Szanowne obywatelki,
szanowni obywatele!

Urząd ds. zdrowia poinformował Was, że
musicie odbyć tymczasową kwarantannę w
domu. Brak udziału w życiu publicznym –
czy to odwiedzanie przyjaciół i krewnych,
wycieczki z rodziną, czy też po prostu wyjście
do restauracji – oznacza trudne ograniczenie
Waszej codzienności.
Zwłaszcza teraz zdajemy sobie sprawę, czego
potrzebujemy, co dobrze wpływa na nasze
samopoczucie i jak ważna jest obecność innych
ludzi wokół – i możliwość wyjścia z domu.

sytuacja może wywoływać poczucie
bezradności, strach, niepewność, a nawet złość,
irytację, poczucie beznadziejności i pustki. Nikt
nie chce znaleźć się w kwarantannie!
Dlatego też miasto Offenbach nie pozostawi
Was samych sobie w tej przedziwnej sytuacji!
Dzięki tej broszurze dowiecie się, skąd
uzyskać pomoc, np. w kwestii zakupów. Życzę
Wam i Waszej rodzinie dużo siły, odwagi i
pewności siebie, abyście przetrwali ten trudny
czas!

Teraz jednak niespotykanie się z ludźmi to
najskuteczniejszy na całym świecie sposób
na maksymalne obniżanie wskaźnika
zachorowań i jak najszybsze przerywania
łańcuchów zakażeń.
Chcemy zapobiec szerszemu rozprzestrzenianiu
się koronawirusa w Offenbach. W tych trudnych
czasach wszyscy ponosimy ogromną
odpowiedzialność za zdrowie naszych bliskich.
Przestrzeganie ograniczonej czasowo
kwarantanny to Wasz osobisty wkład w
chronienie wszystkich – nie tylko osób z grup
wysokiego ryzyka – przed zagrażającą życiu
chorobą wywołaną koronawirusem. Teraz
miłość do innych wyrażamy utrzymywaniem
dystansu. Równocześnie zapobiegacie
dużym szkodom gospodarczym, które ponosi
nasz kraj. Doskonale rozumiem, że taka
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Zatrzymać
koronawirusa!
Telefony alarmowe:
Policja:
110
Jeśli czujesz zagrożenie, znajdujesz się w
niebezpiecznej sytuacji lub czujesz, że
zaraz będzie miała ona miejsce, jesteś
świadkiem przestępstwa lub niebezpiecznej
sytuacji, skontaktuj się z policją.

Pogotowie i medyczne
służby ratunkowe:
116 117
Pod tym numerem telefonu można skontaktować
się z dyżurującym oddziałem ratunkowym,
jeśli w weekend lub dzień wolny od pracy
wystąpi problem zdrowotny, który nie zagraża
życiu.

Straż pożarna i
służby ratownicze:
112
W sytuacji zagrażającej życiu skontaktuj się
ze służbami ratunkowymi.

Urząd ds. zdrowia
w Offenbach:
069 / 8065 2221
lub 069 / 8065 3128
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących
kwarantanny prosimy o kontakt z miejskim
Urzędem ds. zdrowia.

Podczas rozmowy telefonicznej
zawsze poinformuj nas, że
odbywasz kwarantannę w domu!
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Jesteśmy
dla Was.
Miasto Offenbach informuje obywatelki,
obywateli i przedsiębiorców o aktualnej
sytuacji związanej z koronawirusem.
Infolinia: *
069 / 84 00 04 - 375
Aktualne informacje:
www.offenbach.de/corona

* Doradztwo głównie w językach
niemieckim i angielskim.
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Zrobimy dla
Ciebie zakupy.
Potrzebujesz pomocy, ponieważ nie
wychodzisz teraz z domu i nikt z Twojego
otoczenia nie może pójść za Ciebie na
zakupy? Wolontariusze chętnie Ci pomogą.
Zgłoś się!
Centrum wolontariatu w *
Offenbach:
www.fzof.de
069 / 82 36 70 39
info@fzof.de

* Konsultacje głównie w języku niemieckim.
Możliwe jest tłumaczenie na inne języki.

Przemoc –

gdzie szukać pomocy?

