
STARE DE URGENT, A’ PENTRU CORONAVIRUS – FLORENŢA

 Trebuie să rămâneți acasă.

 Nu puteți staționa pe străzi sau in parcuri.

 Put  e  ț  i  ieşi     numai pentru: Lucru, Motve de sănătate şi Situații de urgență cum ar f pentru
a face cumpărături (cât mai mult posibil aproape de casă), pentru îngrijirea familiarilor
(bătrăni şi bolnavi, find mereu atenți să vă protejat cu o mască de protecte) şi pentru a
purta la plimbare animalul de companie (foarte aproape de casă) sau la veterinar.

 Pentru a ieşi aveți nevoie de formularul declarației pe proprie răspundere pe care îl puteți
găsi pe site-ul Ministerului de Interne, la adresa 

htp://www.interno.gov.it/sites/default/fles/allegat/modulo-autodichiarazione-
17.032020.pdf

 Declarația pe propria răspundere va f retrasă de Forțele de ordine care vor face verifcări
privind declarațiile făcute.

 Trebuie să păstrați o distanța de cel putn 1 metru de alte persoane.

 Dacă aveți febră (de la 37,5° în sus) rămâneți acasă, evitați contactul cu alte persoane şi
telefonați medicului de familie. Nu mergeți în PRONTO SOCCORSO.

 Pentru informații despre Coronavirus: puteți apela Numărul verde regional 800 55 60 60,
apăsați 1, actv de luni pănă vineri între 9 si 18.

ATTENTIE!!!

Dacă nu respectați restricțiile săvarşit o infracțiune, violând artcolul 650 din codul penal

"Nerespectarea prevederilor autorității"; în cazuri mai grave riscați să încălcați artcolul 452 din

Codul penal "delicte comise din culpă împotriva sănătății publice" care urmăreşte

comportamentul capabil să devină un pericol pentru sănătatea publică.

Risca  ț  i inchisoare p  â  n  ă   la 3 luni, o amend  ă   de 206 euro  ş  i  î  nregistrarea infrac  ț  iunii pe cazierul

judiciar personal; deci v  ă   p  ătează   cazierul.

Nu uita  ț  i: cazierul judiciar este cerut  î  n diverse situa  ț  ii cum ar f, de exemplu, la lucru, pentru

cererea de cet  ățe  nie  ş  i de permis de  ş  edere UE pentru reziden  ț  ii de lung  ă   perioad  ă   (ex carta di

soggiorno)...
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