
Informaţii referitoare la obligaţia de a purta protecții 
pentru gură    
 

Începând din data de 27 aprilie 2020 toate persoanele peste 6 ani trebuie să 
poarte o protecţie a gurii şi a nasului (mască respiratorie selfmade) 

● la cumpărături 
● în autobuze, tramvaie sau în tren 

 
Persoanele care din motive medicale nu pot purta mască NU SUNT OBLIGATE 
să poarte masca de protecţie (vă rugăm să solicitaţi o adeverinţă respectivă 
de la medicul Dvs.!).  
Persoanele care din cauza unui handicap nu-şi pot pune şi scoate masca şi 
persoanele fără auz NU TREBUIE SĂ POARTE masca. 

 
Indicaţii şi sfaturi referitoare la purtarea măştii în perioada infecţiilor cu 
coronavirus: 
Care este masca pe care trebuie să o port? 

O acoperire simplă a gurii şi a nasului este suficientă. 

Vă puteţi lega şi un fular sau un batic  în faţa gurii şi a nasului. 

De ce trebuie să port această mască? 

Masca poate ajuta la prevenirea infectării altor persoane.  

Masca poate fi o barieră: ea ajută ca picăturile proprii, de ex. cele eliberate la 

vorbire, tuşit sau strănutat, să nu ajungă la alţi oameni.  

Măştile din stofă confecţionate acasă, măştile de operaţie (măşti de unică 

folosinţă), semi-măştile (FFP2 şi FFP3) sunt adecvate. 

Este important să purtaţi masca, chiar dacă nu aveţi simptome ale bolii. 

IMPORTANT! 

Regulile de igienă şi protecţie de până acum sunt valabile în continuare şi 

trebuie respectate în mod obligatoriu. Masca respiratorie este o 

COMPLETARE a acestor măsuri de protecţie!  

Masca nu constituie o protecţie absolută împotriva îmbolnăvirii!  



 

Ce trebuie să respect când port o mască respiratorie? 

- Înainte de a vă pune masca, spălaţi-vă întotdeauna pe mâini. 

- Când vă puneţi masca, nu atingeţi partea interioară a măştii. 

- Prindeţi masca întotdeauna de benzile elastice.  

- Masca trebuie să acopere nasul, gura şi părţi ale obrajilor. 

- Masca trebuie să fie bine lipită de faţă. 

- Masca trebuie să permită trecerea unei cantităţi suficiente de aer 

pentru respiraţie. 

- În timp ce purtaţi masca, nu atingeţi faţa şi masca. 

- Înlocuiţi o mască umedă cu una uscată. 

  

După utilizare 

- Scoateţi-vă masca numai cu ajutorul benzilor elastice. Nu prindeţi 

masca de partea din stofă. 

- Până la spălare, puneţi măştile într-o pungă de plastic care se închide. 

- Spălaţi masca la temperaturi de cel puţin 60 ° - 95 ° grade Celsius 

într-o oală de fiert sau în maşina de spălat. 

- Utilizaţi numai măşti spălate şi uscate complet. 

 

Trebuie să plătesc amendă dacă nu port mască?   

 

Obligaţia de a purta măştile respiratorii se aplică din data de 27 aprilie 2020. 

Începând din data de 4 mai 2020, în landul Baden-Württemberg poate fi 

aplicată o amendă administrativă în cazul neîndeplinirii obligaţiei de a 

purta o mască respiratorie. 

 
Informaţii referitoare la regulile de igienă şi la prevenirea infecţiilor găsiţi la 

adresa:   

https://www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/allgemeine-

hygienemassnahmen-infektionsschutz 
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