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:
069 / 80 65 22 33 (9:00 –15:30)
Telefon zaufania dla kobiet:
069 / 81 65 57 (9:00 –16:00)
Ogólny telefon zaufania (18 języków)
dostępny 24 godziny na dobę:
0800 / 01160 16
W nagłych wypadkach zadzwoń pod numer:
110

Ogólny telefon zaufania
(18 języków):

0800 / 011 60 16

Offenbach *
Kobiety kobietom w Offenbach:

069 / 81 65 57

Centrum pomocy osobom uzależnionym
Wildhof (OF oraz Dietzenbach):

info@frauenhaus-offenbach.de

069 / 98 19 530

Dom Matki i Dziecka w Offenbach / Poradnia i
placówka interwencyjna dla kobiet
doświadczających przemocy domowej:

Ośrodek opieki społecznej ds. dzieci i
młodzieży w Offenbach:

069 / 88 61 39

beratung@frauenhaus-offenbach.de
Telefon alarmowy dla kobiet w Offenbach:

069 / 80 65 22 33
Ośrodek pomocy i zdrowia psychospołecznego
w Offenbach:
psg.gesundheitsamt@offenbach.de

069 / 85 09 68 00

offenbach@profamilia.de

Niemcy *
Infolinia ds. ochrony dzieci w Hesji:

0800 / 20 10 111
Telefon zaufania »Przemoc wobec kobiet«
(»Gewalt gegen Frauen«):

0800 / 011 60 16
Telefon dla dzieci i młodzieży »PrzegadajTo«
(»Nummer gegen Kummer«):

116 111

Ogólnokrajowy telefon duszpasterski:
0800 / 111 0 111 lub 0800 / 111 0 222
lub 116 123
Infolinia dla osób zmagających się z depresją:

0800 / 33 44 533
Infolinia dla osób zmagających się
z uzależnieniami i narkotykami:

01805 / 31 30 31

* Konsultacje głównie w
języku niemieckim.

Postępowanie z
odpadami podczas
kwarantanny:
1. Wszystkie odpady należy zbierać do
solidnej plastikowej torby.

2. Następnie należy szczelnie
ją zamknąć.

3. Należy zawsze wybierać
bezpośrednią drogę do śmietnika,
zawsze zasłaniać usta i nos oraz
unikać kontaktu z innymi osobami.

4. Wrzucić zamknięty worek do
czarnego kosza na śmieci.

W razie jakichkolwiek pytań
prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem: *
069 / 84 00 04 - 375

* Doradztwo głównie w językach
niemieckim i angielskim.

Jak przetrwać izolację domową
i kwarantannę.
Pomoc psychologiczna
w trudnych czasach.
Izolacja domowa i kwarantanna mogą być bardzo obciążające dla psychiki
człowieka. Istnieją jednak jasne, potwierdzone naukowo i sprawdzone
strategie, pozwalające poradzić sobie z tą wyjątkową sytuacją.

Ogólne porady
praktyczne:

Postaraj się dokładnie
zaplanować swój dzień.
 aplanowane działanie zapobiega
Z
utracie kontroli i poczuciu
bezradności.

Ruszaj się.

 aplanowane działanie daje poczucie
Z
aktywnego kształtowania sytuacji, a nie
biernego poddania się jej.

 uch potrafi zdziałać cuda w głowie
R
i ma pozytywny wpływ na psychikę.
 prawianie sportu jest możliwe także
U
na niewielkiej przestrzeni: propozycje
i programy treningowe oferują
filmy dostępne w Internecie. Każdy
ból mięśni to Twój sukces!

Przestrzegaj
struktury dnia.
 truktura pomaga opanować chaos,
S
daje poczucie bezpieczeństwa
i wzmacnia w sytuacjach stresowych.
Naszą strukturę dnia można
porównać z rytuałem.
 zyli: nie chodź cały dzień w piżamie,
C
lecz wstań jak zawsze, ubierz się,
przestrzegaj tych samych godzin
jedzenia, spania, pracy czy nauki.

Korzystaj z mediów
w sposób świadomy
i ukierunkowany.
 akty pomagają przełamać zalew
F
emocji.
 iarygodne i przejrzyste informacje
W
dają orientację i poczucie
bezpieczeństwa. Unikaj jednak
niekontrolowanego dostępu
do mediów.

 opasuj swoją strukturę dnia do
D
aktualnej sytuacji.

Pielęgnuj swoje
kontakty społeczne
za pomocą połączeń
wideo.
 oczucie więzi z rodziną lub kręgiem
P
przyjaciół wzmacnia nas psychicznie.
 ykorzystaj do tego celu telefon i
W
czaty wideo. »Co sprawiło Ci dziś
przyjemność?«

Skup się na swoich
mocnych stronach.
 woje własne zasoby pomogą Ci
T
przetrwać sytuacje kryzysowe.
 asze zasoby to wszystkie pozytywne
N
doświadczenia, wszystkie problemy,
jakie udało nam się pokonać
i rozwiązać, nasze mocne strony
i talenty, wszystkie umiejętności,
pasje itp.
 asoby to źródła siły. Aktywuj je
Z
i korzystaj z nich.

