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Regulile Corona din Landul Hessen Ce regulă se aplică unde?
O vedere de ansamblu a celor mai importante reguli Corona

Acționare responsabilă - Ce pot face acum?
-

-

-

După ce s-a renunțat la numărul mare de măsuri impuse de control al infecțiilor în
viața de zi cu zi, acționării responsabile a fiecărei persoane în parte îi revine un rol și
mai important.
Comportați-vă în așa fel, încât să nu vă expuneți nici pe dumneavoastră, nici pe alții
la riscuri de infecție nerezonabile.
Respectați recomandările generale privind igiena și privind purtarea măștii medicale,
în special în spații închise și în situații de aglomerație.
Fiți deosebit de precauți, când vă întâlniți față în față cu oameni pentru care în cazul
infectării cu virusul corona există un risc crescut de evoluție severă a bolii
(recomandare: testare anticipată preventivă!).
Pentru întâlniri private, luați în considerare spațiul disponibil și luați măsurile de igienă
adecvată pentru protecția participanților.
Asigurați o ventilație adecvată și regulată în încăperile închise.
Dacă aveți simptome respiratorii acute, evitați contactul cu membrii altor gospodării,
dacă este posibil.

Obligativitatea purtării măștii de protecție
-

în cabinete medicale, clinici și spitale (nu și pentru pacienții internați în spitale)
în centrele de îngrijire și asistență, în centrele de îngrijire persoane vârstnice
la serviciile de îngrijire și salvare
în autobuze și trenuri (în transportul public local de persoane (ÖPNV) și în transportul
de persoane pe distanțe mari)
în centre de cazare colective, de ex. azilurile pentru persoanele fără adăpost și
adăposturile pentru refugiați

Nu mai există obligația generală de a purta măști în spațiile închise. Nu mai există
obligația legală de a purta măști nici în școli, universități și alte instituții educative de formare.
Indiferent de acest lucru, măsurile de sănătate și de siguranță în muncă pot prevedea o
cerință de purtare a măștii.
Aceste măști sunt admise pentru zonele în care există o obligație de purtare a măștii.
Mască chirurgicală sau mască de protecție standard FFP2, KN95, N95 sau comparabil, fără
supapă de expirație.
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Obligație de testare
-

Pentru angajatori, angajați și vizitatori în spitale, în centrele de îngrijire și asistență, în
centrele de îngrijire persoane vârstnice, precum și în centrele de cazare colective. Pot
exista eventual excepții.
În cazul apariției unui focar, testarea rezidenților (mai ales în centrele de îngrijire
persoane) poate fi ordonată de către Direcția de Sănătate Publică competentă.
La școală, cadrele didactice și elevii vor fi testați în continuare de trei ori pe
săptămână.
Penitenciarele, centrele de custodie în așteptarea deportării etc. pot decide individual
asupra ordonării obligației de testare.

Nu mai este în vigoare obligația generală de a furniza dovada testării negative la
intrarea în toate locurile de muncă.
Testarea cetățenilor Cel târziu până la sfârșitul lunii iunie toate persoanele au în continuare
dreptul la teste Corona gratuite.

Izolare și carantină
Izolare Se referă la persoanele infectate, în cazul cărora s-a confirmat infecția și este vorba
de o izolare temporară din cauya infecției.
Carantină Se referă la persoane care fac parte din gospodăria unei persoane infectate,
precum și alte persoane de contact ale acesteia. Este vorba de o izolare temporară în cazul
în care există suspiciunea infectării.
Rezultate pozitive ale testului Corona / persoane infectate cu Corona (indiferent de
starea de vaccinare)
-

-

Chiar și în cazul unui test rapid pozitiv, persoana vizată are obligația de a se izola. În
orice caz, după aceea trebuie efectuat în mod obligatoriu un test PCR. Pentru acest
test se poate părăsi locuința. Dacă testul PCR este negativ, perioada de iz olare ia
sfârşit.
Dacă testul este pozitiv, persoana infectată are obligația să se izoleze o perioadă de
10 zile și fără o solicitare specială din partea Direcției de Sănătate Publică.
Apariția unor simptome trebuie raportată Direcției de Sănătate Publică competentă.
După cea de-a 7-a zi după primul test pozitiv este posibilă o testare gratuită (test
rapid, sau test PCR). Rezultatul testului trebuie prezentat Direcției de Sănătate
Publică pentru încetarea prematură a izolării.

