Déontologie, neutralité, secret professionnel

Medidas de 8o de Junho
Introdução
O governo tem tomado medidas para impedir a propagação do coronavírus. Por
favor, respeite estas medidas. Isso evitará que as pessoas fiquem doentes e
infectem outras. A polícia é responsável pelo controle do cumprimento das medidas.

Medidas básicas







Se você está doente, fique em casa.
Limpe suas mãos regularmente com água e sabão.
Mantenha uma distância de pelo menos 1,5 m das outras pessoas.
É possível ter contato com um máximo de 10 pessoas por semana.
Preferencialmente ao ar livre.
Você está em um local público (estação ferroviária, mercado, loja,...) onde é
impossível manter uma distância de pelo menos 1,5 m? É recomendado o uso
de máscara.
Traga sempre uma máscara.

Viajando para outra cidade ou para o exterior



É possível fazer uma excursão a uma vila ou cidade na Bélgica por um ou
mais dias.
Você utiliza transporte público (ônibus, tram ou trem)? Você tem mais de 12
anos? Use uma máscara ou lenço cobrindo tanto a boca quanto o nariz.

É possível viajar para a Holanda, Alemanha e Luxemburgo para:
 visitar a sua família;
 ir às compras.
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A partir de 15 de Junho


A partir de 15 de junho, é possível ir de férias para o exterior.
o É possível viajar para um dos países da União Européia, incluindo o
Reino Unido, assim como Suíça, Liechtenstein, Islândia e Noruega.
o Leia atentamente sobre as medidas tomadas no exterior. Você pode
encontrá-las na página seguinte
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadvie
zen

Trabalho




Trabalhe desde casa o máximo possível.
Você tem que ir para o seu local de trabalho? O seu empregador é obrigado a
garantir uma distância social de pelo menos 1,5 m. Isto não é aplicável? Peça
uma máscara para o seu empregador.
Você tem alguma pergunta? O seu empregador lhe fornecerá informações.

Comércios





Todas as lojas estão abertas.
As lojas noturnas estão abertas até a 1 da manhã.
Mercados ao ar livre são permitidos.
Você pode ir a um cabeleireiro ou salão de beleza.
 Marque uma consulta.
 Use uma máscara.

Horeca


Cafés e restaurantes estão abertos até a 1 da manhã.
o Recomenda-se a reserva com antecipação.
o Máximo de 10 pessoas por grupo.
o Permaneça sentado·a à sua mesa.

Contatos sociais


É possível ter um contato mais próximo com 10 pessoas diferentes por
semana.
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o É recomendado o encontro no exterior..
o Você não pode se encontrar lá fora? Ventilar bem o local: abra uma
janela.
Você gostaria de fazer uma atividade em grupo (por exemplo, ir a um
restaurante ou fazer uma excursão, ou organizar uma visita à sua casa)?
Estas reuniões são limitadas a um máximo de 10 pessoas.

Exercício


São permitidas atividades esportivas com outras pessoas.
o É possível praticar esportes em um grupo de no máximo 20 pessoas.
o Mantenha uma distância de pelo menos 1,5 m, também durante a
atividade esportiva.
o Não há público.
 É possível praticar esportes em uma academia ou clube esportivo.
 O vestiário e os chuveiros permanecem fechados.
 Piscinas, saunas e centros de bem-estar também permanecem fechados.
A partir de 1º de julho



A partir de 1º de julho, é possível praticar esportes com um máximo de 50
pessoas presentes.
O público é permitido.
o O público é restrito a um máximo de 200 pessoas. É necessário sentarse.
o Mantenha uma distância de pelo menos 1,5 m.

Cultura
As bibliotecas estão abertas.
A partir de 1º de julho





É possível ir ao teatro, ao cinema ou a um concerto.
o Um máximo de 200 pessoas, todas sentadas.
o Mantenha pelo menos 1,5 m de distância.
o Recomenda-se que você compre o seu bilhete com antecipação por
telefone ou online.
É possível visitar um parque de diversões ou um parque infantil coberto.
São permitidos campos e excursões para crianças.
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A partir de 1º de agosto


As celebrações de batismos e feiras são permitidas.

O que ainda não é permitido?



Discotecas ou boates ainda não podem reabrir.
Grandes eventos (por exemplo, festivais) não são permitidos.

Religião


O culto religioso pode recomeçar.
o No máximo 100 pessoas presentes. A partir de 1º de julho, este
número será ampliado para 200.
o Todo contato físico permanece proibido.

Creches et escolas




As creches estão abertas.
Alunos do ensino fundamental e médio e do ensino infantil retornam à escola.
Sua escola irá informá-lo·a sobre o retorno à escola.

Encorajamento
Estas medidas são importantes para a saúde pública. Cada um·a tem a obrigação
de respeitá-las. Obrigado pela sua contribuição. Estamos todos unidos nessa luta
contra o coronavírus.
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