Jak przetrwać izolację domową
i kwarantannę.
Pomoc psychologiczna
w trudnych czasach.
Izolacja domowa i kwarantanna mogą być bardzo obciążające dla psychiki
człowieka. Istnieją jednak jasne, potwierdzone naukowo i sprawdzone
strategie, pozwalające poradzić sobie z tą wyjątkową sytuacją.

Jak radzić sobie ze strachem
i dużymi obawami?
 wyjątkowych czasach mogą pojawić
W
się nowe obciążenia psychiczne
i nieznane emocje. Potrzeba czasu,
aby przyzwyczaić się do tych nowych
okoliczności i wyzwań.

Ogranicz dostęp do
mediów.
 adbaj o świadomy dostęp do inforZ
macji dotyczących COVID-19 i limituj
je. Nieustanne konfrontowanie się
z określonymi obrazami i treściami,
także udostępnianymi przez wiarygodne
media, nie pomaga, tylko obciąża.

Mów o swoich
uczuciach.
 dy czujesz potrzebę porozmawiania
G
z kimś o swoich uczuciach, zwróć
się do bliskiej Ci osoby, która może Ci
pomóc. Jeżeli nie masz nikogo
takiego, skorzystaj z bezpłatnej pomocy,
np. dostępnego przez całą dobę
duszpasterstwa telefonicznego
0800 / 111 0 111 lub 0800 / 111 0 222
lub 116 123, więcej informacji na
stronie www.telefonseelsorge.de.

Trzymaj się z dala
od panikarzy.
 yznaczaj granice i zrezygnuj z czytania
W
krążących masowo SMSów, wiadomości
e-mail, filmów, wpisów na WhatsAppie
i postów w mediach społecznościowych
na temat COVID-19.

Skup się na
pozytywach.
 kupienie się na pozytywnych treściach
S
uspokaja i wprowadza stabilizację.
Rozmawiaj z bliskimi i dbaj o pozytywne
treści rozmów.

Wyraź swoje uczucia.
 szyscy mamy różne uczucia w tej
W
nietypowej sytuacji, np. dezorientacja
czy strach. Daj sobie czas, aby
zastanowić się i wyrazić to, co czujesz.
Niektórzy ludzie zapisują swoje uczucia
albo wyrażają je w sposób kreatywny
(np. malowanie, granie na instrumentach
czy medytacja).

Ogranicz rozmyślanie.
 ozmyślanie to jedna z wielu strategii
R
pozwalających radzić sobie z sytuacjami
stresowymi. Jednak zbyt duża dawka
rozmyślania powoduje dodatkowy stres.
Dlatego poszukaj sobie wcześniej
czynności, jakie możesz wykonywać,
gdy dopadnie Cię zbyt intensywne
rozmyślanie. Zrób coś innego, co ma na
Ciebie dobry wpływ. Niektórzy pieką,
czytają albo piszą.

Wykonuj proste
ćwiczenia relaksacyjne.
 trach i odprężenie nie mogą następować
S
jednocześnie. Dlatego wykonuj ćwiczenia
relaksacyjne, bo one redukują strach.
Także w Internecie znajdziesz instrukcje
do ćwiczeń relaksacyjnych.

Pamiętaj, że ta
sytuacja minie.
 ażne jest, aby zrozumieć, że epidemia
W
COVID-19 z pewnością się zakończy.
Wykorzystaj proste możliwości,
aby zredukować ryzyko zachorowania,
np. poprzez regularne mycie rąk i
unikanie bliskich kontaktów z ludźmi.
Zaplanuj rzeczy, które chcesz zrobić
po zakończeniu tego stanu.
 undacja Niemiecka Pomoc w Depresji
F
pomaga osobom cierpiącym na stany
depresyjne, oferując wsparcie online.
Więcej informacji znajdziesz na stronie
www.deutsche-depressionshilfe.de.

Jak przetrwać izolację domową
i kwarantannę.
Pomoc psychologiczna
w trudnych czasach.
Izolacja domowa i kwarantanna mogą być bardzo obciążające dla psychiki
człowieka. Istnieją jednak jasne, potwierdzone naukowo i sprawdzone
strategie, pozwalające poradzić sobie z tą wyjątkową sytuacją.

