Informaţii COVID 19 (28.08.2020)

1. INFOMAŢII PENTRU PERSOANE CARE SE ÎNTORC DIN CĂLĂTORIE
TESTAREA ESTE OBLIGATORIE PENTRU PERSOANELE CARE INTRĂ ÎN
ŢARĂ VENIND DIN REGIUNILE DE RISC. DACĂ NU PREZINTĂ UN
REZULTAT NEGATIV, PERSOANELE CARE INTRĂ ÎN ŢARĂ VENIND DIN
REGIUNILE DE RISC TREBUIE SĂ STEA ÎN CARANTINĂ PENTRU 14 ZILE.

Wenn Dacă reveniţi la Mannheim dintr-o regiune de risc, trebuie să contactaţi
imediat Municipalitatea Mannheim! Imediat după ce vă întoarceţi, vă rugăm să
trimiteţi un e-mail la:
31corona@mannheim.de
[ În e-mail trebuie trecute toate persoanele din familia dvs./gospodăria dvs. care au
intrat în ţară: cu nume, date de naştere, data intrării în ţară, eventual numărul
zborului, din ce ţară/ce ţări s-au întors şi unde au stat cu 14 zile înainte de intrarea în
ţară.
Municipalitatea Mannheim are nevoie de adresa dvs. de e-mail, de adresa de
domiciliu (unde are loc carantinarea) şi, pe cât posibil, un număr de telefon, pentru a
vă putea contacta rapid. ]

2. UNDE ŞI CUM PUTEŢI FACE TESTELE?
Regulamentul obligă persoanele care intră în ţară venind din regiuni de risc
să-şi facă un test la coronavirus la intrarea în Germania. Alternativ, persoanele
care intră în ţară pot prezenta un test negativ, care nu trebuie să fie mai vechi
de 48 de ore.
Testul trebuie să fi fost făcut într-un stat membru al Uniunii Europene sau întrun alt laborator menţionat de Institutul Robert Koch la adresa
www.rki.de/covid-19-tests. Rezultatul testului trebuie să fie redactat în limba
germană sau limba engleză.
Textul exact al Regulamentului privind obligaţia de testare a persoanelor care
intră în ţară venind din regiunile de risc poate fi consultat la adresa

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Download
s/C/Coronavirus/Testpflicht_Risikogebiete_VO_BAnz_AT_070820.pdf

ÎN PREZENT PERSOANELOR CARE VIN DIN REGIUNI DE RISC LI SE
OFERĂ TESTE GRATUITE:



TCentre de testare cu teste gratuite pe toate aeroporturile.



Centre de testare în anumite gări (de exemplu Stuttgart)



Centre de testare în diverse staţii de servicii de pe autostrăzi, după
punctele de trecere a frontierei.



Programare la medici prin intermediul asociaţiei medicilor care au contract
cu Casa de Asigurări de Sănătate: tel: 116117 (fără prefix)



Pentru turişti (nu cetăţeni germani sau persoane cu domiciliul în
Germania), care intră în Germania NU se garantează testare gratuită.
(dacă intervin costuri, acestea trebuie suportate de către persoanele
respective)



Centrul de testare din Mannheimer Klinikum este exclusiv pentru persoane
cu simptome.

Indiferent dacă aţi făcut testul sau nu, aveţi în orice caz obligaţia ca atunci
când vă întoarceţi dintr-o regiune de risc să contactaţi autoritatea locală
31corona@mannheim.de!
Mai multe informaţii actuale în diverse limbi găsiţi şi pe pagina de internet a
Municipalităţii Mannheim, la adresa
https://www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/informationen-inverschiedenen-sprachen

Aveţi grijă de dvs. şi de ceilalţi şi păstraţi-vă sănătatea!

