
 

 

Stay at home – only leave for work, essential shopping, exercise or medical 
appointments. No household mixing indoors or outdoors, unless in your 
support or childcare bubble (if you are legally permitted to form one). 
This is the law. If you break lockdown rules you could be fined by the police. 
 

 
Schools and colleges are closed except for vulnerable pupils and children 
of critical workers.  All other children will learn remotely. 
Higher education provision is online, with some course exceptions. 
 

07/01/ 
2021 

Hospitality, e.g. pubs and restaurants are closed, but takeaway food is permitted. 
Non-essential shops, leisure and entertainment venues are closed.  
Essential shops, e.g. supermarkets, food shops and pharmacies can open. 
Banks, post offices, places of worship, petrol stations, laundrettes and vets are 
open.  

 

 

Exercise is allowed outdoors once a day, in your local area.   
You can exercise on your own, with your household, support bubble, or 
with one other person. 
 

Get tested if you have symptoms: a high temperature; a new continuous 
cough; a loss of, or change to, your sense of smell and taste.  
If you or anyone you have been in close contact with has symptoms, follow 
the guidance on self-isolation.  

You must only travel for work, education, medical treatment, or caring 
responsibilities.  
If you must travel, stay local and reduce the number of journeys. 
You must not leave your local area or stay overnight away from home. 

REGULILE PRIVIND CARANTINA 
Ajutați la oprirea răspândirii COVID-19 

Stați acasă – ieșiți doar pentru a merge la locul de muncă, pentru cumpărături esențiale, 
exerciții fizice sau programări la medic. Nu se vor face întâlniri între gospodării la interior, 
cu excepția bulei de suport sau de îngrijire a copilului (dacă vi se permite legal să formați 
una). 
Legea prevede astfel. Dacă încălcați regulile privind carantina puteți fi amendat de poliție. 
 

Școlile și colegiile sunt închise, mai puțin pentru elevii vulnerabili și copiii lucrătorilor 
vitali.  Toți ceilalți copii vor învăța de la distanță. 
Învățământul superior se face online, cu excepția anumitor cursuri. 
 

Serviciile de ospitalitate, de ex. puburile și restaurantele sunt închise, însă se permite luarea mâncării 
la pachet. Magazinele neesențiale, unitățile de timp liber și divertisment sunt închise.  
Magazinele esențiale, de ex. supermarketuri, magazine alimentare și farmacii pot fi deschise. 
Băncile, oficiile poștale, lăcașurile de cult, stațiile de combustibili, laundromatele și cabinetele 
veterinare sunt deschise.  

 

Sunt permise exercițiile fizice în aer liber o dată pe zi, în preajma locuinței.   
Puteți face exercițiile fizice solitar, cu membrii gospodăriei dvs., cu membrii bulei de suport 
sau cu o singură altă persoană. 
 

Testați-vă dacă aveți simptomele: o temperatură ridicată, o tuse nouă permanentă, o pierdere sau 
modificare a simțului mirosului și gustului.  
Dacă dvs. sau oricare altă persoană cu care ați avut contact apropiat prezentați simptome, respectați 
recomandările privind auto-izolarea.  

Călătoriți doar către locul de muncă, școală, tratament medical sau dacă aveți 
responsabilități de îngrijire.  
Dacă trebuie să călătoriți, rămâneți pe plan local și să reduceți numărul călătoriilor. 
Nu trebuie să zona locală sau să stați peste noapte departe de casă. 

Deveniți o persoană care transmite mesajul Covid-19 
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