Jak postępować
z dziećmi?
Izolacja to obciążenie. Dlatego głównym celem
w czasie izlolacji jest przetrwanie tego okresu
w miarę możliwości bez stresu. Celem izolacji
nie jest poprawa sytuacji w rodzinie.
 ychowywanie dzieci czy naprawianie relacji
W
z partnerem nie powinno być w tym czasie
najważniejsze.
 twórz warunki umożliwiające odizolowanie się
S
od pozostałych osób, aby zapobiegać
konfliktom lub przynajmniej je ograniczyć.
 spólnie z dzieckiem ogranicz czas przed
W
ekranem telewizora, telefonu czy komputera.
 twórz swojemu dziecku okazję do aktywności
S
fizycznej w ramach aktualnych możliwości.
 yjaśnij swojemu dziecku aktualną sytuację
W
słowami dostosowanymi do jego wieku.
 aakceptuj fakt, że Twoje dziecko będzie
Z
Cię potrzebować bardziej niż zwykle i zaspokój
tę potrzebę dziecka. Ważne jest teraz dla
niego poczucie bezpieczeństwa i ochrony.

 rezygnuj z potrzeby realizacji właśnie teraz
Z
ważnych celów wychowawczych i w miarę
możliwości nie stosuj kar. Spróbuj wzmocnić
swoje dziecko poprzez pochwały i motywować
je do pożądanych zachowań.
Przestrzegaj standardowej struktury dnia.
 aplanuj wyraźny podział na czas nauki i czas
Z
wolny.
 definiuj wyraźnie określone godziny,
Z
w których każdy zajmuje się swoimi sprawami.
Wykonujcie wspólnie różne czynności.
 spólnie ustalcie zasady, aby w jak najlepszy
W
sposób wykorzystać zyskany czas.

Jak przetrwać izolację domową
i kwarantannę.
Pomoc psychologiczna
w trudnych czasach.
Izolacja domowa i kwarantanna mogą być bardzo obciążające dla psychiki
człowieka. Istnieją jednak jasne, potwierdzone naukowo i sprawdzone
strategie, pozwalające poradzić sobie z tą wyjątkową sytuacją.

Jak radzić sobie
z nudą?
 oże się zdarzyć, że nagle będziesz
M
mieć nadzwyczaj dużo czasu,
ponieważ nie będziesz chodzić do
pracy albo spędzanie wolnego
czasu w dotychczasowy sposób
będzie niemożliwe.
 ażne jest, aby mimo to stworzyć
W
strukturę dnia i wyznaczyć sobie
możliwe do osiągnięcia cele!

 ażdego dnia wyznacz sobie stałe
K
zadania. Zacznij realizować »projekty«,
na które dotychczas brakowało czasu.
Także drobne prace można wykonać
właśnie teraz.

 ozostań w kontakcie z osobami, które
P
są dla Ciebie ważne. Porozmawiaj z nimi
na pozytywne tematy i zaplanuj wspólną
aktywność na czas po kwarantannie.

 a każdy dzień zaplanuj główną atrakcję,
N
która Cię ucieszy.

Jak zapobiegać
konfliktom?
 przypadku przebywania na niewielkiej
W
przestrzeni powstaje tak zwany »stres
zagęszczenia«. Także niestandardowo
długi czas spędzany razem może
przyczynić się do powstawania
konfliktów w związku lub w rodzinie.
Wszystkie te sytuacje mogą być
rozładowywane w formie kłótni, a
nawet użycia przemocy.
 definiuj wyraźnie rozgraniczone
Z
godziny, które każdy spędza osobno.
 ażdemu członkowi rodziny stwórz
K
możliwość odizolowania się od
pozostałych osób.
 yartykułuj swój gniew, zanim
W
sytuacja się zaogni.

 eżeli nie jesteście objęci kwarantanną:
J
idź samotnie na spacer dookoła bloku
lub po lesie.
 twórz codzienny rodzinny sztab
S
kryzysowy: jak czuje się każdy z nas, kto
czego potrzebuje, jakie pomysły
i życzenia mają poszczególne osoby?

 ykazuj większą wyrozumiałość niż
W
zwykle, zarówno wobec siebie,
jak i wobec innych! To jest prawdziwe
wyzwanie dla wszystkich rodzin.
 razie potrzeby skorzystaj
W
z profesjonalnej pomocy dla rodziców
pod numerem 0800 / 111 0 550.
Pozostałe placówki udzielające
wsparcia znajdziesz na stronie
www.familienportal.de.

Jak przetrwać izolację domową
i kwarantannę.
Pomoc psychologiczna
w trudnych czasach.
Izolacja domowa i kwarantanna mogą być bardzo obciążające dla psychiki
człowieka. Istnieją jednak jasne, potwierdzone naukowo i sprawdzone
strategie, pozwalające poradzić sobie z tą wyjątkową sytuacją.

Jak zapobiegać
przemocy?
 iasna przestrzeń, brak możliwości
C
odizolowania się od pozostałych,
brak intymności może prowadzić do
zachowań agresywnych i stosowania
przemocy.

Nie wyżywaj się,
stosując przemoc.
 egatywne emocje, napięcie i agresja
N
to normalne odczucia w sytuacjach
wyjątkowych.
 ie ma nic złego w odczuwaniu
N
wobec kogoś negatywnych uczuć,
niebezpiecznie robi się, gdy
przeradzają się one w przemoc.

