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Reglementări actuale legate de coronavirus,
valabile în intervalul 28.05.2021 - 24.06.2021
Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele: pot interveni modificări pe termen scurt!
Aceste informaţii nu reprezintă o versiune obligatorie din punct de vedere juridic.
REGLEMENTĂRI PRIVIND PROTECŢIA ÎMPOTRIVA
CORONAVIRUSULUI ÎN LANDUL NRW
Privire de ansamblu asupra reglementărilor în vigoare conform Ordonanţei de protecţie
împotriva coronavirusului

INFORMAŢII DE BAZĂ
Cum ne protejăm cu regulile AHA + L + A
Suspiciunea de îmbolnăvire cu virusul Corona şi posibilităţile de testare
Asistenţă/informare în districtul EN
Carantina la domiciliu
Am fost într-o zonă de risc în străinătate. Was muss ich jetzt machen?
Vaccinarea împotriva coronavirusului: Cine se poate programa şi cum se derulează vaccinarea?

INFORMAŢII DETALIATE ALE AUTORITĂŢILOR
•
•
•
•
•
•
•
•

Informaţii legate de Corona ale districtului Ennepe-Ruhr (Ennepe-Ruhr-Kreis)
www.enkreis.de
Paginile speciale ale landului NRW referitoare la Corona
www.land.nrw
Ministerul Sănătăţii al landului NRW
www.mags.nrw
Însărcinatul cu integrarea (informaţii legate de Corona în mai multe limbi)
www.integrationsbeauftragte.de
Guvernul Federal
www.bundesregierung.de
Ministerul Federal al Sănătăţii (BMG)
www.bundesgesundheitsministerium.de
Centrala Federală pentru Informare în Domeniul Sănătăţii (BZgA)
www.infektionsschutz.de
Institutul Robert Koch (RKI)
www.rki.de
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Privire de ansamblu asupra reglementărilor în
vigoare conform Ordonanţei de protecţie împotriva
coronavirusului
În cazul în care valorile incidenţei într-un district sau într-un oraş cu rang de district sunt în mod stabil sub
100, se aplică măsurile prevăzute în etapele de deschidere din cadrul unei proceduri în trei etape, în
conformitate cu Ordonanţa de protecţie împotriva coronavirusului din landul Nordrhein-Westfalen, valabilă
începând de vineri, 28 mai 2021. Peste o valoare de 100, continuă să se aplice reglementările prevăzute de
aşa-numita frână de urgenţă a guvernului federal!
Nivelurile de incidenţă aplicabile în districtele şi oraşele cu rang de district pot fi găsite pe pagina de web a
Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Afacerilor Sociale al landului Nordrhein-Westfalen (MAGS).
Următorul tabel general este preluat de pe următoarea pagină specială a MAGS:
https://www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw

Restricţionarea
contactelor

Învăţământul în afara
şcolii

Activităţile cu
copiii/tinerii

Etapa 3
Incidenţa pe 7 zile stabilă
între 100 şi 50,1
Reuniunile în spaţiul public
sunt permise fără restricţii
pentru membrii a două
gospodării.

Cursurile în format fizic
sunt permise în aer liber,
fără nicio restricţie în ceea
ce priveşte numărul de
persoane sau conţinutul.
Cursurile în format fizic în
interior sunt permise
numai în cazul în care
rezultatele la teste sunt
negative.
Lecţiile de muzică care
implică
cântece/instrumente de
suflat sunt permise în
interior, cu un număr
maxim de cinci persoane.
Evenimentele de grup sunt
permise în interior cu 10 şi
în exterior cu 20 de tineri,
fără restricţii de vârstă şi
cu test negativ.
Evenimentele şi călătoriile
de vacanţă sunt posibile
cu test negativ.

Etapa 2
Incidenţa pe 7 zile stabilă
între 50 şi 35,1
Reuniunile în spaţiul public
sunt permise fără restricţii
pentru membrii a trei
gospodării.

Etapa 1
Incidenţa pe 7 zile stabilă
la sub 35
Sunt permise reuniuni în
spaţiul public, fără
restricţii, pentru membrii a
cinci gospodării.

