ANUNT
Avand in vedere perioada sarbatorilor de iarna,
Masurilor care se apiica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:
-este interzisa circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in intervalul orar 23,00 - 5,00,
cu urmatoarele except:
a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a
activitatii profesionale si inapoi;
b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si
pentru achizitionarea de medicamente;
c) deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval
orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace
de transport de persoane, si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice,
bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie;
- sunt interzise organizarea si desfusurarea de evenimente private, de reuniuni cu prilejul unor sarbatori,
aniversari, petreceri, mese festive, atat in spatii deschise cat inchise, publice /sau private pe intreaga
perioada a starii de alerta pe teritoriul Romaniei.
- defasurarea activitatii targurilor, balciurilor si a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din
Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone
publice, cu modificarile si completarile ulterioare este suspendata pe intreaga perioada a starii de alerta pe
teritoriul Romaniei.
-nu este permisa activitatea in baruri, cluburi, discoteci.
- este interzisa circulate persoanelor in grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apartin
aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri.
- purtarea obligatorie a mastii de protectie in asa fel incat sa se asigure acoperirea nasului si a gurii;
- pastrarea distantei fizice de cel putin 1,5 metri Intre persoane;
- aplicarea regulilor de igiena individual colectiva pentru prevenirea si combaterea raspandirii
virusului SARS-CoV-2.
Regimul contraventional aplicabil pentru nerespectarea masurilor dispuse in Hotararea de Guvern nr.
1065/2020 din 11 decembrie 2020, privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de
14 decembrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea fi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, este cel din Legea nr. 55/2020.

