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Дата:
Служебно указание относно задължително спазване на
разпоредби
Тук: положителен бърз корона тест („PoC-Test“)
Уважаема г-жо, уважаеми г-н,
поради актуалния позитивен резултат от направения Ви бърз корона тест сте длъжни съгласно
Разпоредбата за карантина на НРВ, докато не представите негативен резултат от PCR тест,
незабавно да се отправите в домашна изолация.
Домашната изолация означава, че Вие и близките Ви, които живеят във Вашето домакинство,
не можете да напускате дома си, както и че трябва да избягвате контакти с хора извън Вашето
домакинство. Не можете да приемате посещения. Можете да излизате на балкона, терасата или
в градината, които са част от жилищната Ви сграда, ако не се осъществява контакт с лица извън
Вашето домакинство. Длъжни сте да се погрижите и за изолацията на лица, за които носите
отговорност (като например деца).
Имате възможност директно след провеждането на бързия корона тест да Ви бъде взета проба и
за PCR тест, която се изследва в лаборатория. Ако резултатът от PCR теста е положителен, то
карантината трябва непосредствено да бъде продължена. След това служители на Здравната
служба на гр. Дортмунд ще се свържат с Вас, за да обсъдите с тях карантината си, както и да
съобщите за други контактни лица.
Ако резултатът от PCR теста е отрицателен, то карантината може да бъде прекратена.

Q 1-INFO

Изключения за карантината са възможни само със съгласието на Здравната служба. Това не
важи само тогава, когато е крайно необходимо напускане на жилището с цел защита на
Можете да се свържете с нас: от понеделник до сряда 08.00 ч.-12.00 ч. / 13.00 ч.-15.30 ч., в четвъртък до 17.00 ч.
петък 08.00 ч.-12.00 ч. и с предварително уговорен час
с всички трамвайни линии до спирка Щадтгартен и с бързия влкар до гара Щадтхаус
Така ще ни намерите:
http://www.dortmund.de
В интернет тук:
Некриптирани съобщения по електронната поща могат да бъдат четени/променяни без
разрешение по всички интернет канали
Подробна информация относно защитата на личните данни ще намерите на нашата уебстраница
www.datenschutz.dortmund.de
IBAN DE65 4405 0199 0001 1244 47 BIC DORTDE33XXX
Нашата банкова сметка:

неприкосновеността (например пожар в сградата, тежък спешен медицински случай или
съществено влошаване на симптомите на корона вируса). Ако е налице спешен медицински
случай, информирайте предварително Спешната медицинска помощ/Бърза помощ за Вашата
карантина.
Указание
За загубата на възнаграждение поради карантината работодателят Ви чрез подаване на
заявление към компетентната служба на Регионалния център Вестфален-Липе (LWL), пл.
Фрайхер-фом-Щайн-Платц 1, 48147 Мюнстер, ще получи обезщетение съгласно наредбите от §
56 Закона за профилактика на инфекциите. Още информация е ще намерите на долупосочената
интернет страница, от където можете да свалите и и формулярите за подаване на заявление:
https://ifsg-online.de/antrag-taetigkeitsverbot.html
С поздрав
По поръчение
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Градски ръководещ медицински директор