În afară de aceasta,
reuniunile în spaţiul public
sunt permise pentru zece
persoane, cu teste
negative, din gospodării
diferite.
Sunt permise lecţiile în
format fizic, cu rezultate
negative la teste, şi fără
respectarea distanţei
minime, cu condiţia să
existe un plan de
repartizare pe scaune, cu
locuri fixe.
Lecţiile de muzică cu
voce/instrumente de suflat
sunt permise în interior cu
până la 10 persoane, cu
rezultat negativ la test.

În afară de aceasta, sunt
permise reuniuni în spaţiul
public pentru 100 de
persoane cu teste
negative din gospodării
diferite.
Activităţile educaţionale
extraşcolare sunt permise
fără mască, cu loc de
şedere fix, dacă există o
aerisire adecvată.
În cazul în care incidenţa
la nivel de land federal
este de asemenea sub 35,
sunt permise şi cursurile în
format fizic în interior, fără
test.

Evenimentele de grup sunt
permise în interior cu 20 şi
în exterior cu 30 de tineri,
fără restricţii de vârstă şi
cu test negativ.

Evenimentele de grup sunt
permise în interior cu 30
de persoane şi în exterior
cu 50 de persoane, fără
restricţii de vârstă şi fără
test.

Evenimentele de grup sunt
de asemenea posibile în
interior, fără mască.
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-3Cultura

Sunt permise evenimente
în aer liber cu până la 500
de persoane, cu condiţia
să existe un plan de
repartizare pe scaune, un
test negativ şi un
aranjament al locurilor sub
formă de carouri.
Concertele în sală, teatrul,
opera, cinematografele
sunt permise cu până la
250 de persoane, cu
condiţia să existe un plan
de repartizare pe scaune,
participanţii să deţină un
test negativ şi să existe un
aranjament al locurilor sub
formă de carouri.

Sportul

Repetiţiile fără statut
profesionist, în aer liber
pot avea loc fără restricţii
privind numărul de
persoane. În interior, acest
lucru este posibil cu 20 de
persoane, cu test negativ
şi fără instrumente de
cântat sau de suflat.
Sunt permise sporturile în
aer liber fără contact fizic,
în cadrul şi în afara
facilităţilor sportive, cu
până la 25 de persoane.
Piscinele în aer liber pot fi
deschise pentru practica
sportivă (fără plaje) cu
teste negative.
În exterior, este permisă
prezenţa a până la 500 de
spectatori, cu teste
negative şi cu un plan de
ocupare a locurilor, chiar
fără restricţii procentuale
privind capacitatea.

Concertele în sală, teatrul,
opera, cinematografele
sunt permise cu până la
500 de persoane, cu
condiţia să existe un plan
de repartizare pe scaune,
participanţii să deţină un
test negativ şi să existe un
aranjament al locurilor sub
formă de carouri.

Evenimentele în aer liber
şi în interior, teatrele,
operele, cinematografele
sunt permise până la
1.000 de persoane, cu
condiţia să existe un plan
de repartizare pe scaune,
test negativ şi un
aranjament al locurilor sub
formă de carouri.

Repetiţiile fără statut
profesionist în interior cu
instrumente de cântat sau
de suflat pot avea loc cu
până la 20 de persoane,
dacă există un test
negativ.

Evenimentele de repetiţie
fără statut profesionist, în
interior, cu
voce/instrumente de suflat
pot avea loc cu 30,
respectiv cu 50 de
persoane, dacă există un
test negativ.

Muzeele etc. se pot
deschide fără programare.

Începând cu data de
01.09.2021:
Festivalurile de muzică pot
fi organizate cu până la
1.000 de spectatori dacă
există teste negative şi un
plan aprobat.

În exterior, sunt permise
sporturile cu contact fizic
cu până la 25 de
persoane, precum şi
sporturile fără contact fără
restricţii privind numărul
de persoane.
În interior, sunt permise
sporturile fără contact fizic
(inclusiv sălile de sport)
fără restricţii privind
numărul de persoane.

