Noi restricţii în pandemie la Drobeta Turnu Severin!
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Cetățenii din municipiul Drobeta Turnu Severin vor fi nevoiți să respecte restricții
suplimentare, în funcție de rata de incidență.

Noile restricții vor întra în vigoare mâine seară, 26 Martie 2021.
La o rată a infectărilor de peste 4/1000 de locuitori:
- Restricții de circulație în localitate, după ora 20.00, în weekend – vineri, sâmbătă şi duminică;
- Magazinele se închid la ora 18, în weekend;
- Sălile de fitness se închid;
Când incidenţa scade sub 3,5 la mia de locuitori, se revine.
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La o rată a infectărilor peste 7,5/1000 de locuitori:
- Restricții de circulație în localitate, după ora 20.00, în fiecare zi;
-Magazinele se închid la ora 18.00, în fiecare zi;
Când incidenţa scade sub 7 la mia de locuitori, se revine.
Vor fi restricții și pentru deplasarea în interiorul localităților, în funcție de rata de infectare. Dacă
rata de infectare depășește 4/1000, locuitorii se pot deplasa în afara locuinței până la ora 20.00,
pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Dacă rata depășește 7,5/1000, restricția se va
aplica pe toată durata săptămânii (până la ora 20.00).
Magazinele vor fi închise la ora 18.00, în localităţile unde rata de infectare este peste 4 la mie şi
sub 7,5 la mie, pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, iar unde este de peste 7,5 la mie,
măsura este aplicată pe toată durata săptămânii.
Activitatea în sălile de sport şi fitness este suspendată în localităţile unde incidenţa este de
peste 4 la mie, iar măsura încetează atunci când rata de infectare scade sub 3,5 la mie.
De Paştele catolic şi ortodox, este permisă circulaţia în intervalul orar 20.00 – 02.00, iar pentru
sărbătoarea Pesah, pe 27 şi 28 martie, persoanele se pot deplasa în intervalul orar 18.00 –
22.00.
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