Rumänisch - Informationen zu den Corona-Regelungen
Informații referitoare la reglementările Corona
(ediția: aprilie 2022)
Informații cu privire la vaccinare, testare și măsurile de protecție:

Reglementări Corona curente:
Obligativitatea de purtare a măștii

Purtarea unei măști FFP2 este obligatorie în spitale și centrele de îngrijire, căminele de bătrâni,
cabinetele medicale și transportul public local.
În restaurante, spații comerciale sau general în întreprinderi și clădiri publice poate fi prevăzută
obligativitatea de purtare a măștii de regulamentul intern.
În continuare împreună împotriva coronavirusului:

Chiar dacă purtarea măștii nu mai este obligatorie în numeroase locații, protejați în special
persoanele cu grad ridicat de risc prin păstrarea distanței și acoperirea voluntară a gurii și nasului
acolo unde distanța nu poate fi păstrată.
Obligativitatea testării

Accesul este admis numai cu o dovadă de testare cu rezultat negativ în:
centre medicale și de îngrijire, cămine pentru bătrâni, școli, grădinițe și penitenciare.
În restaurante, la evenimente organizate sau general în întreprinderi și clădiri publice poate fi
necesară o dovadă de testare cu rezultat negativ impusă prin regulamentul intern sau aplicarea 3G
până la 2Gplus.
În continuare împreună împotriva coronavirusului:
Testarea vă oferă siguranță – și acolo unde nu este obligatorie. În cazul în care v-ați infectat cu
virusul fără să vă dați seama, îl puteți transmite și pune astfel și alte persoane în pericol. Acest
lucru poate fi evitat prin testare regulată.
Profitați de ofertele de testare pentru a vă testa înainte și după ce vă întâlniți cu un număr mai
mare de persoane.
Intrarea în Germania

La intrarea sau întoarcerea în Germania se aplică regula 3G:
orice persoană trebuie să fie vaccinată, să fi trecut prin boală sau să fie testată negativ (test PCR sau antigen).
Important: Pentru copiii sub doisprezece ani nu este necesară nicio dovadă.
Alte măsuri (carantină, după caz) sunt necesare numai dacă persoana care intră în țară vine dintr-o
zonă de risc sau în care există alte variante ale virusului.

Lista curentă a zonelor de risc: www.rki.de/risikogebiete