În exterior şi în interior,
sporturile cu contact fizic
sunt permise cu până la
100 de persoane, dacă
există teste negative.
În exterior, este permisă
prezenţa a peste 1.000 de
spectatori (max. 33 % din
capacitate).

Sporturile cu contact fizic
în sală, cu urmărirea
contactelor şi test negativ
sunt permise pentru un
număr maxim de 12
persoane.

În interior, este permisă
prezenţa a până la 1.000
de spectatori (max. 33 %
din capacitate), cu condiţia
să fie disponibile teste
negative, un plan de
repartizare pe scaune şi
locuri în formă de tablă de
şah.

În exterior, până la 1.000
de spectatori (max. 33 %
din capacitate) sunt
autorizaţi fără test
prealabil.

În cazul în care incidenţa
la nivel de land federal
este de asemenea sub 35,
sporturile în interor sunt
permise fără test prealabil.
Începând cu data de
01.09.2021:
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Timpul liber

Este permisă deschiderea
unor facilităţi de mai mici
dimensiuni în exterior, sub
rezerva unui test negativ.
Printre acestea se numără
terenurile de mini-golf,
parcurile de aventură,
terenurile de escaladă.
Piscinele în aer liber se
pot deschide pentru
activităţile sportive, cu
teste negative.
Excursiile cu ambarcaţiuni
(în exterior) sunt permise
cu teste negative.

Comerţul cu amănuntul
care nu face parte din
aprovizionarea de bază

Târgurile
comerciale/pieţele

Convenţiile/congresele

Comerţul cu amănuntul
care nu face parte din
aprovizionarea de bază se
poate desfăşura fără click
& meet şi fără test
prealabil.
Limitarea numărului de
clienţi se reduce la o
persoană la 20 metri
pătraţi.
Sunt posibile târguri şi
expoziţii cu limitarea
numărului de persoane şi
plan de implementare a
măsurilor de igienă.
---

În interior, este posibil să
fie prezenţi până la 500 de
spectatori, dacă există
teste negative, un un plan
de repartizare pe scaune
şi un aranjament al
locurilor sub formă de
carouri.
Toate piscinele, saunele
etc. şi locurile de joacă
acoperite pot fi deschise
cu teste negative şi
limitarea numărului de
persoane.
În cazul în care incidenţa
la nivel de land federal
este de asemenea sub 50,
este permisă deschiderea
parcurilor de distracţii şi a
cazinourilor, cu teste
negative şi limitarea
numărului de persoane.
Excursiile cu ambarcaţiuni,
trăsuri, trenuri istorice şi
facilităţi similare sunt
permise cu teste negative.

Limitarea numărului de
clienţi se reduce la o
persoană la 10 metri
pătraţi.

Sunt posibile târguri şi
pieţe speciale cu limitarea
numărului de persoane.
Cu teste negative, sunt
permise şi elemente de
bâlciuri.
Convenţiile şi congresele
sunt permise în exterior şi
în interior cu până la 500
de participanţi, cu teste
negative.

Manifestările sportive sunt
permise fără restricţii
privind numărul de
persoane, dacă există un
plan aprobat (cu teste
negative).
Piscinele în aer liber pot fi
deschise fără test
prealabil.
Bordelurile etc. sunt
autorizate să se deschidă
cu teste negative.
Cluburile şi discotecile cu
spaţii în aer liber pot fi
deschise pentru până la
100 de persoane, cu teste
negative.
Începând cu data de
01.09.2021:
În cazul în care incidenţa
la nivel de land federal
este de asemenea sub 35,
cluburile şi discotecile îşi
vor putea deschide spaţiile
interioare fără restricţii
privind numărul de
persoane. Condiţia este
existenţa unor teste
negative şi a unui plan
aprobat.
Se anulează regula
specială pentru
magazinele mai mari de
800 metri pătraţi.

Începând cu data de
01.09.2021:
Târgurile şi pieţele
speciale cu elemente de
bâlci sunt, de asemenea,
permise fără teste
negative.
Convenţiile şi congresele
sunt permise în exterior şi
în interior cu până la 1.000
de participanţi, cu teste
negative.
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(fără petreceri)

---

Evenimentele private pot
avea loc în aer liber, cu
până la 100 de invitaţi, şi
în interior, cu până la 50
de invitaţi. Condiţia este
existenţa testelor negative.

