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Măsurile de la 7 martie  

Guvernul a formulat reguli pentru a opri coronavirusul. Urmați regulile. În felul 

acesta nu vă îmbolnăviți și nu puteți îmbolnăvi pe nimeni. Poliția vă poate verifica.  
 
Atenție: unele orașe și comune au reguli mai stricte. Verificați site-ul orașului sau 
comunei dvs. 

Care sunt regulile noi? 

Acestea sunt singurele reguli: 
• Purtați întotdeauna o mască de protecție în tren, tramvai și autobuz și în 

instituțiile de îngrijire medicală, cum ar fi un spital sau un centru rezidențial de 
îngrijire. 

• Respectați regulile privind călătoriile. 

Măști de protecție 

• Aveți 12 ani sau mai mult? În acest caz masca de protecție este obligatorie. De 
exemplu: 

o În transportul public 
o În instituții medicale; de exemplu, la spitale sau centre rezidențial de 

îngrijire 
• Vă aflați într-un loc aglomerat? În acest caz este recomandat să purtați încă o 

mască de protecție. 
 

Călătoriile în străinătate 

• Dacă mergeți în străinătate, există mai multe coduri de culori.  
o Gri: regiune sau țară despre care nu există multe informații. Este 

recomandat să nu călătoriți în aceste zone. 
o Roșu închis: regiune sau țară unde există un risc ridicat să vă infectați cu 

corona. Este recomandat să nu călătoriți în aceste zone. 
o Portocaliu sau roșu: regiune sau țară unde există un risc moderat să vă 

infectați cu corona. Este recomandat să nu călătoriți în aceste zone. 
o Verde: regiune sau țară unde este un risc scăzut să vă infectați cu 

corona. Puteți călători în aceste zone. 
o Consultați site-ul https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-

land/  
• Consultați regulile țării în care călătoriți pe site-ul diplomatie.belgium.be   
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Dacă vă întoarceți dintr-o țară din Uniunea Europeană 
 

• Dacă aveți un certificat verde care să ateste că: 
o sunteți complet vaccinat de cel puțin 14 zile. 
o sau că ați făcut un test corona negativ (în urmă cu maxim 72 de ore). 
o sau că ați trecut recent prin boală (nu mai mult de 180 de zile în urmă), 

atunci nu este nevoie să vă testați sau să intrați în carantină. 
• Nu aveți certificat verde? Veniți dintr-o zonă roșu închis sau gri? 

Atunci trebuie să vă testați în ziua 1.  
 

Dacă vă întoarceți dintr-o țară din afara Uniunii Europene 
 
Ați petrecut mai mult de 48 de ore în străinătate?  

• Completați formularul de pe https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-
passenger-locator-form înainte de a vă întoarce în Belgia.  

• Dacă aveți un certificat verde care să ateste că: 
o sunteți complet vaccinat de cel puțin 14 zile. 
o sau că ați făcut un test corona negativ (în urmă cu maxim 72 de ore). 
o sau că ați trecut recent prin boală (nu mai mult de 180 de zile în urmă), 

atunci nu este nevoie să vă testați sau să intrați în carantină. 
• Nu aveți certificat verde? Veniți dintr-o zonă roșu închis sau gri? 

Atunci trebuie să vă testați în ziua 1.  
 

Dacă vă întoarceți dintr-o zonă cu risc foarte mare 
 
Vă întoarceți dintr-o zonă cu risc foarte mare? 

• O listă a acestor zone poate fi găsită la http://info-coronavirus.be/nl/hoog-
risico-landen/ 

• Este o țară din afara Uniunii Europene? 
o Trebuie să intrați în carantină timp de 10 zile. Acest lucru este valabil 

pentru toată lumea. 
o Testați-vă în ziua 1 și în ziua 7 după revenirea în Belgia. 

• Reveniți dintr-o țară a Uniunii Europene sau a spațiului Schengen? 
o Nu aveți certificatul de vaccinare? Testați-vă în prima zi când reveniți din 

călătorie.  
o Dacă testul este negativ, puteți ieși din carantină. Testați-vă din nou în 

ziua 7. 
o Testul dvs. este pozitiv? Trebuie să intrați în izolare obligatoriu timp de 7 

zile. 
• Atenție: dacă nu respectați aceste reguli riscați o amendă de 250 EUR. 

 

 

Aceste reguli sunt importante pentru sănătatea tuturor. Toată lumea trebuie să le 

respecte. Vă mulțumim pentru acest lucru. Împreună oprim coronavirusul. 
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