Rozpoznawaj i
nazywaj przemoc.
Także we własnym
wykonaniu.
 rzemoc ma wiele form: bicie, krzyki,
P
poniżanie, dłuższe ignorowanie.
 achowaj szczerość wobec siebie
Z
i reaguj, gdy zauważysz, że zaczynasz
odczuwać przemęczenie i w efekcie
stosujesz przemoc.

!

 ktywnie i świadomie zapobiegaj
A
eskalacji sytuacji. Masz następujące
możliwości.

Gdy dzieje się
przemoc: rozmawiaj.

Poszukaj wsparcia,
jeżeli doświadczasz
przemocy.

 dy zauważysz, że inni dorośli w domu
G
stosują przemoc – szczególnie wobec
dzieci lub młodzieży – porozmawiaj
z nimi.

 oszukaj pomocy. Ważne jest, żeby nie
P
zostać samemu z problemem. Nie jesteś
sam(a), nawet jeżeli w sytuacji izolacji
tak to wygląda.

 yć może jesteś jedyną osobą
B
w tej sytuacji, która może zapewnić
bezpieczeństwo dziecku.

 oszukaj pomocy: u przyjaciół, w plaP
cówkach wsparcia, w ramach doradztwa
telefonicznego ośrodka przeciwko
przemocy lub placówki ochrony dzieci,
a w razie poważnej przemocy także na
policji lub w ośrodkach pomocy dzieciom i młodzieży.

 korzystaj ze wsparcia: doradztwa
S
telefonicznego ośrodka przeciwko
przemocy lub placówki ochrony dzieci,
doradztwa dla mężczyzn lub wsparcia
telefonicznego.

Rozmawiaj przez
telefon, żeby
odreagować
psychicznie.
 orozmawiaj z przyjacielem/przyjaciółką,
P
nawet tylko po to, żeby się do kogoś
odezwać.
 eśli to możliwe, przejdź do innego
J
pokoju. Weź głęboki oddech. Jeżeli to nie
wystarcza, zadzwoń pod numer wsparcia,
jak duszpasterstwo telefoniczne
0800 / 111 0 111 lub telefoniczną
pomoc dla rodziców pod numerem
0800 / 111 0 550.

A przede wszystkim:
skorzystaj z pomocy
odpowiednio
wcześnie.
 ie czekaj, aż będzie za późno:
N
przedstawione powyżej porady na nudę,
strach i zmartwienia, a przede wszystkim
wskazówki, jak zapobiegać konfliktom,
mogą pomóc w radzeniu sobie
z nieprzyjemnymi uczuciami, które
powstają w napiętej sytuacji w ciasnej
przestrzeni, zanim zostaną one
rozładowane w formie przemocy.

NOWY KORONAWIRUS

PRAWA I REGULACJE

SARS-CoV-2

Przepisy prawne

Koronawirusy mogą zakażać ludzi i powodować
różne choroby: od zwykłych przeziębień do poważnych infekcji takich jak MERS lub SARS.

Podstawą do zalecenia kwarantanny jest § 30 niemieckiej ustawy o ochronie przed infekcjami (IfSG).

SARS-CoV-2 jest przenoszony z człowieka na człowieka. Zgłaszano również przypadki zakażenia u
pacjentów, u których występowały jedynie niespecyficzne objawy.

Pracownicy, którzy utracą zarobki w wyniku zarządzonej kwarantanny, są zazwyczaj uprawnieni do
rekompensaty finansowej. Osobą kontaktową jest
właściwy organ administracji publicznej.

Eksperci zakładają, że przenoszenie zakażenia
odbywa się głównie drogą kropelkową i za pośrednictwem aerozoli.

Ważne informacje
Podejrzany o bycie zakażonym: osoba, która była
narażona na kontakt z wirusem, niewykazująca
symptomów zakażenia, powinna być traktowana jako
potencjalnie zakażona lub odizolowana.

Proszę mieć na uwadze: naruszenie nakazu odbycia
kwarantanny może zostać ukarane grzywną lub karą
więzienia!
Obcokrajowcom zaleca się również poinformowanie
ambasady swojego kraju o nakazie odbycia kwarantanny.
Pieczęć / Kontakt

Zakażenie
koronawirusem i
kwarantanna domowa

Nosiciel: osoba, która wydziela patogeny i dlatego
może być źródłem infekcji dla ogółu społeczeństwa,
nie będąc chorą lub nie wykazując symptomów zakażenia.
SARS-CoV oraz MERS-CoV doprowadziły w przeszłości do wybuchów epidemii.

