Informații privind carantina – Covid-19
Toate obligațiile de carantină se aplică deja ca urmare a Ordonanței de carantina
CoronaTestQuarantine NRW.
Nu este necesar un ordin de carantină separat sau un ordin scris din partea departamentului de
sănătate.
Testul PCR pozitiv declanșează deja carantina. Certificatul de testare pentru testul PCR pozitiv
este suficient ca dovadă pentru angajatori, birouri de ordine publică etc.

Informații generale:
Aceste informații sunt disponibile în mai multe limbi pe pagina de internet a Märkischer Kreis:
https://www.maerkischer-kreis.de/corona/quarantaene/index.php
Puteți găsi o prezentare a Centrelor de testare a cetățenilor din Märkischen Kreis aici:
https://www.maerkischer-kreis.de/corona/schnelltests/info_buerger/index.php
Toate Ordonanțele corona valabile din landul NRW pot fi găsite aici:
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw
Puteți găsi mai multe informații despre măsurile de igienă aici:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/haeuslIsolierung.html;jsessionid=8A7584F7522A978C8DD6B36FC68825F0.internet051?nn=13490888

Carantină pentru persoanele infectate
-

Nu există excepții pentru persoanele vaccinate/recuperate.

-

Practic 10 zile întregi
o calculat de la primul test prozitiv
o ziua testului nu se ia în considerare
o În cazul în care testul PCR este efectuat ca un control pentru test rapid pozitiv
carantina se calculează de la testul rapid pozitiv.
o Nu este necesar niciun test la sfârșitul carantinei. Cu toate acestea, se recomandă
cu fermitate un test rapid.

-

Testarea gratuită timpurie este posibilă după 7 zile
Test rapid la centrele de testare certificate pentru cetățeni sau la cabinetul
medical poate fi efectuat cel mai devreme în a șaptea zi de carantină.

Cu toate acestea, carantina se încheie cu un test negativ, cel mai devreme la
sfârșitul celei de a 7-a zi.
o Rezultatul testului trebuie păstrat timp de 14 zile și prezentat, la cerere, la biroul
de ordine publică sau la departamentul de sănătate.
-

Exemplu de calcul:
o 01.02. test rapid pozitiv, test PCR de control pe 02.02., rezultat PCR positiv pe 03.02.
o Carantina este calculată de la 01.02.
o 10 zile de carantină până la și inclusiv 11.02.
o 7 zile de carantină cu test rapid negativ la 08.02.
o Carantina poate fi încheiată la sfârșitul zilei de 08.02. dacă rezultatul testului este negativ.
Nu este necesară o notificare suplimentară către autoritatea sanitară.

-

În cazul angajaților din spitale și centre de internare (de exemplu, asistență medicală), se aplică
reglementări mai stricte pentru reluarea actiivității. Asigurați-vă că vă contactați angajatorul
înaite de a vă relua activitatea.

-

În cazul în care persoana bolnavă este încă bolnavă după 10 zile de carantină, aceasta nu va fi
prelungită. Incapacitatea de muncă trebuie întotdeauna certificată de un certificat medical.

Persoanele de contact
Carantină pentru membrii locuinței unei persoane bolnave
-

Practic 10 zile întregi
o Calculat din ziua primului test pozitiv al persoanei infectate din locuință.
o Nu este necesar niciun test la sfârșitul carantinei.

-

Testarea gratuită timpurie este posibilă după 7 zile
o Test rapid la centrele de testare certificate pentru cetățeni sau la cabinetul
medical.
poate fi efectuată cel mai devreme în a șaptea zi de carantină.
Cu toate acestea, carantina se încheie cu un test negativ, cel mai devreme la
sfârșitul celei de-a 7-a zi.
o Testarea gratuită este posibilă doar pentru elevi și copii din centrele de zi, cel mai
devreme în a 5-a zi de carantină.
Cu toate acestea, carantina se încheie cu un test negativ, cel mai devreme la
sfârșitul celei de a 5-a zi.
o Autoritatea sanitară trebuie să fie informată cu privire la reziliere. Notificarea
trebuie făcută prin intermediul următorului formular online:
https://formular.kdz-ws.net:443/metaform/FormSolutions/sid/assistant/61e7ebc80a8ca84a3113d597

o Rezultatul negativ al testului trebuie păstrat timp de 14 zile și prezentat, la cerere,
la biroul de ordine publică sau la departamentul de sănătate.
-

Exemplu de calcul: a se vedea mai sus.

!!! Persoanele complet imunizate sunt scutite de carantină de contact:

Vollständig immunisiert:
3 vaccine
(de asemenea cu Johnson
sunt necesare 3 vaccinări)

de la

Imediat după al 3-lea
vaccin

fără dată

Recuperat, după 1 vaccinare

de la

imediat după vaccinare

fără dată

1 vaccinare, după recuperat

de la

28 de zile de la testul PCR
pozitiv

fără dată

recuperat, dar fără vaccin

de la

28 de zile de la testul PCR
pozitiv

până

90 după testul
pozitiv PCR

2 vaccinări
(de asemenea și la Johnson
sunt necesare 2 vaccinări)

de la

14 zile după al doilea
vaccin

până

90 după al doilea
vaccin

-

De îndată ce apar simptomele bolii, există o datorie de a face un test PCR la cabinetul medical.

-

În cazul în care alte persoane din locuință se îmbolnăvesc, carantina membrilor locuinței care nu
sunt bolnavi nu mai este prelungită. Cu toate acestea, trebuie respectată carantina completă de
10 zile. Un test gratuit nu mai este posibil după a 7-a zi.

Persoane de contact în afara locuinței
-

Persoana de contact este obligată să informeze persoanele cu care a avut contact
apropiat cu până la 2 zile înainte de test.

-

Aceste persoane nu sunt supuse obligațiilor de carantină. Aceștia trebuie să rămână în
carantină timp de 10 zile de la contactul apropiat cu persoana infectată.
o să se izoleze cât mai bine posibil
o reducerea contactelor,
o Lucrați într-un birou la domiciliu, daca este posibil, și

o să se observe cu atenție.

!!! Persoanele complet imunizate sunt, de asemenea, scutite de aceste obligații privind
persoana de contact.
-

De îndată ce apar simptomele bolii, există o datorie de a face un test PCR la cabinetul medical.

O legătură de contact din partea Departamentului de sănătate din Märkischer Kreis nu va
urma.
Cum să contactați Departamentul de sănătate pentru întrebări:
Telefon: 02351/966-7270
e-mail: Covid-19@maerkischer-kreis.de
În prezent, volumul de muncă este foarte mare. Trebuie să vă așteptați la timpi de așteptare atunci când
sunați.

Vă mulțumim pentru cooperare!
Departamentul de sănătate Märkischer Kreis

