Vertaling uit het Nederlands | Version en français | Deutsche Version

Мерки от 7 март
Правителството е въвело правила, за да спре разпространението на
коронавируса. Спазвайте тези правила. Така няма да се разболеете и няма
опасност да заразите някого. Полицията контролира спазването на правилата.
Внимание: В някои градове и общини са в сила по-строги правила. Проверете на
сайта на съответния град или община.

Кое е новото?
Това са единствените правила:
• Носете винаги предпазна маска във влака, трамвая и автобуса, в болницата
или в дома за възрастни хора.
• Спазвайте правилата във връзка с пътувания в чужбина.

Предпазни маски
•
•

За всеки над 12- годишна възраст предпазната маска е задължителна:
o В обществения транспорт
o В здравно заведение: например в болница или дом за възрастни хора
При струпване на много хора на едно място е добре да носите предпазна
маска.

Пътуване в чужбина

Ще пътувате в чужбина? Съществуват различни цветови зони.
o Сива: регион или страна, за които няма достатъчно информация.
Препоръчително е да не предприемате пътувания в тези страни или
региони.
o Тъмночервена: регион или страна с висок риск от заразяване с
коронавирус. Препоръчително е да не предприемате пътувания в
тези страни или региони.
o Оранжева или червена: регион или страна със средновисок риск от
заразяване с коронавирус. Препоръчително е да не предприемате
пътувания в тези страни или региони.
o Зелена: регион или страна с нисък риск от заразяване с коронавирус.
Можете да пътувате до тези страни или региони.
o За информация разгледайте сайта https://www.infocoronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/
• Проверете какви правила са в сила в страната, в която отивате, на сайта
diplomatie.belgium.be
•
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Когато се завръщате от страна от ЕС
Прекарали сте в страната повече от 48 часа?
o Имате ли сертификат, на който пише,
▪ че сте напълно ваксиниран/а от поне 14 дни.
▪ или че имате отрицателен тест за корона (направен преди
максимум 72 часа).
▪ или че наскоро сте прекарали корона (преди не повече от 180
дни) ?
В такъв случай не е нужно да си правите тест и да сте под карантина.
o Нямате ли сертификат? Ако се връщате се от тъмночервена или сива
зона, трябва да си направите тест на първия ден.
Когато се завръщате от страна извън ЕС
Прекарали сте в страната повече от 48 часа?
• Попълнете формуляла https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-healthpassenger-locator-form, преди да се завърнете в Белгия.
o Имате ли сертификат, на който пише,
▪ че сте напълно ваксиниран/а от поне 14 дни.
▪ или че имате отрицателен тест за корона (направен преди
максимум 72 часа).
▪ или че наскоро сте прекарали корона (преди не повече от 180
дни) ?
В такъв случай не е нужно да си правите тест и да сте под карантина.
o Нямате ли сертификат? Ако се връщате се от тъмночервена или сива
зона, трябва да си направите тест на първия ден.
Връщате се от зона с висок риск от заразяване с коронавируса?
• Списък на тези зони ще намерите на https://info-coronavirus.be/nl/hoog-risicolanden/
• Това е страна извън ЕС?
o Трябва да останете 10 дни под задължителна карантина. Отнася се за
всеки.
o Направете си тест на първия и на седмия ден след завръщането си в
Белгия.
• Това е страна в рамките на ЕС или на Шенгенската зона?
o Нямате ли сертификат за ваксинация?
o Направете си тест на първия ден след пристигането си в Белгия.
o Тестът Ви е отрицателен? Не е нужно да сте под карантина. Направете
си втори тест на седмия ден.
o Тестът Ви е положителен? Трябва да сте 10 дни в задължителна
изолация.
Тези правила са от важно значение за здравето на всички. Всеки е длъжен да
ги спазва. Благодарим Ви, че го правите. Заедно ще спрем коронавируса.

