БЪЛГАРСКИ

Важна информация за пътниците, връщащи се от чужбина

-

Пътниците, връщащи се от чужбина, могат да се подложат доброволно на
безплатно тестване за корона вирус в рамките на 72 часа след пристигането
си.

-

За пътниците, връщащи се от рисковите области, важат по-строги предписания:
съществува законово задължение за тестване.

-

Който пристига от рискова област, трябва съгласно Закона за защита от
инфекции или да се тества в рамките на 48 часа преди пристигането в
Германия, или да се тества в рамките на 72 часа след пристигането.

-

Докато излезе резултатът от тества, пристигащите лица трябва да останат под
домашна карантина и да се регистрират в здравната служба за предпочитане по
имейл на адрес infektionsschutz@kreis-ni.de.

-

Ако при пристигащите лица се появят симптоми в рамките на 14 дни от
пристигането им, които са признак за инфекция с корона вирус, те незабавно
трябва да останат под домашна карантина. Освен това те са задължени
незабавно да информират здравната служба (infektionsschutz@kreis-ni.de).

-

Ако въпреки отрицателен тест при пристигащи от рисковите области лица в
рамките на 14 дни след пристигането възникнат симптоми, които са признак за
инфекция с корона вирус, те трябва незабавно да останат под домашна
карантина и трябва незабавно да уведомят здравната служба
(infektionsschutz@kreis-ni.de).

-

Както за доброволното, така и за задължителното тестване важи: тестовете се
извършват след пристигането единствено от местни лекари или от управлявани
от лекарските сдружения на здравната каса тестови центрове. Лекарското

сдружение на здравната каса на Долна Саксония (KVN) е пуснало в работа
система за регистрация за тестове за корона вирус (www.kvn.de/coronatest).
Окръжното управление обръща внимание на това, че връщащите се лица с
адрес в окръг Нийнбург трябва да изберат „Областен офис Верден“, за да си
запишат час в тестовия център в Нийнбург. Направление от местен лекар не е
необходимо.
-

Ако пътниците пристигат със самолет, на отделни летища те могат да се
тестват безплатно в тестов център без предварително записване на част
непосредствено след кацането.

-

Връщащи се лица, които не пристигат със самолет, се умоляват да си запишат
час при личния лекар или директно в тестов център на лекарските сдружения на
здравната каса.

-

Окръжното управление апелира особено горещо връщащите се лица, въпреки
отрицателен резултат от теста да продължават да взимат много сериозно
изискванията за дистанция и хигиенните мерки, както и носенето на защита за
устата и носа.
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