Petrecerile

---

---

Evenimentele festive de
amploare

---

---

Unităţile de alimentaţie
publică

Unităţile de alimentaţie
publică în aer liber pot fi
deschise în cazul în care
testele sunt negative şi
există obligativitatea
ocupării locurilor pe
scaune.
Se anulează interdicţia de
consum în perimetru.

Este permisă servirea
mesei în aer liber fără
teste negative.
Unităţile de alimentaţie
publică în interior pot fi
deschise în cazul în care
testele sunt negative şi
există obligativitatea
ocupării locurilor pe
scaune.

Se pot organiza
evenimente private în aer
liber cu până la 250 de
invitaţi şi fără teste. Sunt
posibile evenimente
private în interior cu până
la 100 de invitaţi şi teste
negative.
Petrecerile sunt posibile în
exterior cu până la 100 de
invitaţi şi în interior cu
până la 50 de invitaţi, fără
distanţare, cu condiţia să
existe teste negative.
Începând cu data de
01.09.2021:
Festivalurile populare,
festivalurile de tir,
festivalurile municipale
etc. sunt posibile cu până
la 1.000 de participanţi, cu
condiţia să existe un plan
aprobat.
În cazul în care incidenţa
la nivel de land federal
este de asemenea sub 35,
acestea pot avea loc şi
fără limitarea numărului de
participanţi.
În cazul în care incidenţa
la nivel de land federal
este de asemenea sub 35,
este permisă şi alimentaţia
publică în interior, fără test
prealabil.

Este permisă deschiderea
cantinelor. Pentru angajaţii
companiilor chiar şi fără
test prealabil.

» ÎNAPOI »
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Cazarea "autosuficientă"
peste noapte (case de
vacanţă, camping, rulote)
este posibilă cu test
negativ.
Hotelurilor li se permite să
se deschidă fără limite de
capacitate. Acest lucru se
aplică şi în cazul
înnoptărilor private cu mic
dejun, dar fără alte servicii
de alimentaţie publică în
interior.

Sunt permise servicii
complete de alimentaţie
pentru clienţii privaţi.

Sunt posibile călătoriile cu
autocarul, fără limitare de
capacitate, dacă toţi
participanţii provin din
regiuni cu o incidenţă de
sub 35.

Excursiile cu autocarul
sunt posibile cu test
prealabil şi cu limitarea
capacităţii (60 %), cu
excepţia cazului în care
participă numai persoane
vaccinate sau însănătoşite
sau dacă toate persoanele
poartă măşti de protecţie.

» ÎNAPOI »
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Informaţie de bază: Regula AHA+L+A
CUM MĂ POT APĂRA PE MINE ŞI PE CEI DIN JUR?
•

•

Pentru ca virusul Corona să nu se poate răspândi, este important ca toată lumea să
respecte câteva reguli importante. Cu regulile AHA+L+A (Abstand, Hygiene, medizinische
Alltagsmasken, Lüften, Corona-App - păstrarea distanţei, respectarea igienei, purtarea în
mod regulat a măştii medicale, aerisirea un cu regularitate, folosirea aplicaţiei Corona
pentru telefonul mobil) ne putem proteja pe noi şi pe cei din jur.
Virusul se răspândeşte mai ales prin aer şi când oamenii vorbesc, atunci când distanţa
între persoane este prea mică.

Să păstrăm distanţa!

•

•
•

Pentru a-i proteja pe cei din jur, trebuie să păstraţi o distanţă de cel puţin 1,5 metri.
Aceasta înseamnă aproximativ trei paşi.
Chiar dacă vă simţiţi sănătos sau sănătoasă, este totuşi posibil să purtaţi coronavirusul în
corpul dumneavoastră şi îi puteţi infecta pe cei din jur.
Renunţaţi la îmbrăţişări şi la strânsul mâinilor!

Să respectăm măsurile de igienă!

