
(Serbisch-kyrillisch)                                             

 

ПАЖЊА - ИНФОРМАЦИЈЕ - KОРОНА ВИРУС !!! 

 

Молимо Вас следите наведена правила! 

Због заштите становништва од вируса Kороне привремено се примењују правила у 

Немачкој, па тако и у Емдену којих се морају придржавати сви суграђани. 

Циљ је минимизирати све социјалне контакте како се Kорона вирус не би могао даље 

ширити. 

• Зато је врло важно да се ограничите на најважније контакте и останете што је више 

могуће код куће, не посећујете друге људе и не примате госте у свој дом. 

• У јавним просторима држите се најмање 1,50 метара од других људи. 

• Боравак у јавном простору дозвољен је сам или са неком другом особом или са 

вашом породицом ( Људима који живе с вама у истом стану). 

• Путовање на посао, присуствовање неопходним састанцима, појединачни спортови 

или кретање на свежем ваздуху и даље су могући под горе наведеним условима. 

• Прославе и окупљања у групама – и у приватном кругу - нису дозвољена, као ни 

састанци у спортским институцијама, црквама, џамијама, синагогама и другим 

институцијама. 

• Затворено: све продавнице, дечија игралишта, базени, теретане, коцкарнице и 

забавни клубови, кафићи и остало. 

• Ресторани су сви затворени за госте, дозвољена је само достава кући 

• Отворено: супермаркети, апотеке, љекарске ординације, бензинске пумпе, банке 

Непоштивању правила пријети казна од надлежних органа! 

 

Сигурно сте већ сазнали колико се брзо и лако шири овај вирус и колико је опасан по живот. 

Више информација је доступно на веб локацији Града Емдена www.emden.de  

• Ако осетите симптоме које показује Kорона вирус, контактирајте дом здравља путем 

онлине обрасца. Овај образац је доступан преко  на различитим језицима. 

• Користите лекарску ординацију само у акутним случајевима, али увек након претходног 

телефонског контакта. 

Ако сте забринути због ове ситуације или вам је потребна помоћ, користите телефон за   

помоћ Града Емдена. Тел. 04921/87 19 84 

Помозите и придржавајте се ових правила и могућих наредби. Овим не само да ће те 

заштитите себе, већ и све грађане нашег града !!! 

http://www.emden.de/