ULOTKA INFORMACYJNA DLA OSÓB
KTORE MIAŁY KONTAKT Z POTWIERDZONYM PRZYPADKIEM COVID-19

Dodatkowe informacje

COVID-19 to nazwa choroby wywoływanej wirusem
SARS-CoV-2.
Kwarantanna służy ochronie nas wszystkich przed
zakażeniem nowym koronawirusem. Jest to tymczasowa izolacja osób podejrzanych o zakażenie lub
osób, które mogą wydzielać wirusa. Kwarantanna ma
na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby.

www.rki.de/covid-19

www.infektionsschutz.de

Tłumaczenie zostało wykonane przez
Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej (BZgA).
Wydawca: Robert Koch-Institut, Berlin, 2020 Redakcja: Informationsstelle des
Bundes für Biologische Gefahren und Spezielle Pathogene (IBBS), Fachgebiet 14 –
Angewandte Infektions- und Krankenhaushygiene | Grafika: www.goebel-groener.de
Zdjęcie na okładce: Gina Sanders – stock.adobe.com Druk: RKI-Hausdruckerei

Robert Koch-Institut (Instytut Roberta Kocha) jest instytutem federalnym
wchodzącym w zakres kompetencji Federalnego Ministerstwa Zdrowia.
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Stan na: 23.10.20

KWARANTANNA

ZAOPATRZENIE

ZDROWIE

Zostań w domu

Znajdź wsparcie

Dzieci pod kwarantanną

Kwarantanna jest ważna. Ma ona na celu ochronę
nas wszystkich przed zakażeniem nowym koronawirusem oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się
choroby. Niniejszy środek zapobiegawczy został nałożony przez właściwy organ administracji publicznej –
zazwyczaj departament zdrowia publicznego. Jak
długo dana osoba ma zostać poddana kwarantannie
jest dokładnie ustalone. Środek zapobiegawczy nie
kończy się automatycznie, ale dopiero po jego odwołaniu przez właściwy organ administracji publicznej.

Opieka medyczna:

Kiedy kwarantanna zalecona jest dzieciom,
nie zawsze wszystkie jej zasady mogą być
zachowane. Dzieci – w szczególności małe
– które poddane są kwarantannie, potrzebują opieki
i uwagi ich rodziców/opiekunów.

Podlegają mu osoby, które są podejrzane o zakażenie, ale same nie są chore ani podejrzane o
chorobę.
W przypadku COVID-19 podejmowane są środki
zapobiegawcze w postaci kwarantanny, ponieważ
choroba ta może mieć równie ciężki przebieg jak
SARS1 i MERS2, które również są wywoływane przez
koronawirusy. Jednak rozprzestrzenianie się
COVID-19 w populacji jest łatwiejsze i szybsze.
Bardzo ważne jest, aby dokładnie przestrzegać
zasad kwarantanny i higieny – nawet jeśli nie
występują żadne dolegliwości.
Chronisz w ten sposób siebie i innych.
Środki ochronne: przestrzeganie zasad higieny
podczas kaszlu i kichania, prawidłowa higiena
rąk i zachowanie dystansu mogą uchronić przed
przenoszeniem nowego
Odległość
typu koronawirusa.
> 1,5 m

Severe Acute Respiratory Syndrome
2
Middle East Respiratory Syndrome
1

▶ skontaktuj się z lekarzem rodzinnym lub
specjalistą, jeśli pilnie potrzebujesz
lekarstw lub opieki medycznej z powodu
innej lub już zdiagnozowanej choroby,
▶ poinformuj czego potrzebujesz oraz że jesteś
objęty kwarantanną,
▶ w przypadku problemów medycznych, które mogą
prowadzić do nieprzestrzegania warunków
kwarantanny, należy skontaktować się z
właściwym departamentem zdrowia publicznego.
Jeśli czujesz się chory lub masz następujące
objawy, natychmiast skontaktuj się ze swoim
lokalnym departamentem zdrowia publicznego
(Gesundheitsamt): kaszel, katar,
duszności, gorączka. Znajdziesz go tu:
www.rki.de/mein-gesundheitsamt
W przypadku zagrażającej życiu ostrej
choroby, zatrucia lub poważnych
urazów należy skontaktować się z numerem
alarmowym (112). Postępuj zgodnie z ogólnymi
zasadami dotyczącymi połączeń alarmowych i
poinformuj, że odbywasz kwarantannę!
Zaopatrzenie w żywność:
▶ poproś członków rodziny, przyjaciół lub
sąsiadów, aby ci pomogli. Mogą oni po
prostu dostarczyć żywność pod Twoje
drzwi.
▶ w razie potrzeby wsparcie oferuje straż pożarna,
Federalna Agencja Pomocy Technicznej (THW)
lub wolontariusze na terenie gminy.

▶ Proszę spróbować przestrzegać zasad higieny tak
dobrze jak tylko to możliwe, oraz znaleźć rozwiązania dopasowane do Państwa indywidualnej
sytuacji.
▶ Na Państwa pozostałe pytania odpowie w razie
potrzeby lokalny departament zdrowia publicznego.