•
•

Tuşiţi şi strănutaţi întotdeauna în îndoitura braţului.
Vă rugăm să vă spălaţi şi să vă dezinfectaţi mâinile cu regularitate.

Să purtăm masca de urs curent, respectiv masca medicală!

•

Masca medicală (FFP2 sau chirurgicală) serveşte cel mai bine la a ne apăra de infecţie,
pe noi şi pe cei din jur.

•

Fiecare ar trebui să îşi poarte masca sa proprie şi să nu schimbe niciodată masca cu o
altă persoană.

•

Schimbaţi măştile medicale cel târziu după a cincea folosire. Între două folosiri, masca ar
trebui pusă în cuptor, timp de o oră, la 80°, pentru dezinfectare. Măştile medicale nu pot fi
spălate!

•

Ar trebui să vă spălaţi măştile de uz curent, după fiecare folosire, la cel puţin 60°C.

•

Măştile care s-au umezit la purtare trebuie schimbate întotdeauna.

Să aerisim cu regularitate!

•

În încăperi închise trebuie aerisit cu regularitate, cel puţin la fiecare 20 de minute.

Să folosim pe telefonul mobil aplicaţia Corona-Warn-App!

•

•
•

Folosiţi pe telefonul mobil aplicaţia Corona-Warn-App (aplicaţia de avertizare împotriva
coronavirusului). Aplicaţia vă avertizează dacă aţi avut un contact cu persoane care s-au
infectat cu coronavirusul. În afară de aceasta, aplicaţia vă spune ce trebuie să faceţi în
acest caz.
Dacă aţi fost testat pozitiv la coronavirus, înscrieţi acest lucru în aplicaţia dumneavoastră.
Aplicaţia funcţionează anonim. Aceasta înseamnă că nu se stochează date cu caracter
personal.

» ÎNAPOI »
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Informaţie de bază: Suspiciunea de îmbolnăvire cu
virusul Corona şi posibilităţile de testare
CRED CĂ M-AM ÎMBOLNĂVIT DE CORONA. CE SĂ FAC?
•

Dacă credeţi că v-aţi infectat cu coronavirusul deoarece aveţi anumite simptome (febră, tuse,
dureri în gât, guturai, insuficienţă respiratorie, pierderea simţului gustului, dureri de cap, ...) sau
dacă aplicaţia Corona de pe telefonul mobil v-a indicat o posibilă infecţie, puteţi să solicitaţi
efectuarea unui test, preferabil direct, prin intermediul medicului dumneavoastră de familie.

•

Testul se efectuează gratuit. Sunaţi-l înainte pe medicul dumneavoastră de familie şi faceţi o
programare.

CE SUNT TESTELE RAPIDE CORONA?
Există în prezent două tipuri esenţiale de teste Corona:

•

o

Testul PCR (dovedeşte prezenţa virusului): la testul PCR se prelevează un frotiu
din nas şi/sau din esofag. Probele se analizează în laborator. Testul este extrem de
precis. Durează însă de regulă 1-2 zile până ce primiţi rezultatul.

o

Testul PoC (testul rapid Corona): la testul rapid, proba prelevată este analizată în câteva
minute, prin intermediul unui set de evaluare rapidă. Testul este mai puţin precis şi trebuie
efectuat de către un prestator din domeniul medical care este autorizat să efectueze un
test rapid Corona şi care trebuie să acorde un certificat de testare.

•

Teste gratuite Corona pot fi efectuate în centrele de testare precum şi în unele cabinete medicale
şi farmacii. Rezultatul se primeşte pe loc, pe suport de hârtie sau în format electronic. În cazul
unui rezultat pozitiv la un test rapid, în vederea confirmării, se efectuează şi un test PCR şi, până
atunci, persoana în cauză trebuie să intre imediat în carantină. Carantina ia sfârşit numai dacă
rezultatul la testul PCR este negativ.

•

Elevele şi elevii trebuie să participe la autoteste Corona la şcoală.

•

Toate cetăţenele şi toţi cetăţenii pot efectua cel puţin un test rapid gratuit, 1x pe săptămână.
Faceţi uz de această ocazie!

