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Заходи 7 березня
Вступ
Уряд запроваджує правила для того, щоб зупинити коронавірус. Поважайте ці правила.
Таким чином ви не захворієте і не зможете нікого заразити. Поліція може вас
контролювати.
Примітка. У деяких містах діють суворіші правила. Перевірте сайт міста чи муніципалітету.

Що нового?
Це єдині правила:
• Завжди носіть маску для рота в поїздах, трамваях і автобусах, а також у закладах по
догляду, наприклад, у лікарні або інтернатному центрі.
• Поважайте правила щодо подорожей

Mаски для рота
•

•

Вам 12 років чи старше? Тоді маска для рота обов’язкова:
o У громадському транспорті
o в закладах охорони здоров'я; наприклад, лікарнях чи інтернатних центрах
Ви в людному місці? Тоді вам потрібно носити маску для рота.

За кордоном
•

•

Ви їдете за кордон? Існують різні кольорові коди.
o Сірий: регіон або країна, про яку мало інформації. Краще туди не
подорожувати.
o Темно-червоний: регіон або країна, де є високий ризик коронавірусу. Краще
туди не подорожувати.
o Помаранчевий або червоний: регіон або країна, де є помірний ризик
коронавірусу. Краще туди не подорожувати.
o Зелений: регіон або країна, де є низький ризик коронавірусу. Туди можна
подорожувати.
o Перегляньте веб-сайт https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/
Перевірте, які правила існують у країні, куди ви їдете на сайті: diplomatie.belgium.be

Коли ви повертаєтеся з країни Європейського Союзу
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Ви були за кордоном більше 48 годин?
•

У вас сертифікат, в якому вказано, що:
o ви повністю провакциновані протягом щонайменше 14 днів.
o у вас був негативний тест на коронавірус (максимум 72 години).
o або що ви нещодавно хворіли короною (не більше 180 днів тому)?
Тоді не треба тестуватися чи бути на карантині.

•

Не маєте сертифіката? Ви приїхали з темно-червоної чи сірої зони?
Тоді ви повинні зробити тест в 1й день.

Якщо ви повертаєтеся з країни за межами Європейського Союзу
Ви були за кордоном більше 48 годин?
• Заповніть форму на https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locatorform перед тим як ви прибудете до Бельгії.
• У вас сертифікат, в якому вказано, що:
o ви повністю провакциновані протягом щонайменше 14 днів.
o у вас був негативний тест на коронавірус (максимум 72 години).
o або що ви нещодавно хворіли короною (не більше 180 днів тому)?
Тоді вам не треба тестуватися чи бути на карантині.
•

Не маєте сертифіката? Ви приїхали з темно-червоної чи сірої зони?
Тоді ви повинні зробити тест в 1й день.

Якщо ви повертаєтеся з країни з дуже високим ризиком?
Ви приїхали із зони з дуже високим ризиком?
• Ви можете знайти список цих зон на сайті https://info-coronavirus.be/nl/hoog-risicolanden/
• Чи це країна за межами ЄС?
o Ви повинні перебувати на карантині протягом 10 днів. Це стосується усіх.
o Пройдіть тестування на 1й день і 7й день після повернення до Бельгії.
•

Це країна ЄС чи країна Шенгензони?
o
o
o

У вас немає сертифікату вакцинування? Пройдіть тест на 1й день після
повернення додому.
Ваш тест негативний? Тоді можна вийти з карантину. Потім знову пройдіть тест
на 7й день.
Ваш тест є позитивним? Ви повинні бути в ізоляції 7 днів.
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Заохочення
Ці правила важливі для здоров’я кожної людини. Усі повинні їх поважати.
Дякуємо. Разом ми зупинимо коронавірус.
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