Zachowaj zdrowie psychiczne
Kwarantannie może towarzyszyć stres psychospołeczny. Objawia on się przykładowo obawami i zmartwieniami związanymi z zakażeniem, poczuciem
wykluczenia, samotnością, napięciem lub zaburzeniami snu.
▶ Nawet jeśli nie możesz mieć bezpośredniego
kontaktu z ludźmi, możesz pozostawać w
kontakcie z przyjaciółmi i członkami rodziny
przez telefon, Internet lub inne media.
▶ Pomyśl o tym, co może pomóc w sytuacjach
stresowych.
▶ Skorzystaj z dostępnych porad udzielanych drogą
telefoniczną, takich jak telefon zaufania lub telefon
służb kryzysowych.
▶ Także podczas odbywania domowej kwarantanny
wykorzystaj swoje możliwości uprawiania sportu
(np. na rowerze treningowym lub proste ćwiczenia
gimnastyczne). W ten sposób zachowasz
dobrą kondycję i możesz zmniejszyć stres.
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DLA PACJENTÓW I CZŁONKÓW
ICH RODZIN

Domowa izolacja w przypadku
potwierdzonego zachorowania
na COVID-19
DOMOWA IZOLACJA
Zdiagnozowano u Ciebie chorobę COVID-19 z obecnie łagodnymi objawami. W związku z tym podlegasz izolacji domowej.
Działanie to ma na celu zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa.
Wirus łatwo się przenosi, a choroba COVID-19 może mieć
również bardzo ciężki przebieg.
W przypadku pogorszenia się Twojego stanu zdrowia
należy niezwłocznie powiadomić lekarza rodzinnego.
Członkowie rodziny mieszkający z Tobą w jednym gospodarstwie
domowym i przebywający z Tobą podczas izolacji powinni być
zdrowi i nie powinni mieć innych chorób.
Jeśli to możliwe, osoby znajdujące się w grupie ryzyka nie
powinny przebywać w tym samym gospodarstwie domowym:
– osoby z osłabionym układem odpornościowym,
– z chorobami przewlekłymi
– lub osoby starsze.

Przebywanie w mieszkaniu
▶ Jeśli to możliwe, powinieneś/powinnaś przebywać
w pomieszczeniu odizolowanym od innych osob.
▶ Pamiętaj o regularnym wietrzeniu wszystkich pomieszczeń.
▶ Nie korzystaj z kuchni, przedpokoju, łazienki i innych pomieszczeń wspólnych częściej niż jest to absolutnie konieczne.
▶ Jeśli to możliwe, nie powinieneś/powinnaś spożywać posiłków
wspólnie z pozostałymi domownikami.

HIGIENA

Kaszel i kichanie
▶ Zachowaj jak największą odległość od innych osób
(co najmniej 1,5 m).

Odległość
> 1,5 m

▶ Podczas kasłania i kichania odwracaj się od innych osób.
▶ Aby chronić inne osoby, kasłaj i kichaj w zagięcie
łokcia lub w chusteczkę jednorazową, a następnie
niezwłocznie wyrzuć ją do kosza z pokrywą.

Przestrzegaj zasad higieny dłoni
Kontakt z członkami rodziny w Twoim
gospodarstwie domowym
Ograniczony do minimum
▶ Jeśli to możliwe, powinieneś/powinnaś mieć kontakt tylko z
tymi członkami gospodarstwa domowego, których wsparcia
potrzebujesz.
▶ W przypadku kontaktu z Tobą i Twoją rodziną należy
zachować odległość co najmniej 1,5 m i nosić maseczkę
ochronną.
▶ Wszystkie inne osoby nie powinny przebywać w tym samym
pomieszczeniu co Ty, a najlepiej pozostać w innym miejscu.

Kontakt z osobami poza gospodarstwem domowym
▶ Należy unikać osobistego kontaktu, np. z listonoszami,
kurierami, sąsiadami, przyjaciółmi i znajomymi.
▶ Dostarczane paczki powinny być pozostawiane
przed wejściem do budynku/mieszkania.
▶ Jeśli kontakt jest nieunikniony, należy nosić
maseczkę ochronną oraz zachować jak największą
odległość od innych osób.

