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Dacă vă faceți griji cu privire la facturi, la locul dvs. de muncă sau la locuința dvs., sunați gratuit la Suffolk Advice and 
Support Service (Serviciul de Consiliere și Asistență din Suffolk) la numărul de telefon 0800 068 3131 de luni până vineri 

între 09:00 și 17:00. 
Dacă vă autoizolați, sunați gratuit la linia telefonică de asistență Home, But Not Alone (Acasă, dar nu singur(ă)) la numărul 

de telefon 0800 876 6926 de luni până vineri între 09:00 și 17:00.  
 Romanian 

Regulile care se schimbă în decembrie 2021 
Contribuiți la împiedicarea răspândirii virusului COVID-19 

Începând cu ziua de vineri, 10 decembrie 
 

Măștile de protecție sunt obligatorii în majoritatea spațiilor publice închise, 
inclusiv în lăcașurile de cult, teatre și cinematografe, în magazine și la coafor.  

 
Măștile de protecție sunt obligatorii și în mijloacele de transport în comun. 

Unde nu este necesară purtarea măștilor de protecție? 

 
Nu va fi necesară purtarea măștilor de protecție în baruri, în restaurante și în alte 
locuri (cum ar fi sălile de fitness) în care purtarea măștilor nu ar fi practică.   

Începând cu ziua de luni, 13 decembrie 
 
Persoanele care pot să lucreze de acasă ar trebui să facă acest lucru. 

Începând cu ziua de miercuri, 15 decembrie 
 

Toate persoanele vor avea nevoie de un Certificat COVID eliberat de NHS – care conține date privind 
vaccinarea sau rezultatul negativ al unui test rapid cu flux lateral efectuat recent – pentru a avea acces 
în cluburi, în spații închise în care persoanele nu stau așezate (cu peste 500 de persoane), în spații 
deschise în care persoanele nu stau așezate (cu peste 4.000 de persoane) și în orice spațiu în care sunt 
peste 10.000 de persoane.  

Vă încurajăm să vă faceți teste rapide cu flux lateral (LFT) înainte de a intra într-un loc care prezintă 
un risc înalt – de exemplu un loc aglomerat – „cu persoane cu care nu ați intra în contact în mod 
normal sau atunci când vizitați o persoană vulnerabilă". 
Programați online un test sau comandați un kit de testare pentru acasă la adresa 
www.suffolk.gov.uk/coronavirus-covid-19/getting-a-test/ sau sunați la numărul de telefon 0333 772 
6144 (sunt disponibili interpreți). 
 

http://www.suffolk.gov.uk/coronavirus-covid-19/getting-a-test/

