Au fost modificate excepÈ›iile privind purtarea obligatorie
a mÄƒÅŸtii
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Ordinul privind obligativitatea purtÄƒrii mÄƒÅŸtii a fost publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit acestuia, masca trebuie purtatÄƒ în orice spaÅ£iu public închis, în spaÅ£ii comerciale, în mijloacele
transport în comun, dar ÅŸi la locul de muncÄƒ dar sunt È™i excepÈ›ii.

ExcepÈ›iile au fost modificate faÈ›Äƒ de varianta iniÈ›ialÄƒ a acestui ordin, cea care a apÄƒrut sub forma u
comunicat în urmÄƒ cu trei zile.

Au fost scoase unele categorii, exceptate iniÈ›ial în varianta care a pornit de la Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÈ›ii, i
aceastÄƒ reverificare a listei de excepÈ›ii a fost fÄƒcutÄƒ, din informaÈ›ii publicate iniÈ›ial de digi24.ro, c
a unor discuÈ›ii avute de premierul Orban cu ministrul SÄƒnÄƒtÄƒÈ›ii.

Astfel, dacÄƒ iniÈ›ial pe lista celor exceptaÈ›i de la portul mÄƒÈ™tii erau angajaÈ›i care lucrau în acelaÈ™
aveau între ei o distanÈ›Äƒ de cel puÈ›in doi metri, a fost scoasÄƒ aceastÄƒ categorie, iar acum poÈ›i sÄƒ n
mascÄƒ, în birou, la locul de muncÄƒ doar dacÄƒ lucrezi singur într-o încÄƒpere.

De asemenea s-au fÄƒcut modificÄƒri È™i în privinÈ›a vorbitorilor în public.
AceÈ™tia pot sÄƒ nu poarte mascÄƒ în timp ce È›in un discurs doar cu douÄƒ condinÈ›ii.
IniÈ›ial era doar prima: sÄƒ se afle la o distanÈ›Äƒ de cel puÈ›in trei metri faÈ›Äƒ de oamenii din public, ia
sÄƒ nu se afle mai mult de 16 persoane.
AceastÄƒ din urmÄƒ condiÈ›ie a fost adÄƒugatÄƒ ulterior.
Celelalte categorii exceptate au rÄƒmas neschimbate: copiii mai mici de cinci ani, lucrÄƒtorii care depun
muncÄƒ fizicÄƒ intensÄƒ în spaÈ›ii unde temperaturile sunt foarte mari sau umiditatea este foarte mare.

De asemenea, sunt exceptaÈ›i de la portul mÄƒÈ™tii prezentatorii de televiziune È™i invitaÈ›ii acestora, d
ei se pÄƒstreazÄƒ distanÈ›a de cel puÈ›in trei metri.

Important este È™i cÄƒ o altÄƒ categorie a fost scoasÄƒ din rândul excepÈ›iilor.
Este vorba despre elevi È™i studenÈ›i, pentru cÄƒ se apropie începutul lunii iunie când vor începe cursurile
pregÄƒtire pentru examene È™i implicit examenele.
În varianta iniÈ›ialÄƒ era prevÄƒzutÄƒ o excepÈ›ie pentru elevi cu condiÈ›ia respectÄƒrii distanÈ›ei de tre
A fost scoasÄƒ aceastÄƒ excepÈ›ie în varianta care este acum oficialÄƒ odatÄƒ cu publicarea în Monitorul

Tot azi-noapte a fost publicat în Monitorul Oficial ÅŸi un ordin referitor la culte.

Guvernul relaxeazÄƒ regulile în cazul slujbelor religioase.
A stabilit la 16 numÄƒrul credincioÈ™ilor care pot lua parte la slujbe private È™i a renunÈ›at la prevedere
împÄƒrtÄƒÈ™ania se face doar cu obiecte de unicÄƒ folosinÈ›Äƒ.
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