PHASE 2
QUAL É A FASE 2 DO DESCONFINAMENTO?
Após a primeira fase, essencialmente voltada para a reativação do setor da construção, a fase 2 do desconfinamento
propõe novas medidas para sair gradualmente do estado de confinamento, sujeita ao estrito respeito
das medidas sanitárias e dos gestos de barreira a partir do dia 11 de maio.
Assim, as seguintes atividades são novamente autorizadas:
+6

#BleiftDoheem

O confinamento (#BleiftDoheem)
já não é mais uma exigência
legal, mas ainda é recomendada.

As atividades desportivas ao ar
livre sem contacto físico, não
competitivas e sem público. As
piscinas públicas continuarão
fechadas.

max. 20

Visitas ou reuniões de natureza
privada organizadas em casa para
um número máximo de seis pessoas,
além de pessoas que já moram na
mesma casa. (Distância interpessoal
de 2m / uso de uma máscara).

Reuniões ao ar livre em um local
público para um número máximo de
vinte pessoas. (Distância interpessoal
de 2m / uso de uma máscara).

Reabertura de arquivos nacionais,
bibliotecas públicas, museus, centros de
exposições.

Reabertura das lojas
(com exceções).
OPEN

QUAIS SÃO OS REFLEXOS CERTOS A ADOTAR?
O sucesso do desconfinamento baseia-se em 3 princípios fundamentais:
responsabilidade pessoal, solidariedade com os outros e disciplina.

Seja responsável!

Seja solidário!

Seja disciplinado!

Mesmo se o confinamento
(#bleiftdoheem) não é mais uma
obrigação legal, ainda é recomendável
limitar os seus contatos interpessoais
e mover-se somente se necessário.
Esta continua a ser a melhor forma de o
proteger a si e aos seus entes queridos.

A máscara apenas protege você de
maneira limitada contra infecções, mas
a sua máscara protege as pessoas
ao seu redor.
Isso ajuda a limitar a propagação do vírus
na população. Lembre-se de proteger
acima de tudo as pessoas vulneráveis.
#NãoSemAMinhaMáscara

Responsabilidade pessoal e
solidariedade com seus concidadãos
são gestos de barreira adicionais.
Não se esqueça dos gestos tradicionais de barreira: lavar ou desinfetar as
mãos, 2m de distância interpessoal, etc.

Para mais informações: www.covid19.lu

