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Măsurile de la 20 noiembrie 

 

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, de exemplu în orașele unde nu s-
au vaccinat suficienți locuitori, cum ar fi Bruxelles. Verificați site-ul orașului sau 
comunei dvs. 
 

Recomandări pentru o toamnă și iarnă în condiții de siguranță  

• Vaccinați-vă. Cu cât se vaccinează mai mulți oameni, cu atât vom fi cu toții mai 
în siguranță. 

• Sunteți bolnav? Stați acasă și testați-vă. 
• Ați avut contact cu o persoană infectată? Vă întoarceți din străinătate? 

Respectați regulile privind carantina și izolarea. 
• Aerisiți bine: deschideți geamurile. 
• Acordați atenție persoanelor vulnerabile. De exemplu: persoane peste 65 de ani, 

persoane cu probleme cardiace, pulmonare sau renale și persoane predispuse 
la infecții. 

• Purtați o mască de protecție. 
• Păstrați o distanță de 1,5 metri față de alte persoane. 

 

Covid Safe Ticket (CST) 

  
• În unele locuri aveți nevoie de Covid Safe Ticket, de exemplu 

o La cafenele sau restaurante 
o În centrele de fitness 
o La adunări sau evenimente cu peste 50 de persoane în spații închise sau 

100 de persoane în aer liber 
o În cluburi de dans 

• Biletul Covid Safe arată că dvs. 
o ați fost complet vaccinat de cel puțin 14 zile. 
o sau ați testat negativ (vechi de maxim 72 de ore). 
o sau ați trecut recent prin boală (nu mai mult de 180 de zile în urmă) 

• Puteți găsi biletul Covid Safe la www.covidsafe.be sau prin aplicația 
CovidSafeBE. 

  

Măști de protecție 

 
• Aveți peste 10 ani? În acest caz masca de protecție este obligatorie în locurile 

publice. De exemplu: 
o În magazin 
o În transportul public 
o În instituții medicale; de exemplu, la spitale sau centre rezidențial de îngrijire 
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o La frizer / coafor sau centru de înfrumusețare 
o În teatre, săli de concerte, centre sportive, săli de fitness etc. 
o În biblioteci 
o În timpul slujbelor religioase 
o În timpul evenimentelor publice, de exemplu competiție sportivă sau concert 
o În timpul adunărilor private, de exemplu o nuntă, cu peste 50 de persoane în 

spații închise sau 100 de persoane în aer liber 
o La cafenea sau restaurant 

Muncă 

• Lucrați acasă. Acest lucru este obligatoriu. 
o Aveți voie să mergeți o zi pe săptămână la serviciu. Discutați acest lucru cu 

șeful dvs. 
• Nu puteți lucra de acasă? În acest caz veți primi un certificat de la șeful dvs. Urmați 

regulile locului dvs. de muncă. 
• Aveți întrebări? Șeful dvs. vă va oferi informațiile necesare. 

 

Magazine 

• Magazinele sunt deschise. 
• Piețele se organizează în continuare.  
• Magazinele de noapte sunt deschise. 
• Frizeriile și alte meserii de contact de tip non-medical, de ex. saloanele de 

pedichiură și de înfrumusețare, sunt deschise.  
• Purtați o mască de protecție. 

 

Horeca  

• Cafenele și restaurantele sunt deschise. 
o Trebuie să aveți un Covid Safe Ticket. Puteți găsi Covid Safe Ticket pe 

www.covidsafe.be sau prin aplicația CovidSafeBE.  
o Purtați o mască de protecție. Stați așezați la masă? În acest caz puteți să vă 

dați jos masca. 

 

Timpul liber 

• Puteți invita oameni la dvs. acasă. 
• Evenimentele și spectacolele se pot ține în continuare. De exemplu: teatru, 

competiții sportive profesionale sau concerte. 
• Activitățile organizate, cum ar fi cluburile sportive sau asociațiile, se pot ține în 

continuare. 
• Slujbele religioase se pot ține în continuare. 
• Puteți face sport oriunde. 
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• Discotecile și sălile de dans sunt deschise. 
  

Atenție: 

• Mergeți la o adunare privată, cum ar fi o nuntă? 
o Sunt permise maxim 50 de persoane în spații închise sau 100 de persoane 

în aer liber. Copiii trebuie numărați printre aceste persoane. 
o Sunt prezente și mai multe persoane? 

