POLSKI

Ważne informacje dla osób powracających z zagranicy

-

Osoby powracające z zagranicy mogą w ciągu 72 godzin po przyjeździe dobrowolnie
poddać się bezpłatnemu testowi na obecność koronawirusa.

-

Osoby powracające z obszarów ryzyka podlegają surowszym przepisom: mają
ustawowy obowiązek zrobienia testu.

-

Osoby, które przyjeżdżają z terenów objętych ryzykiem zakażenia, muszą zgodnie z
Ustawą o ochronie przed infekcją wykonać test w ciągu 48 godzin przed wjazdem do
Niemiec lub w ciągu 72 godzin po wjeździe.

-

Do momentu otrzymania wyników testu osoby te muszą przebywać w kwarantannie
domowej i zameldować się w urzędzie ds. zdrowia wysyłając wiadomość na adres
infektionsschutz@kreis-ni.de.

-

Jeśli w ciągu 14 dni po przyjedzie pojawią się objawy, wskazujące na infekcję
koronawirusem, należy od razu pozostać w kwarantannie domowej. Należy także
natychmiast poinformować o tym urząd ds. zdrowia (infektionsschutz@kreis-ni.de).

-

Jeśli u osób powracających z obszarów ryzyka, które miały negatywny wynik testu, w
ciągu 14 dni po powrocie wystąpią objawy, wskazujące na infekcję koronawirusem,
należy od razu pozostać w kwarantannie domowej i poinformować urząd ds. zdrowia
(infektionsschutz@kreis-ni.de).

-

W przypadku zarówno dobrowolnych, jak i obowiązkowych testów: testy po przyjedzie
przeprowadzane są wyłącznie przez praktykujących na miejscu lekarzy lub w
punktach zorganizowanych przez Stowarzyszenia Lekarzy Kas Chorych.
Stowarzyszenie Lekarzy Kas Chorych Dolnej Saksonii (KVN) uruchomiło system
rezerwacji usługi wykonania testu na koronawirusa (www.kvn.de/coronatest).
Administracja okręgu informuje, że osoby zamieszkałe w okręgu Nienburg powinny

wybrać na portalu „Bezirksstelle Verden“ w celu uzgodnienia terminu wykonania testu
w centrum w Nienburgu. Nie jest potrzebne skierowanie od lekarza.
-

Osoby, odbywające podróż samolotem, mogą na poszczególnych lotniskach poddać
się testowi w punkcie wykonywania testów bezpośrednio po lądowaniu, bez
wcześniejszej rezerwacji terminu.

-

Osoby, które nie podróżowały samolotem, proszone są o uzgodnienie terminu z
lekarzem domowym lub bezpośrednio w centrum wykonywania testów
Stowarzyszenia Lekarzy Kas Chorych.

-

Administracja okręgu apeluje szczególnie do osób powracających z podróży, aby
mimo negatywnych wyników testu zachowywały dystans społeczny i przestrzegały
zasad higieny oraz nosiły maski zakrywające usta i nos.

Dane kontaktowe
Gesundheitsamt Nienburg
Triemerstraße 17
31582 Nienburg
Telefon: 05021967-900
Faks: 05021967-933
e-mail: infektionsschutz@kreis-ni.de
Źródło: Okręg Nienburg/Weser
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