FAQ (întrebări des puse) regulile carantinei
(valabil de la 13 ianuarie 2021)
Ce trebuie să am în vedere la venirea dintr-o zonă de risc?
Persoanele care în ultimele zece zile înainte de intrarea în Germania s-au aflat într-o
zonă de risc sunt obligate de principiu să intre în carantină acasă și să informeze
neîntârziat Autoritatea Sanitară asupra faptului că au intrat în țară. Începând din
11.01.2021, persoane care vin din zonele de risc sunt deasmenea obligate să facă
un test pentru Corona cu maximum 48 de ore înainte de intrarea în țară sau
imediat după intrare.
Exceptate sunt doar persoanele care:






intră în Rheinland-Pfalz zilnic sau pe o perioadă de până la cinci zile cu sarcini
de serviciu sau din motive medicale sau care petrec aici maximum 24 de ore,
sau care pot prezenta un test Corona nu mai vechi de 48 de ore
au un alt motiv temeinic pentru călătorie: este vorba în special de aspecte
sociale cum ar fi dreptul de custodie comun asupra copilului, vizitarea
partenerului de viață care nu locuiește în aceeași gospodărie, tratamente
medicale urgente, asistență sau îngrijire pentru persoane care au nevoie de
protecție sau motive legate de studiu sau calificare profesională
locuiesc aici și s-au aflat mai puțin de 72 de ore într-o zonă de risc.

Cine trebuie să intre în carantină?
în carantină trebuie să intre, cine
 a avut un contact de categoria 1 cu o persoană testată pozitiv.
 este infectat cu virusul Corona.
 vine de pe un teritoriu cu risc străin în Germania, în afară de situația când este, o
activitate de excepție reglementată.
Pentru călătoriile în interiorul Germaniei nu sunt stabilite restricții. Călătorii care vin
din teritorii din Germania în Rheinland-Pfalz, nu trebuie să intre în carantină. Altfel
sunt reglementările pentru cei ce vin din străinătate.
Conform prevederilor de combatere Corona actuale din Rheinland-Pfalz persoana,
care vine pe pământ, pe apă sau prin aer Landul Rheinland-Pfalz şi care s-a aflat la
un anumit moment dat în de cursul ultimelor 10 zile înainte de intrare într-un teritoriu
cu risc din străinătate, este îndatorată imediat după venire, pe cale directă, să intre
imediat într-o perioadă de carantină de 10 zile. Aceasta are valabilitate şi pentru
persoanele, care au intrat printr-un alt land german. Dumneavoastră sunteți imediat
îndatorat, să contactați serviciul sanitar teritorial şi să aduceți la cunoştință, că sunteți
îndatorat să intrați în carantină.
O scurtare a perioadei de carantină este cel mai devreme posibilă începând cu a
cincea zi de carantină, dacă persoana are un test negativ de corona imprimat pe
hârtie sau în formă de document electronic în limba germană, engleză sau franceză
şi dacă în decurs de 10 zile de la intrare îl prezintă imediat, la cerere serviciului
sanitar responsabil.

Unde îmi petrec timpul de carantină?
OO locuință este adecvată pentru separarea persoanei, dacă restricția accesului la
aceasta se asigură, că nu este posibil contactul cu alte persoane, care nu aparțin
comunității casnice proprii. Oamenilor, care se află în carantină, nu le este permis, să
primească vizite de la persoane, care nu aparțin comunității casnice proprii.
Cum este actual definit un teritoriu de risc?
Un teritoriu de risc este un stat sau o regiune în afara Republicii Federale Germania,
pentru care la data venirii în Landul Rheinland-Pfalz există un risc mărit de infecție cu
virusul Corona SARS-CoV2. Categorizarea ca teritorii cu risc o efectuează Serviciul
Federal de Sănătate (Bundesministerium für Gesundheit), ministerul de externe (das
Auswärtige Amt) şi ministerul de interne (das Bundeministerium des Innern),
ministerul construcției şi al patriei (Bau und Heimat) şi se publică de către RobertKoch-Institut (RKI).
Lista actualelor teritorii cu risc mărit în afara Germaniei se găsesc pe pagina de
internet a RKI:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.ht
ml
Cum şi unde mă anunț la venirea dintr-un teritoriu de risc?
Actual există îndatorirea să se informeze imediat serviciul sanitar teritorial, asupra
venirii. Această îndatorire o îndepliniți, prin anunțul prealabil al venirii dumneavoastră
prin internet pe site-ul https://einreiseanmeldung.de. Purtați asupra dumneavoastră
confirmarea memorizată sau imprimată, pentru a o putea arăta firmei de transport
sau serviciilor de graniță.
În caz că această metodă de înregistrare nu este posibilă, trebuie în cazuri de
excepție, să completați un anunț înlocuitor în scris şi să îl predați firmei de transport
sau administrației la graniță sau imediat după venire să îl predați la Gesundheitsamt.
Mostra formularului o găsiți pe:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Cor
onavirus/Aussteigekarte_08-20.pdf
Ce este, dacă numai trec prin Rheinland-Pfalz, dar destinația finală nu este
acest land ist? Am voie să mă opresc pentru o pauză de toaletă?
Îndatorirea de carantină nu este aplicabilă pentru persoane în trecere.
Dumneavoastră trebuie însă să părăsiți landul pe drumul cel mai scurt. Nimănuia nu i
se poate refuza o pauză de toaletă. Însă în decursul acesteia, pe cât posibil, să nu se
facă un contact cu alte persoane.
Ce se întâmplă, dacă nu respect dispozițiile de carantină?
În caz de încălcare se poate decide o amendă contravențională.
Există excepții de la îndatorirea de carantină?

Excepții se pot face, numai dacă nu se prezintă simptome, care să poată indica o
îmbolnăvire cu COVID-19. Serviciul sanitar teritorial responsabil poate să dea
dispoziții diferite/speciale în cazuri individuale.
Îndatorirea de carantină nu se aplică printre altele:





pentru persoane în tranzit.
Pentru o persoană, care s-a aflat mai puțin de 72 de ore în teritoriul cu risc din
străinătate sau care venind dintr-un teritoriu de risc, rămâne mai puțin de 24
de ore în Germania.
În anumite situații, de ex. în cazul vizitelor private (rude de gradul I, parteneri
de viață, exercitarea de dreptului de a îngriji sau de contact cu copii), în cazul
exercitării profesiei, şcoală, studiu,, pentru cei ce trec zilnic granița şi pentru
cei care în mod regulat (cel puțin o dată pe săptămână) se reîntorc la
domiciliul lor.

Obligatoria necesitate, precum şi respectarea unor corespunzătoare concepte de
protecție şi igienă trebuie să confirmate prin adeverințe de la patron, de cel ce acerut
îndeplinirea activității sau de instituțiile de şcolarizare.

