INFORMAȚIE IMPORTANTĂ - DE RESPECTAT URGENT

Interdicție de contact pentru oamenii din Duisburg

Începînd de astăzi intră în vigoare pentru toți oamenii din Duisburg interdicția de
contact. Însemnând faptul că întâlniri de mai mult de 2 persoane în public sunt
interzise.

Întâlniri de mai mult de 2 persoane în aer liber în Duisburg și în întreaga
Rhenania de Nord sunt doar permise, dacă


se adună persoane înrudite de gradul întîi sau soți (Familie principala),
parteneri de viață, precum și persoane care trăiesc în aceiași locuință



Excepții sunt de asemenea: Înmormîntări în cerc familiar restrâns



Întâlniri, care nu se pot evita atunci cînd se fac cumpărături pentru
necesarul zilnic sau în transportul în comun.

Interdicția de contact introdusă de federație și de landuri are scopul de protejarea
populației și de încetinirea continuă a infecțiilor prin virusul corona. Interdicția de
contact este parte unei ordonanțe și valabilă până la data de 19.aprilie.2020. În
același timp s-a decis închiderea imediată a tuturor restaurantelor și localurilor.
Excepții sunt, livrarea și vînzarea mîncării și băuturilor la pachet. Multe dintre aceste
reguli au fost deja implementate anterior de către orașul Duisburg pe propria
răspundere, de exemplu și închiderea saloanelor cosmetice/ frizeriilor. Locuitorii și
locuitoarele orașului Duisburg pot în continuare să meargă la servici.
Important: Trebuie respectată de către toată lumea neapărat distanța de 1,5m față
de celelalte persoane. Și igiena trebuie respectată în continuare precum spălatul pe
mîine în mod regulat și temeinic.
Susținut prin poliție, Serviciul pentru cetățeni și ordine publică, va controla, dacă sunt
respectate regulile noi. Încălcările constatate se consideră ca infracțiune și pot fi

sancționate cu amendă pecuniară respectiv cu pedeapsă privativă de libertate pînă
la doi ani.
Locuitoarele și locuitorii orașului Duisburg, sunt rugați insistent de către orașul
Duisburg, în interesul sănătății publice și luând în considerare grupele de risc, să se
comporte în mod solidar și să respecte ordinele absolut necesare în momentul de
față.

Vă mulțumim din suflet pentru sprijinul dumneavoastră!

