
Informații Importante despre Coronavirus (COVID- 19) 
 
Guvernul Englez a emis îndrumări pentru siguranța populației și pentru a preveni 
răspândirea Coronavirus-lui (COVID-19).  
 
Ce trebuie să faceți: 
● Stați acasă   
● Ieșiți afară doar pentru procurarea de alimente esențiale, nevoi medicale, muncă 

esențială și pentru a practica o formă de activitate fizică pe zi 
● Stați la o distanță de 2 metri (6ft) față de alte persoane 
● Spălați-vă mâinile imediat ce ajungeți acasă – faceți asta pentru cel puțin 20 

secunde  
 
Puteți răspândi virusul chiar dacă nu aveți simptomele. Nu părăsiți locuința dacă 
aveți oricare din următoarele simptome: 
● Temperatură ridicată – asta înseamnă că vă simțiți fierbinte atunci când vă 

atingeți pieptul sau spatele  
● Tuse nouă, tuse continuă – asta înseamnă că tușiți mult pentru mai mult de o 

oră, sau aveți 3 sau mai multe episoade de tuse într-o perioadă de 24 ore (dacă 
de obicei tușiți, poate fi mai rău decât de obicei) 

 
Puteți ieși afară doar pentru: 
● Cumpărături pentru necesități de bază  
● Vizite esențiale la farmacie (nu mergeți la cabinetul medical sau la spital înainte 

de a suna pentru a face programare) 
● Muncă (unde acest lucru nu se poate face absolut acasă) 
● Exerciții fizice odată pe zi, singur sau cu membri locuinței (aproape de locuință: 

plimbare, alergare sau mers pe bicicletă) 
 
Trebuie să vă distanțați social: 
● Evitați contactul cu persoane care prezintă simptome de coronavirus (COVID-19). 

Aceste simptome includ temperatură ridicată și/sau o tuse nouă și continuă  
● Evitați utilizarea ne-esențială a mijloacelor de transport în comun unde este 

posibil  
● Evitați adunările cu mai mult de 2 persoane  

 



● Evitați întâlnirile cu prietenii și familia extinsă. Păstrați legătura cu ajutorul 
tehnologiei la distanță, cum ar fi telefonul, internetul și social media. 

● Folosiți serviciile telefonice sau online pentru a contacta medicul sau alte servicii 
esențiale 

 
Locuința: 
● Dacă primiți beneficii pentru locuință, acestea ar trebui să continue ca de obicei  
● Dacă locuiți într-o locuință închiriată la privat, proprietarul nu are voie să vă 

evacueze în următoarele 3 luni  
 
Beneficii Sociale: 
● Dacă aveți deja o cerere făcută, nu este necesar să mergeți la Job Centre Plus 

pentru a vă înscrie sau să vă întâlniți cu lucrătorul dvs. de caz 
● Dacă aveți întrebări legate de o cerere nou făcută, telefonați la 0800 3285644 sau 

puneți întrebarea în Jurnalul dvs. și DWP (Departamentul pentru Muncă și Pensii) 
vă v-a suna 

● Dacă aveți nevoie de dovezi ca parte a noii cereri făcută la Universal Credit, veți fi 
susținut telefonic sau digital prin intermediul Jurnalului dvs. 

 
Ajutor dacă trebuie să stați acasă: 
Dacă aveți nevoie de ajutor, ne puteți suna la telefon 01642 729777, șapte zile pe 
săptămână  (de la 9am până la 5pm), sau prin email: 
Helpboro@middlesbrough.gov.uk. 
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Vă rugăm rețineți că aceste informații actualizate/corecte  
începând din 02 Aprilie 2020 

Pentru mai multe informații vă rugăm vizitați website-ul nostru: 
http://www.middlesbrough.gov.uk 
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