KARANTINO TAISYKlĖS
Padėkite sustabdyti COVID-19 plitimą
Likite
tik dėl
darbo,
esminių prekių
pirkimo,
mankštos
Staynamuose
at home– –namus
only palikite
leave for
work,
essential
shopping,
exercise
or ar
medical
medicinos susitikimų. Negalime maišytis viduje ir lauke, nebent paramos ar vaikų
appointments. No household mixing indoors or outdoors, unless in your
priežiūros burbuluose (jeigu teisiškai galite jį formuoti).
support
or childcare
bubble (if
you aretaisykles,
legallypolicija
permitted
form one).
Tai
yra įstatymas.
Jeigu pažeidžiate
karantino
jus galitonubausti.

This is the law. If you break lockdown rules you could be fined by the police.

Mokyklos
ir kolegijos
neveikia,
įskyrus except
pažeidžiamiems
vaikams irpupils
esminiųand
darbuotojų
Schools and
colleges
are closed
for vulnerable
children
vaikams.
Visi
kiti
vaikai
mokami
per
atstumą.
of critical workers. All other children will learn remotely.
Aukštasis mokslas teikiamas internetu, su keliomis išimtimis.

Higher education provision is online, with some course exceptions.

Maitinimo
įstaigos,
restoranai
yra uždaryti,
leidžiamas
maistas išsinešimui.
Neesminės
Hospitality,
e.g.barai
pubsir and
restaurants
are tačiau
closed,
but takeaway
food is permitted.
parduotuvės,
laisvalaikio
ir
pramogų
vietos
yra
uždarytos.
Non-essential shops, leisure and entertainment venues are closed.
Esminės parduotuvės, prekybos centrai, maisto parduotuvės ir vaistinės veikia.
Essential shops, e.g. supermarkets, food shops and pharmacies can open.
Bantai, paštai, garbinimo vietos, degalinės, skalbyklos ir veterinarijos įstaigos veikia.

Banks, post offices, places of worship, petrol stations, laundrettes and vets are
open.

Kartą į dieną galite mankštintis lauke, savo apskrityje.
Exercise
is allowed
outdoors
a day,
in your
local
area.kitu žmogumi.
Galite
mankštintis
vienas,
su šeimosonce
nariais,
paramos
burbulu
ar vienu

You can exercise on your own, with your household, support bubble, or
with one other person.

Pasidarykite tyrimą, jeigu turite simptomų: aukštą temperatūrą; naują nuolatinį kosulį; pasikeitė ar
Get tested
praradote
skonįifaryou
uoslę.have symptoms: a high temperature; a new continuous
cough;
a
loss
of,
orsuchange
to, your
sense
of smell
and taste.
Jeigu jūs ar kiti asmenys,
kuriais turėjote
artimą
kontaktą
turi simptomų,
vadovaukitės izoliavimosi
taisyklėmis.
If you or anyone you have been in close contact with has symptoms, follow

the guidance on self-isolation.

Galite
keliauti
tik dėl
darbo,
medicinos gydymo
ar globos
atsakomybių.
You must
only
travel
foršvietimo,
work, education,
medical
treatment,
or caring
Jeigu
turite
keliauti,
būkite
artimoje
apskrityje
ir
ribokite
kelionių
skaičių.
responsibilities.
Negalite išvykti iš vietinės apskrities ar likti ne namuose per naktį.

If you must travel, stay local and reduce the number of journeys.
You must not leave your local area or stay overnight away from home.
Tapkite Covid-19 informacijos teikėju
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