Vertaling Nederlands – Bulgaars
Dit is de vertaling Bulgaars van de affiche “Corona: wat mag wel en niet in Gent?” en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “Corona: wat mag wel en niet in Gent?”.

CORONA: WAT MAG WEL EN NIET IN GENT?

КОРОНА: КАКВО Е ПОЗВОЛЕНО И КАКВО НЕ В ГЕНТ?

-

Мах. 1

24ч.5ч.

Ограничете близки контакти до най-много 1
човек извън вашето семейство. В този случай
не е необходимо да спазвате дистанция.
Живеещите сами лица могат да приемат
допълнително вкъщи 1 човек при спазване на
дистанция. Навън може да се събирате с наймного 4 души при спазване на дистанция.

Затварят всички магазини, които не
продават стоки от първа необходимост.
Затварят всички немедицински контактни
професии (фризьорски салони, козметични
студиа, уeлнес, масаж,…).

Вечерен час: между полунощ (24ч) en 5ч
сутринта трябва да останете вкъщи, с
изключение на спешни пътувания или
пътуване от и до работното място.

Не може да посетите някого в болницата,
освен ако имате разрешение от болницата.

Болни ли сте?
Обадете се веднага на личния си лекар и си
направете тест. Останете 7 дни под
карантина, освен ако тестът е отрицателен.

Не сте болни , но се връщате от червена
зона или сте имали близък контакт със
заразено лице? Останете 10 дни под
карантина. Няма да Ви бъде направен тест,
освен ако не получите симптоми.

Есенната ваканция се удължава до 15 ноември
включително.
Проверете направените уговорки за учебни
занятия и занимални за училището на детето Ви.

Задължително е да носите винаги със себе си
предпазна маска! Слагайте я:
• в целия център на града и студентския
район (също и на велосипеда!)
• на 200 м около училищата
• на оживени места
Маската трябва да покрива устата и носа Ви.

Повече информация: 09 210 10 10 или stad.gent/corona

