
Luni, 23.3.2020

Restricții în vigoare în cadrul landului Saxonia 

Începând cu data de 23 martie și până în data de 5 aprilie 2020, orele 24, sunt aplicabile 
următoarele restricții în întregul land saxon:

În această perioadă este interzisă părăsirea spațiului de locuit fără un motiv întemeiat. 

Este în continuare permisă deplasarea la/ de la locul de muncă, respectiv deplasarea pentru 
asigurarea de bunuri necesare. Sunt de asemenea permise practicarea activităților sportive și 
mișcarea in aer liber, precum și deplasarea spre grădinile proprii.

Vă rugăm să rețineți următoarele:

Formarea unui grup de persoane este pedepsită prin lege cu închisoare de până la doi ani.  

Alte motive întemeiate pentru părăsirea spațiului de locuit:

 evitarea situațiilor ce pun în pericol viața personală sau a unui membru al familiei, respectiv 
ce pun în pericol proprietatea;

 exercitarea activităților profesionale (acestea includ deplasarea către/ de la locul de 
muncă);

 deplasarea către/ de la centrele de urgență de îngrijire a copilului, conform reglementărilor 
Ministerului Sănătății al landului saxon din data de 18 martie 2020, cu privire la grădinițe și 
școli, precum și deplasarea către/ de la centrele de zi conform reglementărilor Ministerului 
Sănătății al landului saxon din data de 20 martie 2020; 

 ridicarea copilului/ copiilor de la celălalt părinte în vederea asigurării custodiei comune;  
 îngrijirea și întreținerea persoanelor care au nevoie de îngrijire la domiciliu; 
 cumpărături; 
 vizite la medic, tratamente medicale, consultații de urgență, precum și donarea de sânge și 

plasmă; 
 programări necesare ce nu pot fi amânate (precum cele cu autoritățile, avocați sau cele 

legate de audieri in instanță, interviuri) sau examene;
 ajutor acordat altor persoane;  
 activitățile sportive individuale și mișcarea în aer liber; 
 mutarea din locuință (doar cu ajutorul persoanelor din propria gospodărie); 
 deplasări pentru asigurarea nevoilor animalelor de companie. 

Se permit in continuare următoarele:  
Căile de distribuție pentru asigurarea bunurilor necesare consumului zilnic, serviciile de curierat, 
magazinele alimentare, magazinele en-gros, magazinele de băuturi, magazinele destinate 
animalelor de companie, farmaciile, drogheriile, magazinele de aprovizionare medicală, 
magazinele de optică si acustică medicală, băncile, casele de economii, precum si automatele 
bancare, oficiile poștale, benzinăriile, atelierele de reparații auto și biciclete, curățătoriile și 
spălătoriile, chioșcurile de ziare, locurile de predare a buletinelor de vot.  

Dispoziții generale valabile până in data de 5 aprilie 2020, orele 24 

Nota: Orașele și municipalitățile își pot emite propriile reglementări. Vă rugăm să vă informați de 
pe site-urile respective!


