(Rumänisch)
Duisburg emite alte măsuri de protecție împotriva virusului Corona
Încidența săptămânală în orașul Duisburg a ajuns la o valoare de 201,5. Pentru a
întrerupe
lanțul infectărilor este decisiv ca fiecare locuitor al orașului Duisburg să reducă până la
minim contactele personale .
Centrul de criză a orașului Duisburg , prevede printr-un ordin general faptul că în spațiul
public au voie să se reuneasca doar două persoane. Măsurile precedente de protecție a
landului Rhenania de Nord- West împotriva virusului Corona sunt valabile în continuare.
Asta înseamnă că două persoane au voie să se întâlnească în spațiul public doar în
urmatoarele condiții:
 doar în cazul rudelor de gradul I , frați/surori,soț(ie), partener(ă) de viață
 doar în cazul în care se înâlnesc persoane din două domicilii diferite.
 în cazul în care este necesar însoțirea unui minor și sprijinirea unor persoane cu
nevoi speciale sau grupe fixe de copii ce sunt îngrijiți într-o unitate ce se încadrează
în Ordonanța privind corona și nu se impune păstrarea distanței minime
sau
 în situația unor întâlniri imperios necesare din motive relevante pentru ingrijire
( supraveghere ).
Noul decret al orașului Duisburg intră în vigoare de mâine , joi 29.Octombrie.
Oficiul de ordine publică( Bürger- und Ordnungsamt) va monitoriza încălcarea noului
regulament și va aplica amenzi în valoare de 250 Euro
Vă rugăm, să rețineți:
Fiecare dintre noi poate ajuta la încetinirea răspândirii virusului. Protejați-vă pe
dumneavoastră și pe ceilalți prin folosirea masurilor de igienă binecunoscute. În afară de
acest lucru puteți deasemenea utiliza app-ul german oficial de avertisment Corona-Warn
App:puteți ajuta în a stabili dacă ați luat contact cu o persoană infectată și prin acesta să
reduceți riscul unei infectări.Așa se poate intrerupe repede lanțul infectărilor. App-ul este o
ofertă gratuită a guvernului federal.Descărcarea și utilizarea app-ului este opțională. Se
gasește la dispoziție pentru descărcare gratuit pe Google play .Mai multe informații pe
http://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warm-app
Vă mulțumim din inimă pentru sprijin!!
Centrul de criză a orașului Duisburg