•

Pe pagina de internet a districtului Ennepe-Ruhr pot fi găsite locaţiile actuale în care se poate
efectua un test rapid Corona. Aceste locaţii sunt trecute şi pe harta cuprinsă în aplicaţia "App des
EN-Kreises".

TEST POZITIV LA CORONA: CE TREBUIE SĂ FAC ACUM?
•

Dacă aţi fost testat pozitiv la Corona, înseamnă că v-aţi infectat cu coronavirusul. "Pozitiv" nu
înseamnă că rezultatul dumneavoastră este bun, ci, dimpotrivă, că a fost dovedită prezenţa
coronavirusului.

•

Dacă aţi primit un rezultat pozitiv la un test Corona (test PCR sau test rapid) trebuie în mod
obligatoriu să intraţi în carantină la domiciliu. De asemenea, toate persoanele care trăiesc în
aceeaşi gospodărie cu dumneavoastră (casă, apartament sau loc de cazare) trebuie să intre
imediat în carantină. Din acest moment, rămâneţi imediat cu toţii acasă.

•

Puteţi folosi în continuare balconul propriu, terasa proprie sau grădina proprie, însă numai
dumneavoastră şi persoanele care trăiesc cu dumneavoastră în gospodărie.
» ÎNAPOI »
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Informaţie de bază:
Asistenţă/informare în districtul EN
UNDE POT OBŢINE ASISTENŢĂ TELEFONICĂ/INFORMAŢII?
•

Telefonul cetăţeanului de la administraţia districtului din Schwelm
 02333/4031449, apelabil zilnic între ora 8:00 şi 18:00

•

Telefoanele cetăţeanului pentru localităţile Hattingen, Herdecke şi Witten
o Municipalitatea Hattingen:  02324/204 4700
luni până joi ora 08:30 - 15:30, vineri ora 8:30 - 12:00
o Municipalitatea Herdecke:  02330/611 350
luni până joi ora 08:00 - 16:00, vineri ora 08:00 - 12:00
o Municipalitatea Witten:
 02302/581 7777
luni, marţi şi joi ora 08:00 - 16:00, miercuri şi vineri ora 08:00 - 14:00

•

Serviciul de permanenţă medicală
 116117

•

Telefonul cetăţeanului de la Ministerul Sănătăţii al landului NRW
 0211/9119 1001, luni - vineri, ora 7:00 - 20:00

•

Serviciul de psihiatrie socială al districtului Ennepe-Ruhr (Ennepe-Ruhr-Kreis)
(în cazul unor suferinţe sufleteşti datorită coronavirusului)
o Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Schwelm şi Sprockhövel: 
02336/93 2788
o Witten, Wetter şi Herdecke:  02302/922 264
luni - vineri, ora 8:00 - 12:00 precum şi joi, ora 14:00 - 16:00

•

Serviciul de asisteţă pentru femei GESINE Frauenberatung.EN
(în cazul violenţelor fizice, psihice, financiare şi sexuale şi în situaţii de criză)
o Schwelm:  02336/475 909 1
Witten:  02302/525 96
Hattingen:  02324/380 930 50

» ÎNAPOI »
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Informaţie de bază: Carantina la domiciliu
CUM FUNCŢIONEAZĂ CARANTINA LA DOMICILIU?
•

Trebuie să intraţi în carantină la domiciliu dacă aţi fost testat pozitiv la Corona sau dacă Departamentul
de Sănătate (Gesundheitsamt) dispune acest lucru.

•

Carantina la domiciliu înseamnă că din acest moment trebuie să rămâneţi acasă şi nimeni nu are voie
să vină în vizită la dumneavoastră. Deci: nu mai ieşiţi afară, nu mai mergeţi la plimbare, nu mai mergeţi
la locul de joacă, la cumpărături şi aşa mai departe şi nu mai circulaţi cu maşina. Aveţi voie să folosiţi
balconul propriu, terasa proprie şi grădina proprie, dar numai dumneavoastră şi persoanele cu care
trăiţi împreună!

•

Informaţi-vă angajatorul, şcoala şi/sau unitatea preşcolară şi informaţi de asemenea toate persoanele
cu care aţi avut contact.

