HINWEISE DES GESUNDHEITSAMTES DER STADT OFFENBACH
FÜR REISERÜCKKEHRER AUS CORONA-RISIKOGEBIETEN
Übersetzung durch Integrationslotsen Offenbach, Stand: Juli 2020
Bulgarisch
БЕЗОПАСНО ЗАВРЪЩАНЕ
Информация от здравният отдел на град Оffenbach am Main
Moля обърнете внимание при пътувания през тази година !
Повечето от страните в целият свят са в момента още Рискована зона .
Така също :
Турция, Египет, Тунезия, Обединените Арабски Емирати, Америка, Босна, Сърбия, Македония
(01.07.2020)
Който пътува в рискова зона трябва веднага когато се завърне в Германия сам да се постави в
14 дневна карантина ,дефинитивно бес контакт с други хора .
Всеки гражданин е длъжен сам да се информира за състоянието и нарежданията в държавите в
които пътува .
Също така и Актуалните нареждания в Германия преди да се завърнат тук .
Всеки се има изложен актуализиран списък на Рисковите области и райони в Германия и
целият свят .
Тази информация намирате в интернет под адрес :
Robert-Koch-Institut
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.htm
Граждани които се завръщат от рисковани страни обратно е Германия са длъжни веднага да се
обадят в здравният отдел на град Offenbach am Main
Телефон :
069-8065-3520
или
069-8065-2621
или
hit.gesundheitsamt@оffenbach.de
Taм ще получите информация и веднага се поддавате в карантина .
Който не спазва тези наставления извършва нарушение което би могло да бъде наказани с до
25.000 евро .
ТОЗИ който съзнателно отива в рискова зона (държава),може да загуби иска си по закона за
защита от инфекции за изплащане на заплати.
КОЕТО ОЗНАЧАВА :
Работодателят не е задължен ,не се налага,да плаща заплати по време на карантинният период
.
Работодателят не получава също тези пари от държавата .
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ТЕСТ може да прекъсне Карантината
След връщането ви от Рискоеани държави можете допълнително да се обадите на домашният
си лекар и да направите РСR Test Sars-Cov-2 Virus .
Докато не излезнат резултатите от този от вас направен Тест сте длъжни да бъдете е наложена
карантина.
Ако вие приложите писмен Негативен Тест резултат карантината може да бъде прекъсната и
преди изтичане на 14 ден .
Тестове могат да бъдат приложени на немски или английски .
Резултатът трябва да е Негативен ,което означава че вие не сте инфекциозен .
Предпоставка за този вид медицинско свидетелство е един Молекуларно биологически тест PCR Tecт .
Тестът трябва да бъде направен в квалитетна лаборатория .
Правилни и акцептирани качествени Тестове са маркирани с :
ISO 15189
или
ISO/IEC 17025
При Отдел за Здраве на Град Offenbach ще разберете дали тестът който правите е признат .
Преди да заминете на почивка или във ваканция направете и прегледайте вашият контролен
Списък :
-Мога ли да пътувам до мястото си за почивка или ваканция ?
-Налирали се моето избрано място за почивка в Рискована зона ,област,държава ?
- Какво е важно ако мястото в което съм на почивка бива обявено за рискова зона докато съм
там ?
При въпроси ще получите информация по тези теми на Телефон :
069-8065-3520
или
069-8065-2621
или
hit.gesundheitsamt@offenbach.de
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