Informații în limba română despre virusul Corona
În ultimul timp este virusul Corona una dintre cele mai mari provocări. Scopul principal este
încetinirea infecțiilor cu acest virus. De aceea a impus statul Bavarez o restricție de părăsire a
domiciliului pana pe 3 Aprilie 2020. Domiciliul poate fi părăsit doar pentru aprovizionarea cu alimente
si medicamente sau pentru vizite la medic. Si bineințeles pentru a merge la servici. Celelalte măsuri
de protectie sunt valabile pană pe data de 19 Aprilie. Prin urmare sunt solidaritatea, ajutorul și
prudența deosebit de importante. Vă rugăm să vă ajutați vecinii, gândiți-vă deasemenea la ce și cât
cumpărați. Nu uitați să vă gândiți și la persoanele in vârstă, care solicită ajutor și sprijin special.
Evitați contactul direct cu alte persoane si păstrați o distanță de cel puțin un metru si jumătate fată
de ceilalti.


Evenimentele și adunările publice sunt interzise, unitățile de agrement si restaurantele sunt
inchise.



Magazinele au restricții in ceea ce privește orarul. Magazinele alimentare însă beneficiazã de
un orar prelungit.



Școlile și grădinițele sunt inchise.



Îngrijirea de urgență și aprovizionarea cu alimente sunt garantate.



Transportul public circulă cu un orar limitat.



Biroul raional (das Landratsamt Schweinfurt) este începând cu data de 17.03.2020 închis
pentru public. Aspectele necesare pot însă fi reglementate. Pentru soluționarea cazurilor de
urgență vă rugăm să faceți o programare în prealabil prin telefon sau e-mail.



Următorul numãr de telefon este pentru cetățeni/public disponibil: 09721-55-745

Mai multe informații despre situația actuală puteți găsi pe pagina noastră de internet:
www.landratsamt-schweinfurt.de

Recomandări pentru evitarea transmiterii infecțiilor cu virusul Corona:


Igiena corespunzătoare a mâinilor: spălați-vă mâinile regulat și bine cu apă curentă și săpun
timp de 20 pâna la 30 de secunde;



Nu vă atingeți fața, în special gura, nasul și ochii cu mâinile nespălate;



Comportamentul la tuse: tusiți sau strănutați într-o batistă sau în încheietura cotului, spălațivă după aceea pe mâini;



Păstrați distanța de cel puțin 1,5 până la 2 metri față de alte persoane;



Evitați adunările publice;



Aerisiți incăperile regulat;



Adoptați un stil de viață calm si sănătos;

Nu există dovezi concrete că purtarea unei maști pentru nas si gură reduce semnificativ riscul de
infecție pentru o persoană sanatoasa care o poartă.
Aceste măsuri generale de igienă sunt recomandate în special pentru sezonul de iarnă cu scopul
prevenirii infecțiilor de gripă: răceli, infecția cu virusul Influența (gripă) și de asemenea infecția cu
Virusul COVID-19 (Corona).

Biroul de district/raional - das Landratsamt Schweinfurt – este închis publicului,
problemele necesare de urgenta continuă să fie furnizate.
Din data de 17.03.2020 este orarul biroului raional (Landratsamt Schweinfurt) cu publicul limitat doar
la rezolvarea cazurilor de urgență. Programările, care nu necesită o soluționare urgentă, vor fi
anulate. Cetățenii sunt rugați să apeleze la serviciul nostru telefonic sau să ne contacteze prin email doar pentru răspunsuri la intrebările urgent necesare. Problemele de urgență care solicită un
contact personal vor continua să fie furnizate. Pentru furnizarea acestora sunt create în biroul
raional ( Landratsamt Schweinfurt) condiții de organizare si spații adecvate. Acestea sunt destinate
să protejeze angajații și cetățenii împotriva răspândirii virusului și, în același timp, să permită în
continuare contactul direct pentru rezolvarea cazurilor de urgența.
Biroul raional face un apel la toți cetățenii să se sprijine reciproc la cumpărături și să ajute în special
populația vârstnică. Conform declarației guvernamentale a premierului bavarez Markus Söder din
data de 19 Martie 2020 nu există nici un motiv pentru așa numitele achiziții de hamster. Furnizarea
de alimente, energie și transport este garantată.
Aici găsiți sprijinul dorit în cazul în care aveți întrebări legate de virusul Corona:
Oficiul de sanatate răspunzător pentru orasul si judetul Schweinfurt (das Gesundheitsamt) a pus la
dispoziție un telefon pentru cetățeni în biroul raional Schweinfurt (Landratsamt Schweinfurt)
Număr de telefon: 09721 – 55-745 accesibil de
Luni până Vineri intre orele:
08:00 – 16:00
sfârsit de săptămână:
10:00 – 16:00
Dacă bănuiți că ați fost infectați cu virusul Corona și sunteți bolnavi, vă rugăm să vă adresați
medicului de familie sau să contactați serviciile de urgență la numarul de telefon: 116 117.
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Mai multe informați alfați aici:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern
https://www.lgl.bayern.de/
https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/
De la 23 Martie 2020
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