•

În cazul în care copilul dumneavoastră are vârsta de sub 12 ani (1 până la 11 ani) şi trebuie să intre în
carantină, unul din părinţi trebuie să rămână acasă cu copilul.

•

Dacă vă aflaţi în carantină, Departamentul de Sănătate (Gesundheitsamt) vă va contacta prin email
sau, dacă nu aveţi email, prin telefon. Chiar dacă vă aflaţi în carantină, puteţi contacta Departamentul
de Sănătate prin email.

•

Dacă în timpul carantinei aveţi nevoie de medicamente sau vă simţiţi rău, sunaţi la telefon medicul
dumneavoastră de familie. Spuneţi-i medicului dumneavoastră şi că vă aflaţi în carantină.

•

Dacă vă simţiţi foarte bolnav şi aveţi nevoie de asistenţă medicală urgentă, vă rugăm să vă adresaţi
serviciului de permanenţă medicală, la numărul de telefon  116117. În cazuri de urgenţă extremă,
apelaţi numărul de urgenţă  112. Spuneţi de fiecare dată că vă aflaţi în carantină la domiciliu.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU LOCUL MEU DE MUNCĂ DACĂ INTRU ÎN
CARANTINĂ?
•

În principiu se aplică următoarele reguli: veţi primi în continuare salariul de la angajator dacă trebuie să
intraţi în carantină, şi anume timp de maxim 6 săptămâni (§ 56 din Legea de protecţie împotriva
infecţiilor).

•

Chiar dacă trebuie să rămâneţi acasă din cauza copilului dumneavoastră (de sub 12 ani) care se află în
carantină, este obligatoriu să vă primiţi în continuare salariul timp de maxim şase săptămâni. Informaţii
suplimentare primiţi aici. (Aveţi dreptul de a vi se compensa pierderea în materie de salariu conform §
56 alineatul 1a din Legea de protecţie împotriva infecţiilor)

CÂND SE TERMINĂ CARANTINA ÎN CARE MĂ AFLU?
•

Dacă aveţi simptomele tipice ale unei infecţii cu Corona (tuse, dureri în gât, febră, guturai sau pierderea
simţului gustului, ...), atunci carantina dumneavoastră ia sfârşit în mod normal la 10 zile după începutul
apariţiei simptomelor. Cu 2 zile înainte de sfârşitul carantinei trebuie să fiţi sănătos sau sănătoasă.

•

Dacă aveţi un rezultat pozitiv la un test PCR fără să aveţi simptomele caracteristice ale bolii, carantina
dumneavoastră se sfârşeşte la 10 zile după testul PCR.

•

ATENŢIE: Carantina se sfârşeşte doar în momentul în care Departamentul de Sănătate
(Gesundheitsamt) permite acest lucru! Aceasta înseamnă că nu există o durată a carantinei egală
pentru toate persoanele şi că aceasta poate dura chiar mai mult timp.

•

Excepţii: aţi fost testat pozitiv cu un test PoC (test rapid). După aceea trebuie să vă mai testaţi cu un
test PCR. Până la primirea rezultatului de la testul PCR, vă mai aflaţi în orice caz în carantină. Numai
dacă rezultatul la testul PCR este negativ, carantina dumneavoastră ia sfârşit.
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Informaţie de bază:
Ordonanţa referitoare la intrarea în teritoriu
Ordonanţa guvernului federal
referitoare la intrarea în teritoriu
AM FOST ÎN STRĂINĂTATE. CE TREBUIE SĂ FAC ACUM?
•
•
•

•

Se abrogă Ordonanţa referitoare la intrarea în landul Nordrhein-Westfalen, din data de 9 mai
2021.
Noul regulament federal de intrare în teritoriu este valabil începând cu data de 13 mai 2021.
Normele aplicabile depind de clasificarea unei zone ca zonă de risc, zonă cu incidenţă ridicată
sau zonă cu variante ale virusului.
Clasificările respective pot fi găsite pe pagina de web a Institutului Robert Koch. Clasificarea ca
zonă de risc se face în urma unei analize şi a unei decizii comune a Ministerului Federal al
Sănătăţii, a Ministerului Federal de Externe şi a Ministerului Federal de Interne, pentru
Construcţii şi Afaceri Locale.
Zone de risc
Fără carantină pentru persoanele vaccinate, însănătoşite şi testate negativ

