
Hessisches Ministerium                                               
für Soziales und Integration 
 

 

 

 

 

Atenție – informații actuale!    Cu valabilitate la 23.3.2020 
 
Administrația federală și administrațiile landurilor au căzut de acord asupra extinderii 
directivelor emise la data de 12 martie cu privire la limitarea contactelor sociale. 
Reglementările se aplică și în Hessen:  
  

1. Cetățenilor li se recomandă să reducă contactele cu alte persoane din afara propriei 
gospodării la un minimum absolut necesar. 
  

2. În public, oriunde este posibil, se va păstra o distanță de minim 1,5 m față de toate 
celelalte persoane cu excepția celor menționate la punctul 1. 

  
3. Circulația în spații publice este permisă doar individual, însoțit de maxim o singură 

persoană care nu locuiește în aceeași gospodărie sau doar împreună cu membrii dde 
familie care locuiesc în aceeași gospodărie. 

  
4. Părăsirea locuinței pentru a merge la locul de muncă, la instituțiile care asigură 

supravegherea copiilor, pentru cumpărături, vizite la doctor, participarea la ședințe, 
programări necesare și examene, pentru acordarea de ajutor altor persoane sau 
pentru practicarea individuală a sportului și a mișcării în aer liber precum și pentru 
efectuarea altor activități necesare este în continuare permisă.  
 

5. Având în vedere gravitatea situației din țara noastră, formarea de grupuri de 
petrecăreți în spații publice, în locuințe sau instituții private este total inacceptabilă. 
Respectarea reglementărilor privind limitarea contactelor va fi controlată de 
autoritățile de ordine și de poliție, iar încălcarea acestora va fi sancționată. 
 

6. Localurile de alimentație publică vor fi închise, cu excepția activităților de furnizare și 
ridicare a preparatelor care pot fi consumate acasă. 
 

7. Furnizorii de servicii în domeniul îngrijirii corporale, cum ar fi coaforurile, studiourile 
de cosmetică, cabinetele de masaj, studiourile de tatuaj și altele asemenea vor fi 
închise, deoarece în acest domeniu contactul fizic nu poate fi evitat. Tratamentele 
necesare din punct de vedere medical sunt în continuare posibile. 

  
8. Este important ca în toate întreprinderile și instituțiile, în special acelea care lucrează 

cu publicul, să se respecte toate regulile de igienă și să se aplice măsuri de protecție 
eficiente pentru angajați și public. 

  
9. Aceste măsuri vor fi valabile pe o perioadă de minimum două săptămâni. 

 
 
Informații suplimentare puteți obține apelând GRATUIT numărul de telefon: 0800 555 4 
666, accesibil între orele 8 și 20. Informații sunt accesibile și pe aplicația  
HessenWARN și pagina de Internet www.Hessen.de.  

http://www.hessen.de/

