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PLAN PENTRU TRANZIŢIA CĂTRE
O NOUĂ NORMALITATE

FAZA 0 – PREGĂTIRE PENTRU ELIMINAREA
PROGRESIVĂ A MĂSURILOR DE CARANTINĂ
 
Faza actuală. Stabilirea măsurilor de atenuare, comune pentru toată
țara, după scăderea ratei contagierii, permițând mobilitatea în afara
domiciliului pentru anumite activități, cu respectarea strictă a
indicațiilor referitoare la siguranță, pe baza spiritului de răspundere și a
autoprotejării cetățenilor (activitate sportivă individuală, fără atingere
fizică și plimbare, îngrijirea grădinilor personale, anumite activități
economice, cu controlul numărului maxim autorizat de persoane…). Pe
durata acestei faze se vor putea adopta măsuri care să vizeze în
mod exclusiv anumite teritorii.

FAZA I – INIŢIALĂ
 
În funcție de îndeplinirea indicatorilor referitori la obiectivele
asumate din diferite teritorii, se va permite reluarea parțială a
anumitor activități (servicii ce se prestează în spații mici, cu
programare sau care dispun de ghișeu, restaurante și baruri, cu
predarea comenzii, activități agricole, activități sportive
profesioniste, anumite spații ce oferă cazare pentru turiști).

FAZA II – INTERMEDIARĂ
 
În această fază se preconizează reluarea parțială a activităților ce
erau restrânse în Faza I, cu limitarea  numărului maxim autorizat de
persoane, ca restaurante care servesc la masă și terasă, zone
comune din cazări turistice, mari suprafețe comerciale, etc.

FAZA III – AVANSATĂ
 
În această fază se prevede reluarea tuturor activităților, dar
menținând permanent măsurile necesare de sigurantă și păstrarea
distanței. Printre măsurile specifice acestei faze, se numără
deschiderea micilor magazine care nu s-a realizat anterior, cu
limitarea numărului maxim autorizat de persoane, baruri și discoteci,
cu număr foarte restrans de persoane autorizate, muzee și spectacole
culturale, de asemenea, cu
număr redus de vizitatori, etc.

NOUA NORMALITATE
 
Iau sfârșit restricțiile sociale și economice, dar se mențin: atenția
sporită din punct de vedere epidemiologic, capacitatea consolidată
a sistemului sanitar și autoprotecția cetățenilor.
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