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Aceste îndrumări se aplică numai în Anglia. 

Începând de joi, 05 noiembrie și până miercuri, 02 decembrie se 
instituie Restricții naționale.  Aflați mai multe informații despre 
Restricțiile naționale. 

Este extrem de important ca toată lumea să respecte următoarele 
măsuri importante: 
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● MÂINI – spălați-vă pe mâini regulat, timp de 20 de secunde. 
● FAȚĂ – purtați o mască de protecție când vă aflați în spații 

închise în care distanțarea socială poate fi dificilă și în care veți 
intra în contact cu persoane cu care nu vă întâlniți în mod normal. 

● DISTANȚARE – dacă este posibil, stați la o distanță de 2 metri 
față de persoanele cu care nu locuiți sau la 1 metru, luând măsuri 
suplimentare de protecție (de ex. purtați o mască de protecție sau 
creșteți ventilația în încăperi). 

Distanțarea socială 

Pentru a reduce riscul contractării sau răspândirii coronavirusului, trebuie 
să reduceți la minimum timpul petrecut în afara locuinței, iar atunci când 
vă aflați în prezența altor persoane, asigurați-vă că păstrați o distanță de 
doi metri față de oricine nu face parte din familia sau „grupul dvs. de 
sprijin”. Distanțarea socială este esențială pentru oprirea răspândirii 
virusului, deoarece șansele sunt mai mari ca acesta să se răspândească 
atunci când oamenii stau aproape unii de alții. O persoană infectată poate 
transmite virusul chiar dacă nu manifestă niciun simptom atunci când 
vorbește, respiră, tușește sau strănută. 
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Când vă aflați în prezența unor persoane care nu locuiesc cu dvs., 
trebuie, de asemenea, să evitați: contactul fizic; să fiți aproape unii de alții 
și față în față și să țipați sau să cântați în apropierea acestora. De 
asemenea, trebuie să evitați zonele aglomerate, cu mulți oameni și să nu 
atingeți obiecte pe care le-au atins și alte persoane. 

Atunci când nu puteți păstra o distanță de 2 metri, trebuie să stați la o 
distanță mai mare de 1 metru și să adoptați măsuri de protecție 
suplimentare. De exemplu: 

● purtați o mască de protecție: în transportul public și în multe spații 
închise, legea prevede că trebuie să purtați o mască de protecție, 
cu excepția cazului în care sunteți scutit(ă) de la această regulă 

● ieșiți în aer liber, unde sunteți mai în siguranță și este mai mult 
spațiu 

● dacă sunteți într-un spațiu interior, asigurați-vă că încăperile sunt 
bine ventilate, ținând ferestrele și ușile deschise 

Nu trebuie să vă distanțați social de toți cei din familia dvs., prin aceasta 
însemnând cei care locuiesc cu dvs. De asemenea, nu trebuie să vă 
distanțați social de cei care fac parte din „grupul dvs. de sprijin”, dacă 
faceți parte din unul. 
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https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
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Trebuie să încercați să păstrați distanțarea socială dacă asigurați îngrijire 
informală în cadrul unui „grup de îngrijire a copiilor”. Cu toate acestea, 
când îngrijiți un copil mic sau o persoană cu o dizabilitate sau o afecțiune 
medicală care nu locuiește cu dvs. sau nu face parte din „grupul dvs. de 
sprijin”, s-ar putea să nu fie întotdeauna practic sau posibil să păstrați 
distanțarea socială. Când asigurați astfel de tipuri de îngrijire, trebuie, 
totuși, să limitați contactul apropiat cât de mult posibil și să adoptați alte 
măsuri de protecție, cum ar fi spălarea mâinilor și deschiderea ferestrelor 
pentru asigurarea ventilării. 

Contactul social 

Începând cu data de 05 noiembrie, nu trebuie să vă întâlniți la interior, în 
scopuri de socializare, cu familia sau prietenii, decât dacă locuiesc cu 
dvs. sau fac parte din „grupul dvs. de sprijin”. 

În această categorie intră orice persoană cu care aveți o legătură, dar 
care nu locuiește cu dvs. - cu excepția cazului în care face parte din 
„grupul dvs. de sprijin”. Cuplurile care nu locuiesc împreună și nu fac 
parte dintr-un „grup de sprijin” comun, se pot întâlni în continuare în spații 
deschise. 
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Puteți să faceți mișcare sau să mergeți în spații publice exterioare 
împreună cu persoanele cu care locuiți, cu cele care fac parte din „grupul 
dvs. de sprijin” sau cu 1 persoană din altă familie. Copiii mai mici de 5 ani 
și până la doi îngrijitori pentru o persoană cu o dizabilitate care necesită 
îngrijire continuă nu se iau în calcul în ceea ce privește numărul-limită de 
două sau mai multe persoane care pot participa la o adunare în aer liber. 

Locurile publice exterioare includ: 

● parcuri, plaje, zona rurală 

● grădini publice (indiferent dacă plătiți sau nu accesul în incinta 
acestora) 

● terenuri pentru culturi 
● locuri de joacă 

Nu vă puteți întâlni într-o grădină privată. 

Întâlnirile în grupuri mari sunt interzise de lege, cu excepția cazurilor 
specifice în care persoane din familii diferite se pot întâlni în grupuri. 
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https://www.gov.uk/guidance/new-national-restrictions-from-5-november#where-and-when-you-can-meet-in-larger-groups
https://www.gov.uk/guidance/new-national-restrictions-from-5-november#where-and-when-you-can-meet-in-larger-groups


Poliția poate lua măsuri împotriva dvs. dacă vă întâlniți în grupuri. 
Autoritățile relevante, inclusiv poliția, va putea pune în aplicare 
prevederile legale - inclusiv prin amenzi și dispersarea adunărilor. 

La prima abatere puteți primi o amendă de 200 £, care se va dubla pentru 
fiecare abatere suplimentară, ajungându-se până la suma de maximum 
6.400 £. Dacă organizați sau sunteți implicat în organizarea unei adunări 
ilegale la care participă peste 30 de persoane, poliția poate emite amenzi 
în valoare de 10.000 £. 

 

LBC

LBC

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/684
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/684

	Coronavirus (COVID-19): distanțarea socială
	Cuprins
	Distanțarea socială
	Contactul social




