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hotline-corona@stadtdo.de
Data:
Indiciu oficial cu privire la reguli ce trebuie respectate neapărat
Aici: test rapid de Corona pozitiv („Test PoC“)
Mult stimată doamnă, mult stimate domn,
datorită rezultatului actual pozitiv al testării dumneavoastre rapide de Corona sunteți obligat conform
Ordonanței privind Carantina NRW/Renania de Nord-Westfalia, ca până la momentul în care există un
rezultat negativ de test PCR, să vă izolați de îndată la domiciliu.
Izolarea la domiciliu înseamnă că dumneavoastră și membrii gospodăriei dumneavoastre nu aveți voie
să părăsiți mediul de domiciliu și că trebuie să evitați contactele cu „persoane ce nu aparțin
gospodăriei“. Nu este voie să se primească vizite. Balcoanele, terasele sau grădinile care sunt conectate
direct de gospodărie, pot fi accesate, în măsura în care aici nu poate avea loc un contact cu persoane
străine de gospodărie. Sunteți obligat să asigurați respectarea izolării persoanelor pe care le aveți în
îngrijire (de ex. copii minori).
Aveți posibilitatea ca direct după testarea rapidă pozitivă de Corona să dați o probă la fața locului
pentru o testare PCR, care se efectuează în laborator. Dacă rezultatul testului PCR este pozitiv, atunci
carantina trebuie continuată nemijlocit. Veți fi contactat apoi de către angajații Departamentului de
Sănătate al orașului Dortmund, pentru a discuta despre carantina dumneavoastră precum și pentru a
identifica alte persoane de contact.
Dacă rezultatul testului PCR este negativ, atunci carantina poate fi terminată.
Excepții de la carantină sunt posibile numai cu aprobarea Departamentului de Sănătate. Acest lucru nu
este valabil doar atunci când o părăsire a locuinței este neapărat necesară pentru protecția vieții (de ex.
incendiu, urgență medicală acută sau agravare considerabilă a simptomelor de Corona). În cazul în
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care există o urgență medicală, vă rugăm să informați în prealabil serviciul medical de urgență/salvarea
cu privire la carantina dumneavoastră.
Indiciu
Pentru beneficiul nerealizat suferit datorită izolării, angajatorul dumneavoastră primește la cerere de la
instituția competentă de la Asociația Regională Westfalen-Lippe (LWL), Freiherr-vom-Stein-Platz 1,
48147 Münster, o despăgubire conform reglementărilor din § 56 IfSG/Legea privind protecția
împotriva infecțiilor. Alte informații și formulare de cerere de descărcat le găsiți pe pagina de internet:
https://ifsg-online.de/antrag-taetigkeitsverbot.html
Cu salutări cordiale
în numele

Dr. Renken
Director medicinal de conducere orășenesc

