ROMÂNĂ

Informații importante referitoare la revenirea din străinătate

-

Persoanele care revin din străinătate se pot testa pentru Corona virus voluntar
gratuit în termen de 72 de ore după sosire.

-

Pentru persoanele care revin din zone cu risc sunt valabile condiții mai stricte: există
obligația legală de testare.

-

Persoanele care călătoresc dintr-o zonă de risc, trebuie să se testeze în termen de
48 de ore înainte de intrarea în Germania sau la 72 de ore după călătorie.

-

Până când se primește rezultatul testului, persoanele care revin trebuie să stea în
carantină la domiciliu și să anunțe direcția sanitară în caz de nevoie pe email la
infektionsschutz@kreis-ni.de.

-

Dacă pentru persoanele care au revenit în țară apar simptome în termen de 14 zile
de la întoarcere, care indică infecția cu Coronavirus, aceștia trebuie să intre imediat
în carantină la domiciliu. Aveți de asemenea obligația de a informa imediat direcția
sanitară (infektionsschutz@kreis-ni.de).

-

Dacă în ciuda unui test negativ apar simptome în cazul persoanelor care au revenit
din zone de risc în termen de 14 zile de la întoarcere, care indică infecția cu
Coronavirus, atunci aceștia trebuie să intre imediat în carantină la domiciliu și să
anunțe direcția sanitară (infektionsschutz@kreis-ni.de).

-

Sunt valabile următoarele atât pentru voluntari cât și pentru cei care au indicație:
testele se efectuează după revenirea în țară doar de către medicii locali și la centrele
de testare autorizate de casa de asigurări de sănătate. Casa de asigurări de sănătate
din Niedersachsen (KVN) a activat un sistem de rezervări pentru testele Corona
(www.kvn.de/coronatest). Administrația districtului informează că persoanele care
revin în țară cu domiciliul în districtul Nienburg pot selecta în portal ”districtul Verden”

pentru a stabili o programare la centrul de testare din Nienburg. Nu este necesar
transferul unui medic local.
-

Persoanele care călătoresc cu avionul pot fi testate în aeroport fără o programare
prealabilă direct după aterizare, la un centru de testare.

-

Persoanele care revin și nu călătoresc cu avionul sunt rugate să stabilească o
programare cu medicul de familie sau direct la centrul autorizat de casa de asigurări.

-

Administrația locală face un apel special la persoanele care revin în țară să ia în
serios măsurile de distanțare în ciuda unui test negativ și măsurile de igienă precum
și purtarea măștii de protecție.
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Direcția sanitară Nienburg
Triemerstraße 17
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Telefon: 05021967-900
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Sursa: Landkreis Nienburg/Weser

Cod QR Zone de risc conform institutului Robert Koch (RKI)

