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Правила във връзка с коронавируса в Хесен: Какво къде важи?
Преглед на най-важните правила във връзка с коронавируса

Действие на собствена отговорност – какво мога да направя сега?
-

-

-

С отпадането на много от наложените в ежедневието мерки за защита от
инфекция действието на собствена отговорност на всеки отделен човек
придобива по-голямо значение.
Дръжте се така, че да не излагате себе си и другите на ненужни опасности от
инфекция.
Спазвайте общите препоръки за хигиена и носене на медицинска маска, найвече в закрити пространства и ситуации с навалица.
Бъдете особено внимателни при лични срещи с хора, за които при инфекция с
коронавирус съществува повишен риск от тежко протичане на болестта
(Препоръка: превантивно тестване!).
При частни събирания вземете предвид пространствените дадености и вземете
подходящи хигиенни мерки за защита на участниците.
В затворени помещения внимавайте за подходящо и редовно проветряване.
При остри симптоми на дихателните пътища по възможност избягвайте контакт
с членове на други домакинства.

Задължително носене на маска
-

в лекарски кабинети, клиники и болници (не за пациентите на стационарно
лечение в болница)
в домове за възрастни хора и медикосоциални грижи
при дейности за полагане на грижи и спасителни дейности
в автобуси и влакове (превозни средства на обществения транспорт и превозни
средства на далечни разстояния)
в места за групово настаняване, като например места за настаняване на
бездомни и бежанци

Като цяло носенето на маски в помещенията повече не е задължително. По закон
повече не е задължително носенето на маски в училища, университети и други
образователни институции. Независимо от това мерките за здравословни и безопасни
условия на труд във фирмите могат да предвиждат задължително носене на маска.
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Следните маски са разрешени в зоните, в които носенето на маски е
задължително: медицинска маска или защитна маска от типовете FFP2, KN95, N95
или подобна без клапан за издишване.

Задължително тестване
-

за работодатели, работещи и посетители в болници, домове за възрастни хора
и медикосоциални грижи и места за групово настаняване. Евентуално са
възможни изключения.
При епидемиологично огнище компетентната Здравна служба може да
разпореди тестване на обитателите (най-вече в домовете за медикосоциални
грижи).
В училищата учителите и учениците ще продължат да се тестват три пъти
седмично.
Местата за лишаване от свобода и местата за задържане с цел депортиране и
т. н. могат сами да вземат решение относно налагането на задължително
тестване.

Общото задължително представяне на отрицателен тест при влизане във всички
работни места повече не съществува.
Тестване на гражданите: Най-малко до края на юни всички хора продължават да имат
право на безплатни тестове за коронавирус.

Изолация и карантина
Изолация: Засяга инфектираните, при които е потвърдено заразяване и представлява
временно отделяне в случай на инфекция.
Карантина: Засяга членовете на домакинството и други контактни лица на
инфектираните. Представлява временно отделяне при наличие на съмнение.
Положителен тест за коронавирус / инфектирани с коронавирус (независимо от
ваксинационния статус)
-

При положителен бърз тест човек трябва да остане в изолация. Във всеки
случай след това трябва да се направи PCR-тест. За тази цел може да се
излезе от къщи. Ако PCR-тестът е отрицателен, изолацията приключва.
Ако тестът е положителен, инфектираното лице трябва да остане в изолация в
продължение на 10 дни, също и без изричното напомняне на Здравната служба.
При появата на симптоми трябва да се уведоми компетентната Здравната
служба.
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-

Безплатно тестване е възможно от 7-ия ден след първия положителен тест
(бърз тест или PCR-тест). За преждевременно завършване на изолацията
Здравната служба трябва да разполага с резултата от теста.

Членове на домакинствата на инфектираните с коронавирус (например партньори,
родители, деца и т. н.)
-

-

При положителен PCR-тест членовете на домакинството на инфектираното
лице също трябва да останат под карантина. Както при инфектираното лице, тя
продължава
10
дни,
считано
от
положителния
тест.
Не е необходимо разпореждане от Здравната служба.
При симптоми е задължително да се направи тест и да се информира
Здравната служба.
Безплатно тестване е възможно от 7-ия ден след първия положителен тест
(бърз тест или PCR-тест). За преждевременно завършване на карантината
Здравната служба трябва да разполага с резултата от теста.
Безплатно тестване за ученици и малки деца е възможно още от 5-ия ден.
За преждевременно завършване на карантината Здравната служба трябва да
разполага с резултата от теста.

Други контактни лица на инфектираните с коронавирус
-

Карантина може да налага само и индивидуално Здравната служба.

Училище
Задължително тестване:
-

В момента честотата на тестване е определена на най-малко три тествания на
седмица. При положителен резултат от тест в класа или учебната група до края
на седмицата се правят ежедневни тестове в учебните дни.
Ваксинираните и преболедувалите учители и ученици могат да участват
доброволно в предлаганите от училището тестове в рамките на наличния
капацитет.

Цялата друга актуална информация и правила за справяне с коронавируса в
училищата ще намерите по всяко време на страниците на Министерството на
културата на провинция Хесен www.kultus.hessen.de.

Работно място
Фирмите продължават да са задължени да предпазват работниците от инфекция с
коронавирус на работното място.
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Пътувания
Като цяло важи следното: Лицата, навършили дванадесет години, при влизане във
Федерална република Германия трябва да разполагат с удостоверяващ тест,
сертификат за преболедуване или сертификат за ваксинация. Децата под дванадесет
години са освободени от задължителен сертификат. При проверка на трансграничния
транспорт за Германия сертификатът може да бъде поискан от Федералната полиция
или от компетентния орган.
Ако влизането в страната се извършва посредством превозвач от район с висок риск
или влизането в страната се извършва с въздушен транспорт, сертификатът трябва да
бъде представен на превозвача още преди отпътуването.
При престой в последните 10 дни преди влизането в страната в район с варианти на
вируса важи следното: Лицата, които са навършили дванадесет години и в произволен
момент през последните десет дни преди влизането в страната са пребивавали в
район, класифициран към момента на влизане в страната като район с варианти на
вируса, при влизането във Федерална република Германия трябва да разполагат с
удостоверяващ тест на основата на тестване с нуклеинова киселина (PCR, PoC-NAAT
или други технологични методи за амплификация на нуклеинови киселини); в този
случай сертификатът за преболедуване или сертификатът за ваксинация не са
достатъчни. Децата под дванадесет години са освободени от задължителен
сертификат. При проверката на трансграничния транспорт за Германия сертификатът
може да бъде поискан от Федералната полиция.
При влизане в страната посредством превозвач удостоверяващият тест трябва да
бъде представен на превозвача още преди отпътуването.

Указание
Актуална информация ще намерите на страницата на Правителството на
провинция Хесен на следния линк: https://www.hessen.de/handeln/corona-inhessen и например на страниците на RKI (институт „Роберт Кох“), ECDC
(Европейски център за превенция и контрол на заболяванията) или на СЗО
(Световна здравна организация).
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