▪ Trebuie să purtați o mască de protecție. 
▪ Trebuie să aveți un Covid Safe Ticket. Puteți găsi Covid Safe Ticket la 

www.covidsafe.be sau prin aplicația CovidSafeBE. 
• Mergeți la un eveniment sau o activitate publică, cum ar fi o competiție sportivă sau 

un concert? 
o Trebuie să purtați o mască de protecție. 
o Sunt permise maxim 50 de persoane în spații închise sau 100 de persoane 

în aer liber. Copiii trebuie numărați printre aceste persoane. Sunt prezente și 
mai multe persoane? Trebuie să aveți un Covid Safe Ticket. Puteți găsi 
Covid Safe Ticket la www.covidsafe.be sau prin aplicația CovidSafeBE. 

• Mergeți la discotecă sau la un club de dans? Puteți face un test rapid la fața locului. 
o Testul dvs. rapid este negativ? Atunci nu trebuie să purtați mască de 

protecție. Trebuie să aveți Covid Safe Ticket. 
o Testul dvs. rapid este pozitiv? Mergeți acasă și contactați-vă medicul. 

 

Creșele și școlile 

• Creșele sunt deschise. 
• Copiii pot merge la școală. Școala dvs. vă va oferi mai multe informații. 

 

Călătoriile în străinătate 

• Este recomandat să nu călătoriți în afara Uniunii Europene.  
• Dacă mergeți în străinătate, există 3 coduri de culori.  

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

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

• Verde: regiune sau țară unde este un risc scăzut să vă infectați cu 
corona. Puteți călători în aceste zone. 

• Consultați site-ul https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-
land/  

• Consultați regulile țării în care călătoriți pe site-ul diplomatie.belgium.be   
  
  
Dacă vă întoarceți din străinătate 
  
• Ați fost mai mult de 48 de ore în străinătate?  
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• Completați formularul de pe https://travel.info-
coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form înainte de a 
vă întoarce în Belgia.  

• Reveniți dintr-o zonă verde sau portocalie? Nu trebuie să fiți testați 
sau să intrați în carantină. 

• Reveniți dintr-o zonă roșie din Uniunea Europeană? 
• Aveți un certificat de vaccinare sau de recuperare? Nu trebuie 

să intrați în carantină sau să vă testați. 
• Nu aveți un certificat de vaccinare sau de recuperare?  

Testați-vă în prima și a 7-a zi după ce reveniți din călătorie.  
• Dacă unul dintre rezultate este pozitiv trebuie să intrați 10 zile 

obligatoriu în izolare. 
• Copiii cu vârsta sub 12 ani nu trebuie să se testeze. 

• Reveniți dintr-o zonă roșie din afara Uniunii Europene? 
• Aveți un certificat de vaccinare? Testați-vă în ziua 1 sau 2 după 

ce reveniți din călătorie. Testul dvs. este negativ? Atunci puteți 
ieși din carantină când obțineți rezultatul. Testați-vă din nou în 
ziua a 7-a. Dacă unul dintre cele 2 teste este pozitiv trebuie să 
intrați 10 zile obligatoriu în izolare. Copiii cu vârsta sub 12 ani nu 
trebuie să se testeze. 

• Nu aveți un certificat de vaccinare? Trebuie să intrați în 
carantină obligatoriu timp de 10 zile.  
Testați-vă în prima și a 7-a zi după ce reveniți din călătorie. 
Dacă testul dvs. din ziua a 7-a este negativ puteți ieși din 
carantină când obțineți rezultatul. 

• Există unele țări pentru care nu se aplică aceste reguli. Puteți 
găsi această listă la https://www.info-
coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/ 

• Reveniți dintr-o zonă cu un risc foarte mare? 
• O listă a acestor zone poate fi găsită la http://info-

coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/ 
• Reveniți dintr-o țară din afara Uniunii Europene? 

• Trebuie să intrați în carantină timp de 10 zile. Acest 
lucru este valabil pentru toată lumea. 

• Testați-vă în ziua 1 și în ziua 7 după revenirea în Belgia. 
• Reveniți dintr-o țară a Uniunii Europene sau a spațiului 

Schengen? 
• Nu aveți certificatul de vaccinare?  

• Testați-vă în prima zi când reveniți din călătorie. 
Dacă testul este negativ, puteți ieși din 
carantină.  

• Testați-vă din nou în ziua 7. 
• Testul dvs. este pozitiv? Trebuie să intrați în 

izolare obligatoriu timp de 10 zile. 
  

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