
NOI REGULI PE PERIOADA SEDERII ACASA SI DE A NU INTRA IN CONTACT CU ALTII 

Cea mai importanta actiune pe care o putem interprinde in lupta cu Coronavirus este sa stam acasa 

cu scopul de a sustine NHS (staful medical) si de a salva vieti. 

Reducand  contactul cu alti oameni  vom avea ca rezultat stoparea raspandirii epidemiei . Acesta 

este motivul pentru care Guvernul a introdus trei noi masuri de preventie. 

 

1.Cerand oamenilor sa stea acasa, exceptie facand doar iesirile absolut necesare. 

2.Inchiderea temporara a unor centrele comerciale , sedii ale asociatiilor si localuri publice. 

3.Anularea tuturor intalnirilor publice pentru mai mult de 2 persoane. 

 

Fiecare cetatean trebuie sa se conformeze acestor noi masuri de protectie  sociala. Autoritatile 

relevante  precum politia vor fi imputernicite sa puna in aplicare legea- incluzand aplicarea de 

amenzi si anularea adunarilor publice. 

 

Aceste masuri de preventie intra in vigoare din data de 23 martie pentru o perioada de 3 saptamani 

dupa care urmeaza ca Guvernul sa decida daca este posibil ca masuriles a fie modificate pentru o 

forma mai usora. 

 

1. Sederea acasa 
 

Ar trebui sa parasiti casa doar pentru unul din cele patru motive mentionate mai jos: 

 

 Cumparaturi pentru stricta necessitate, de exemplu mancare si medicamente iar 

aceste iesiri trebuie sa fie cat mai rare posibil. 

 Doar pentru un singur fel de exercitii fizice, de exemplu plimbare,alergat or ciclism-

singur sau cu alti membri care locuiesc cu dumneavoastra in aceeasi casa. 

 In caz de necesitate pentru ajutor medical sau nevoia de a oferi ingrijiri sau suport 

pentru o persoana vulnerabila. 

 Mersul la munca, doar in situatiile in care este absolut necesar si nu este posibil de a 

munci de acasa. 

Aceste patru conditii sunt exceptii- chiar si atunci cand faceti aceste activitati trebuie sa minimalizati 

timpul petrecut in afara locuintei dumneavoastra si sa va asigurati ca pastrati distanta de 2 metri 

fata de ceilalti din jur. 

Aceste masuri trebuie respectate de absolut toti cetatenii. Sfaturi speciale sunt adresate pentru 

perrsoanele ce sunt izolate si  cei vulnerabili ce necesita masuri de protective speciala. In cazul in 

care parintii nu locuiesc in aceeasi casa , copii pot fi mutati intre casele parintilor. 

 



Guvernul a indentificat o anumita categorie de angajati (angajatii cheie) al caror copii pot fregventa 

scoala sau  locuri specializate de ingrijire a copiilor. 

 

2.Inchiderea unor centre comerciale si spatii publice 

Guvernul a cerut ca anumite businessuri si locatii sa fie inchise in scopul de a reduce 

contactul social. Acestea includ: 

 Restaurantele, salile de cinema si teatrele. 

 

 Toate magazinele ce comercializeaza lucruri mai putin esentiale- acestea fiind 

magazinele de haine si elecrotonice, saloane de frumusete, pieti interioare si 

exterioare, de la acestea fac exceptie lanturile de magazine mari ce comercializeaza 

produse alimentare. 

 

 Librariile, asociatii ale comunitatii si centrele pentru tineri. 

 

 Spatiile interioare si exterioare de relaxare precum terenurile de bowling si locuri 

de joaca. 

 

 Locurile comunale din parcuri , locurile de joaca  si spatiile alocate pentru sport  

 

 Lacasurile de cult, exceptie fac evenimentele funerare pentru rudele apropiate. 

 

 Hotelurile,hostelurile, locurile de tabara,tabere de rulote, pensiuni pentru vacanta, 

exceptie facand rezidentii permanenti, angajatii cheie si cei ce beneficiaza de 

acomodare in situatie de urgenta precum cei fara adaposturi. 

 

Mai multe detalii si exceptii pot fi gasite aici, incluzand lista acelor businessuri si altor locatii 

care trebuie sa se inchida. Unele companii pot ramane deschise si angaajatii lor sa mearga la 

munca daca dovedesc ca nu e posibil sa munceasca de acasa. 

 

3.Oprirea adunarilor publice 

Ca masura de siguranta ca oamenii sa stea acasa si nu contacteaza unii cu altii, Guvernul 

implementeaza regula de a interzice adunarile publice care implica mai mult de 2 

persoane. 

Aici sunt doar 2 exceptii de la aceasta regula: 

 



 In cazul in care contactul social este intre un grup care locuieste impreuna- aceasta 

inseamna ca un parinte poate sa-si ia copii la cumparaturi in caz ca nu are cu cine sa-I 

lase acasa. 

