Информация за COVID-19 (28.08.2020 г.)

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ЗАВРЪЩАЩИ СЕ ОТ ПЪТУВАНЕ
ПРИСТИГАЩИТЕ ОТ РИСКОВИ ЗОНИ ПОДЛЕЖАТ НА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЕСТВАНЕ. ДОКАТО НЕ БЪДЕ ПОЛУЧЕН
ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕСТА, ПРИСТИГАЩИТЕ ОТ
РИСКОВИ ЗОНИ ТРЯБВА ДА ОСТАНАТ ПОД 14-ДНЕВНА
КАРАНТИНА.
Ако се завръщате в Манхайм от рискова зона, трябва веднага да
уведомите градските власти на Манхайм! Моля, незабавно след
завръщането си изпратете имейл на адрес:
31corona@mannheim.de
[В имейла трябва да се посочат всички пристигнали членове на Вашето
семейство/домакинство с техните имена, дата на раждане, дата на пристигане,
номер на полет, ако е приложимо, от коя държава/държави сте се завърнали и
къде сте имали престой 14 дни преди пристигането.
Градските власти на Манхайм се нуждаят от Вашия имейл адрес, адрес по
местоживеене (където сте прекарали карантината) и по възможност телефонен
номер, за да могат бързо да се свържат с Вас. ]

2. КЪДЕ И КАК ДА СЕ ТЕСТВАТЕ?
Наредбата задължава пристигащите от рискови зони да си направят тест
за коронавирус при пристигането си в Германия. Като алтернатива
пристигащите могат да представят отрицателен резултат от тест, който
не трябва да е отпреди повече от 48 часа.
Тестът трябва да е направен в лаборатория в държава членка на
Европейския съюз или в друга лаборатория, посочена от институт
„Роберт Кох“ на адрес www.rki.de/covid-19-tests. Удостоверенията с
резултат от теста трябва да са написани на немски или английски език.
Точният текст на наредбата за задължително тестване на пристигащите
от рискови зони ще намерите на адрес:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Download
s/C/Coronavirus/Testpflicht_Risikogebiete_VO_BAnz_AT_070820.pdf
ПОНАСТОЯЩЕМ НА ПЪТУВАЩИТЕ ОТ РИСКОВИ ЗОНИ СЕ
ПРЕДЛАГА БЕЗПЛАТНО ТЕСТВАНЕ:




Тестови центрове с безплатни тестове на всички летища.



Тестови центрове на някои железопътни гари (например в Щутгарт).



Тестови центрове на различни обособени места за спиране по
магистралите към граничните контролно-пропускателни пунктове.



Съдействие за посещение при лекари от асоциацията на лекарите,
работещи със здравната каса: тел.: 116117 (без код за автоматично
избиране).



За пътуващи (които не са германски граждани или лица, живеещи в
Германия), които пристигат в Германия, НЕ Е гарантирано безплатно
тестване. (Те трябва сами да поемат съответните разходи.)



Тестовият център в клиниката в Манхайм е само за лица със
симптоми.

Независимо дали сте си направили тест, при завръщане от рискова зона
във всички случаи трябва да уведомите местните власти на адрес:
31corona@mannheim.de!
Друга актуална информация на различни езици ще намерите също в уеб
страницата на град Манхайм на адрес:
https://www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/informationen-inverschiedenen-sprachen

Пазете себе си и другите и останете здрави!

