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Din 15 mai, masca de protectie nu mai este obligatorie în exterior, cu câteva
exceptii
Presedintele Klaus Iohannis a anuntat mai multe etape de relaxare în ceea ce priveste masurile impuse de
pandemia de COVID-19, aratând ca începând din 15 mai se elimina obligativitatea purtarii mastii de
protectie în exterior, cu câteva exceptii, respectiv pietele, târgurile si statiile de transport public.
"Prima etapa de relaxare va avea loc chiar acum, în 15 mai, deci în weekendul care urmeaza deja vom avea câteva
masuri de relaxare functionale. Urmatoarea etapa este 1 iunie, pe urma 1 iulie, pe urma 1 august. Asadar, din 15
mai se elimina portul mastii în exterior, cu câteva exceptii, desigur. Ramân exceptiile din exterior unde trebuie sa
purtam în continuare masca, cum ar fi pietele, târgurile sau statiile de transport public, fiindca în mijloacele de
transport public masca va ramâne obligatorie, cum va ramâne masca obligatorie în spatiile din interior. Prima
masura - în aer liber se renunta la aceasta masca", a spus seful statului, joi, într-o declaratie sustinuta la Palatul
Cotroceni.
De asemenea, el a precizat ca tot din 15 mai se elimina restrictiile de circulatie noaptea si asupra programului
agentilor comerciali.
"Magazinele vor reveni la programul normal pe care l-au avut", a indicat Iohannis.
Presedintele Iohannis a aratat ca din acest weekend vor fi posibile activitatile sportive cu 25% spectatori.
"În interior vom avea, de asemenea, câteva relaxari care încep majoritatea din 1 iunie, când va creste capacitatea
de cazare, va creste capacitatea de servire în restaurante si asa mai departe. Sunt foarte multe masuri, ele vor fi
prelucrate de Comitetul National si vor fi toate aduse la cunostinta publicului", a mai spus seful statului, precizând
ca Guvernul a adoptat o hotarâre cu privire la aceste masuri.
Presedintele Iohannis a avut o sedinta de lucru cu premierul Florin Cîtu, mai multi membri ai Guvernului, cu seful
DSU, Raed Arafat, si directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul
Institutului National de Sanatate Publica, Adriana Pistol.
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