 In cazul in care contactul este absolut necesar in cadrul muncii prestate- dar 

angajatii trebuie sa minimalizeze toate adunarile si alte contacte sociale la locul de 

munca. 

 

 

Guvernul a decis sa stopeze evenimente sociale, incluzand nunti, increstinari  precum si alte 

evenimente religioase. Exceptie fac evenimentele funerare la care pot lua parte doar rudele 

apropiate. 

 

4. Mersul la munca 

Asa cum este prevazut in sectiunea se sedere acasa ,angajatii pot merge la munca dar doar 

in cazul in care este absolut imposibil sa munceasca de acasa. 

 

Cu exceptia organizatiilor mentionate mai sus din sectiunea inchiderii centrelor comerciale 

neesentiale si a spatiilor publice, Guvernul nu a cerut si inchiderea altor businessuri-asa cum 

este important ca acestea sa-si mentina activitatea. 

Angajatorii si angajatii trebuie sa stabileasca intre ei conditiile de munca, iar angajatorii 

trebuie sa-si ia responsabilitatea de a facilita munca angajatilor de acasa, aceasta incluzand 

punerea la dispozitie echipamentului necesar pentru a putea munci de la distanta. 

In unele cazuri aceasta nu este posibilasa cum anumite joburi necesita ca angajatii sa fie 

prezenti fizic la munca –de exemplu daca opereaza diferiti roboti, muncesc in constructii sau 

producere, sau livreaza servicii de prima necesitate. 

 

In cazul in care  este posibil sa munciti de acasa atunci aveti permisiunea de a merge la 

munca, cu conditia ca atat dumneavoastra cat si cei cu care locuiti sa fiti sanatosi si sa nu 

va aflati in auto izolare . Acest lucru este stabilit in concordanta cu sfatul Medicului Sef. 

Angajatorii care au oameni  muncind din oficii trebuie sa se asigure ca angajatii pot urma 

sfaturile Sanatatii Publice  si anume sa se pastreze distanta de 2 metri dintre persoane si sa 

aiba posibilitatea de a se spala des cu sapun si apa calda pe maini pentru cel putin 20 

secunde (sau sa foloseasca produse de sanitarizare in caz ca apa si sapunul nu pot fi puse la 

dispozitie) 

Munca desfasurata in casele oamenilor precum reparatii sau intretineri poate continua in 

cazul in care persoana ce faciliteaza aceste servicii este sanatoasa si nu are niciun fel de 



simptome de boala. Este important sa ne asiguram ca sfaturile  Sanatatii Publice  sunt 

respectate ceea ce inseamna ca trebuie sa se pastreze distanta de 2 metri dintre muncitor si  

locatarii  locuintei in scopul de a se asigura ca sansele ca virusul sa se raspandeasca sunt 

minime. 

 

Serviciile precum cele de intretinere a locuintei, nu trebuie sa se desfasoare in locuintelein 

care sunt oameni vulnerabili sau in izolare, exceptie fac doar situatiile in care locatarii sunt 

supusi unui risc direct si este nevoie  de interventii pentru a fi inlaturat. Serviciile de acest 

gen vor fi  facilitate doar daca muncitorii sunt de acord sa munceasca in conditiile 

mentionate mai sus. 

 

Nici un fel de servicii nu trebuie sa fie facilitate de un muncitoar care are orice fel de 

simptome specifice Coronavrusului. 

 

Ca parte a sectiunii de inchidere aspatiilor publice si a centrelor comeriale neesentiale, 

Guvernul a cerut ca anumite businessuri si locatii sa se inchida. Angajatii acestor organizatii 

pot gasi mai multe informatii cu privire la support financiar pe site-ul gov.uk/coronavirus 

 

Angajatii trebuie sa se auto-izoleze in cazul in care ei sau alti membri cu care locuiesc in 

aceeasi casa au careva simptome specific coronavirusului. 

 

5.PUNEREA IN APLICARE A ACESTOR NOI MASURI 

Aceste masuri vor reduce contactul  zilnic cu alte persoane. Ele sunt vitale ca parte a eforului 

nostru de a reduce rata transmiterii Coronavirusului. 

 

Fiecare cetatean este responsabil sa respecte aceste noi masuri. 

 

Prin urmare, Guvernul se va asigura ca politia si  autoritatile relevante vor fi imputernicite sa  

puna in aplicare aceste masuri principale, la nevoie prin aplicare de amenzi si oprirea 

adunarilor care nu respecta noile masuri impuse. 

 

Initial acestea vor fi implementate din data de 23 martie pe  durata de 3 saptamani dupa 

care urmeaza ca Guvernul sa decida daca este posibil ca masurile sa fie modificate pentru o 

forma mai usoara. 

 