▶ Zrezygnuj z podawania ręki.
▶ Regularnie i dokładnie myj ręce wodą z mydłem, zwłaszcza
po wydmuchaniu nosa, kichnięciu lub kasłaniu.
Umożliwia to niemal całkowite wyeliminowanie
zarazków.
▶ Myj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 do 30 sekund
– przed i po każdym kontakcie z inną osobą,
– przed przygotowaniem posiłku,
– przed jedzeniem,
– po wyjściu z toalety,
– zawsze, gdy masz brudne ręce,
– po każdym kontakcie z chorą osobą lub jej najbliższym
otoczeniem.
▶ Przyjazne dla skóry środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu
mogą być stosowane, gdy nie są widoczne zabrudzenia.
Zwróć uwagę na następujące niemieckie oznaczenia:
– „begrenzt viruzid” („ograniczone działanie
wirusobójcze”) LUB
– „begrenzt viruzid PLUS” („ograniczone działanie
wirusobójcze PLUS”) LUB
– „viruzid” („działanie wirusobójcze”)
Przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa.
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DLA PACJENTÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN

Wskazówki dotyczące izolacji domowej w przypadku potwierdzonego zachorowania na COVID-19

▶ Używaj ręczników jednorazowych lub wymieniaj ręczniki
wielorazowe, gdy tylko staną się wilgotne.

DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE

▶ Osoby zdrowe powinny używać innych ręczników niż osoby chore.

W przypadku nasilenia dolegliwości

▶ Pamiętaj, że każda osoba w gospodarstwie domowym
powinna używać tylko swojego osobistego ręcznika.

Lekarz odpowiedzialny za opiekę ambulatoryjną oraz
odpowiedzialny urząd ds. zdrowia [Gesundheitsamt]
powinni w odpowiednim czasie Cię poinformować, z
kim możesz się skontaktować w nagłych wypadkach – np. jeśli
dolegliwości nasilą się – nawet poza normalnymi godzinami
pracy.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie i dezynfekcja
▶ Czyść często dotykane powierzchnie (stoliki nocne, ramy
łóżek, smartfony, tablety itp.) raz dziennie.
▶ Czyść powierzchnie w łazience i w toalecie co najmniej raz
dziennie.
▶ Używaj standardowego domowego środka czyszczącego i w
razie potrzeby środka do dezynfekcji powierzchni.W przypadku środków do dezynfekcji zwróć uwagę na następujące
niemieckie oznaczenia:
– „begrenzt viruzid” („ograniczone działanie wirusobójcze”) LUB
– „begrenzt viruzid PLUS” („ograniczone działanie wirusobójcze
PLUS”) LUB
– „viruzid” („działanie wirusobójcze”)
Przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa.

Pranie
▶ Rzeczy osoby chorej należy prać w temperaturze co
najmniej 60 °C!
▶ Zbierz pranie osoby chorej do osobnego worka na pranie.
▶ Nie wytrzepuj prania. Unikaj bezpośredniego kontaktu skóry
i odzieży z zakażonymi materiałami.
▶ Użyj standardowego uniwersalnego detergentu i upewnij się,
że pranie dokładnie wyschło.

UTYLIZACJA ŚMIECI
▶ Worek na śmieci z odpadami wytwarzanymi przez
osobę chorą – chusteczkami itp. – należy przechowywać w pomieszczeniu osoby chorej, w zamykanym
pojemniku.
▶ Zawiązany worek na śmieci wyrzuć z pozostałymi odpadami.

Członkowie gospodarstwa domowego i objawy
choroby
Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego są uważani za
osoby kontaktowe [osoby mające kontakt z chorym] kategorii I i
podlegają kwarantannie domowej. Przez 14 dni po ostatnim
kontakcie z pacjentem przebywającym w izolacji z powodu
COVID-19 lub po zakończeniu izolacji1 należy:
▶ codziennie informować właściwy urząd ds. zdrowia
[Gesundheitsamt] o swoim stanie zdrowia,
▶ obserwować siebie pod kątem objawów choroby,
▶ dokładnie dokumentować objawy choroby
(zob.: www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen)
W przypadku wystąpienia dolegliwości, które mogą wskazywać
na zakażenie SARS-CoV-2 (gorączka, kaszel itp.), uważa się je za
potencjalnie chore. W tym przypadku należy niezwłocznie przeprowadzić dalsze działania diagnostyczne.

INFORMACJE DODATKOWE

Robert Koch-Institut
www.rki.de/covid-19

Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung
(Federalne Biuro ds. Edukacji
Zdrowotnej)
www.infektionsschutz.de

Tłumaczenie zostało wykonane przez Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej (BZgA).
Wydawca: Robert Koch-Institut, Berlin, 2020
Redakcja: Informationsstelle des Bundes für Biologische Gefahren und Spezielle
Pathogene (IBBS), Fachgebiet 14 – Angewandte Infektions- und Krankenhaushygiene
Grafika: www.goebel-groener.de | Zdjęcie na okładce: Gina Sanders – stock.adobe.com
Druk: RKI-Hausdruckerei
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1

w zależności od tego, które wydarzenie następuje wcześniej, zob.: www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen
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