijin, și 
asigurarea de îngrijire temporară. 

 Închise 

Unitățile de învățământ preșcolar sunt 
deschise. Toate celelalte școli și colegii vor 
trece la învățământ la distanță. Școlile vor 
rămâne deschise pentru copiii vulnerabili și 
cei ai lucrătorilor cheie. 

Vizitele la centrele de îngrijire rezidențială sunt 
permise, însă vizitele în interior, cu contact 
apropiat, sunt interzise. Toate vizitele vor fi 
interzise în cazul apariției unui focar de 
infecție. 

Vă puteți părăsi locuința pentru a face exercițiu 
fizic singur(ă), cu persoane din locuința sau 
bula dumneavoastră de sprijin, sau cu o 
persoană care locuiește altundeva, o dată pe 
zi. Sporturile organizate în aer liber sunt 
anulate, cu excepția celor pentru persoane cu 
dizabilități. 

Închise 

Magazinele esențiale pot fi deschise. 
Magazinele neesențiale trebuie să fie 
închise. Ele pot sta deschise numai pentru 
serviciul click-and-collect (excepție făcând 
băuturile alcoolice) și livrări. 

Localurile sunt închise.  Unitățile care servesc 
mâncare pentru acasă pot rămîîîâne deschise, 
însă nu pot vinde băuturi alcoolice. 

Sunt permise înmormântările cu până la 30 de 
participanți. Priveghiurile și alte ceremonii 
asociate pot continua cu până la 6 participanți. 
Căsătoriile cu până la 6 invitați pot continua în 
circumstanțe excepționale. 

Închise  (cu unele excepții) 

Puteți pleca de acasă numai pentru a 
merge la serviciu, însă doar dacă nu puteți 
lucra de acasă. 

Dacă ați primit o scrisoare în care vi se 
spune să vă protejați, trebuie să o faceți. 
Persoanele extrem de vulnerabile din punct de 
vedere clinic nu trebuie să plece de acasă 
decât pentru programări medicale, exercițiu 
fizic sau dacă este esențial. 
 

Deschise pentru rugăciune privată și 
slujbe comunitare, însă nu puteți 
interacționa cu persoane din afara locuinței 
sau bulei dumneavoastră de sprijin.  

 Închise 

  Pentru informații adiționale și recomandări detaliate vizitați gov.uk/coronavirus 

HOTELURI ȘI UNITĂȚI DE CAZARE UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE
PERSONALĂ 

CONTACT SOCIAL 

 
EDUCAȚIE 
 

ȘEDERI PESTE NOAPTE 
 

MAGAZINE MERSUL LA SERVICIU 
 

UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE 

UNITĂȚI DE DIVERTISMENT 

 BARURI, CÂRCIUMI ȘI RESTAURANTE 
 

NUNȚI ȘI ÎNMORMÂNTĂRI 
 

LĂCAȘURI DE CULT

SĂLI SPORTIVE ȘI DE FITNESS 

EXERCIȚIU FIZIC ȘI 
AGREMENT ÎN AER LIBER 
 

VULNERABILITATE CLINICĂ 
EXTREMĂ 

DEPLASĂRI ȘI TRANSPORT 