Membrii gospodăriei persoanelor infectate cu Corona (de ex. partenerul/partenera,
părinții, copiii etc.)
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-

-

În cazul unui test PCR pozitiv trebuie să intre în carantină și membrii gospodăriei
persoanei infectate. Aceasta durează 10 zile, ca și pentru persoana infectată și se
calculează
din
momentul
obținerii
testului
pozitiv.
Nu este nevoie de un ordin din partea Direcției de Sănătate Publică.
Dacă apar simptome, există obligația efectuării unui test și informarea Direcției de
Sănătate Publică.
După cea de-a 7-a zi după primul test pozitiv este posibilă o testare gratuită (test
rapid, sau test PCR). Rezultatul testului trebuie prezentat Direcției de Sănătate
Publică pentru încetarea prematură a carantinei.
Testarea gratuită pentru elevi și pentru copiii mici este posibilă deja după cea de-a 5a
zi.
Rezultatul testului trebuie prezentat Direcției de Sănătate Publică pentru încetarea
prematură a carantinei.

Alte persoane de contact ale persoanelor infectate cu Corona
-

Ordinul de carantinare se emite exclusiv și individual de către Direcția de Sănătate
Publică.

Școală
Obligație de testare:
-

Frecvența testărilor este stabilită în prezent la un număr de cel puțin trei testări pe
săptămână. În cazul unui rezultat pozitiv al testării în clasă, sau în grupul de studiu,
până la sfârșitul săptămânii se vor efectua zilnic teste în zilele de curs.
Cadrele didactice și elevii vaccinaţi și însănătoșiţi pot participa în limita capacităților
disponibile benevol la ofertele de testare de la școală.

Toate celelalte informații și reglementări actuale referitor la abordarea tematicii Corona în
școli pot fi găsite în orice moment pe paginile Ministerului Educației al Landului Hessen:
www.kultus.hessen.de.

Loc de muncă
Companiile au în continuare obligația de a-și proteja angajații de o infectare cu Corona la
locul de muncă.

Deplasări
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General valabil: Persoanele care au împlinit vârsta de doisprezece ani, la intrarea în
Republica Federală Germania trebuie să dispună de dovada efectuării unui test, de dovada
recuperării după boală, sau de dovada vaccinării . Copiii sub vârsta de doisprezece ani sunt
scutiți de obligație prezentării acestor dovezi. Poliția federală sau autoritatea competentă pot
solicita prezentarea dovezii atunci când se controlează traficul transfrontalier către
Germania.
Dacă intrarea se efectuează de către un transportator dintr-o zonă cu risc ridicat, sau dacă
intrarea se face pe calea aerului, dovada trebuie prezentată transportatorului înainte de
plecare.
Dacă în ultimele 10 zile înainte de intrarea în Germania ați petrecut timp într-o zonă cu o
variantă de virus, se aplică următoarele reguli: Persoane care au împlinit vârsta de
doisprezece ani și care în ultimele zece zile înainte de a intra în Germania au petrecut timp
într-un teritoriu clasificat drept zonă cu variantă de virus, trebuie să dispună în momentul
intrării în Republica Federală Germania de dovada unui test efectuat pe baza detectării
acidului nucleic (PCR, PoC-NAAT, sau alte metode ale tehnicii de amplificare a acidului
nucleic), În acest caz nu este suficientă o dovadă a recuperării după boală, sau o dovadă a
vaccinării. Copiii sub vârsta de doisprezece ani sunt scutiți de obligație prezentării acestei
dovezi. Poliția federală sau autoritatea competentă pot solicita prezentarea dovezii atunci
când se controlează traficul transfrontalier către Germania.
La intrarea în țară cu ajutorul unui transportator, dovada testului trebuie prezentată
transportatorului înainte de plecare.

Indicaţie
Informațiile actuale pot fi găsite pe pagina de web a Guvernului Landului Hessen, la
următorul link: https://www.hessen.de/handeln/corona-in-hessen și de exemplu pe
paginile RKI (Institutul Robert Koch), ECDC (European Centre for Disease Pre vention
and Control) sau WHO (Organizația Mondială a Sănătății).
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