•

Zone cu incidenţă ridicată
10 zile de carantină, posibilitate de testare gratuită, excepţie pentru persoanele imunizate

•

Zone cu variante ale virusului
14 zile de carantină, şi pentru persoanele vaccinate şi recuperate

•

Zone "fără risc"
Testarea obligatorie pentru călătorii neimunizaţi
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Informaţie de bază: vaccinul împotriva
coronavirusului
CINE SE POATE PROGRAMA PENTRU VACCINARE ŞI CUM MĂ
POT PROGRAMA?
•

Cine are în prezent dreptul la vaccinare şi, prin urmare, poate face o programare pentru
vaccinare puteţi afla pe pagina de web a districtului Ennepe-Ruhr. Prioritizarea se va anula
probabil începând cu data de 7 iunie.

•

Centrul de vaccinare răspunzător pentru districtul Ennepe-Ruhr se află în Ennepetal
(Impfzentrum Ennepe-Ruhr-Kreis, Kölner Str. 205, 58256 Ennepetal).

•

Există, de asemenea, o staţie de vaccinare mobilă în parcarea sălii de sport de pe strada Milsper
Strasse 35 din Schwelm. Acolo, toate staţiile sunt accesate cu autovehiculul, vaccinarea însăşi
se efectuează într-un cort. Atenţie: la rezervarea online a datei de vaccinare, trebuie selectată
una dintre cele două locaţii.

•

Vaccinările sunt posibile doar în urma unei programări prealabile.

•

Numărul programărilor depinde de cantitatea de vaccin disponibil în centrul de vaccinare.

•

Programările se pot face online prin intermediul adresei de internet www.116117.de sau telefonic la 
0800/116 117 02, zilnic între orele 8 - 22.

•

Asociaţia medicilor afiliaţi la casele de asigurări sociale de sănătate Westfalen-Lippe (KVWL),
care este responsabilă cu efectuarea programărilor, a întocmit un ghid pas cu pas pentru
efectuarea programărilor şi de asemenea o listă cu răspunsuri la întrebări frecvente: toate

informaţiile pot fi obţinute de la adresa de internet www.corona-kvwl.de/impftermin.

•

Pentru a realiza protecţia imunitară completă, în afară de programarea pentru primul vaccin, se
efectuează direct încă o programare, pentru cel de-al doilea vaccin.

•

Efectuarea programării poate fi realizată şi de către membrii familiei sau de către persoane de
încredere.

CUM SE DERULEAZĂ VACCINAREA?
•

În vederea efectuării vaccinării, trebuie să aveţi la dumneavoastră cartea de identitate,
confirmarea programării, livretul de vaccinare (Impfpass) precum şi cardul electronic de sănătate
(dacă există) şi, dacă este cazul, adeverinţele corespunzătoare.

•

Trebuie să purtaţi o mască medicală.

•

Înainte de vaccinare, vă puteţi informa asupra vaccinului de protecţie Corona. Dacă doriţi, puteţi
participa la o convorbire de consiliere cu un medic.

•

Informaţii în legătură cu vaccinarea şi cu vaccinul găsiţi aici, în mai multe limbi.

•

Vaccinarea se efectuează de către personal medical instruit.

•

Vaccinul se injectează în partea superioară a braţului.

•

După administrarea vaccinului, persoanele vaccinate mai rămân timp de circa 30 de minute sub
observaţie medicală în centrul de vaccinare. Astfel se poate reacţiona direct în cazul în care
apare vreuna din rarele reacţii alergice sau stări de disconfort.

•

Şi cel de-al doilea vaccin se derulează în acelaşi loc şi în acelaşi mod.

•

Programarea pentru a doua doză de vaccin este stabilită pentru o dată cât mai târzie, pentru ca
un număr cât mai mare de persoane să primească cât mai rapid prima doză a vaccinului.
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