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Връщате се от рисков район?
 Направете си тест за коронавирус
Пристигащите от рискови райони за длъжни да си направят тест за
коронавирус. Ако молекулярно-биологичният тест е бил направен преди
влизане във Федерална република Германия, то тестването следва да е
направено не по-късно от 48 часа преди пристигането. Задължителното
тестване не важи за лица, които само са минали транзитно през рисков район
и не са имали престой по време на пътуването си там.
 Изолация/карантина за период от 14 дни след пристигане
Незабавно след пристигането се приберете директно в дома си или на друго
подходящо място за настаняване. През този период не е позволено да
приемате посетители, които не са от Вашето семейството/домакинство.


Свържете се с компетентните органи (изпратете имейл на адрес:
31corona@mannheim.de)
Задължително е незабавно след завръщането си да уведомите властите за
това.
Изискват се следните данни на всички лица, пристигащи от рисков район:











Име и фамилия
Дата на раждане
Адрес (улица, номер, пощенски код и населено място)
Телефонен номер
Имейл адрес
Дата на пристигане
Маршрут на пътуването
Информация за наличието на симптоми, типични за коронавирус,
като температура, поява на кашлица, загуба на обоняние или вкус
или затруднено дишане.
Медицинско удостоверение (резултат от тест за коронавирус) найкъсно 14 дена след пристигане.

При наличие на негативен резултат от тест и липса на типични за
коронавирус симптоми съгласно закона 14-дневната изолация/карантина
се счита за приключена. В този случай не се издава удостоверение за
освобождаване от изолация/карантина.

При неспазване на наредбата за налагане на карантина на
пристигащите във връзка с коронавируса ще бъдат налагани глоби.

Актуалният текст на наредбата на Социалното министерство относно
карантинните мерки за пристигащи и завръщащи се лица с цел
ограничаване на разпространението на коронавирус SARS-CoV-2
(наредба за налагане на карантина на пристигащите във връзка с
коронавируса и тестване – CoronaVO EQT) ще намерите на
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zucorona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/.
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