Coronavirus (COVID-19)

Novas regras rígidas para ﬁcar em casa e
longe dos outros entraram em vigor a
partir de quarta-feira, 25 de Março de 2020
A ação mais importante que todos
podemos tomar, ao combater
o coronavírus, é ﬁcar em casa
para proteger a Ilha, a nossa
infraestrutura médica e salvar vidas.
Quando reduzimos nosso contato
diário com outras pessoas,
reduzimos a propagação da
infecção. É por isso que o Estado
de Guernsey está introduzindo
agora 25 de Março de 2020 três
novas regras:

1.

Exigir que as pessoas
ﬁquem em casa, exceto
para ﬁns muito limitados

2.

Fechando lojas não
essenciais e espaços
comunitários

3.

Parando todas as
reuniões de mais de duas
pessoas em público

Todos os residentes da ilha devem cumprir essas novas medidas. As
autoridades relevantes, incluindo a polícia, terão poderes para aplicá-las por meio de multas e dispersão de reuniões.
Estas medidas são eﬁcazes a partir de quarta-feira, 25 de Março de 2020.
O Estado de Guernsey analisarão novamente estas medidas em 14 dias e
relaxarão se as evidências mostrarem que isso é possível.
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A mensagem mais importante
é que deve ﬁcar em casa
Só deve sair de casa por um dos quatro motivos embaixo:
Qualquer necessidade médica,
se for instruído a fazê-lo por um
proﬁssional de saúde ou se tiver
telefonado para 999, ou para
prestar cuidados ou ajudar uma
pessoa vulnerável.
Uma forma de exercício por
dia limitada a apenas correr,
caminhar ou andar de bicicleta
por duas horas por dia - sozinha
ou com membros da sua família.
As pessoas serão capazes de
cuidar de gado e animais,
como cavalos.

Compras de alimentos e
medicamentos, que devem ser
o menos frequentes possível.
Como viajar de e para o
trabalho somente para
trabalhadores essenciais.
Para obter uma lista
dos que se qualiﬁcam como
trabalhadores essenciais,
acesse: gov.gg/covid19guidance
orientação para empresas e
trabalhadores essenciais, ou para
trabalhadores que seguem as
novas regras para ﬁcar em casa.

Essas quatro razões são exceções - mesmo ao realizar estas atividades,
deve minimizar o tempo que passa fora de casa e garantir que esteja a 2
metros de distância de qualquer pessoa fora da sua casa.
Estas medidas devem ser seguidas por todos. Conselhos de outras
medidas estão disponíveis para indivíduos ou famílias que estão e
isolando e para os mais vulneráveis que precisam ser protegidos.
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