
FAQ (întrebări des puse)  strategia testului

Cine va fi testat conform strategiei naționale, respectiv strategiei din
Rheinland-Pfalz?
Luând în considerare situația epidemiologică specifică şi la dispoziția serviciului
sanitar competent sau a medicului, care efectuează tratamentul:

 Persoane cu simptome tipice de corona.
 Persoane, care au avut contact cu o persoană infectată cu virusul corona

SARS-CoV-2. De ex. membrii aceleiaşi comunități casnice sau persoane care
au fost identificate cu aplicația de avertizare corona (Corona-Warn-App) ca
fiind persoane cu contact.

 Persoanele în instituții şi locuințe comune (de ex.:. cabinete medicale, şcoli,
grădinițe de copii mici, cămine de azilanți, locații de locuit de urgență,
penitenciare pentru adolescenți), dacă în locație/instituție a fost identificată o
persoană infectată cu virusul corona SARS-CoV-2.

 Pacienți şi locuitori înainte de internarea/reinternarea lor în spitale, secții de
îngrijire staționară, instituții pentru deficitari şi alte instituții pentru grupe
vulnerabile și în îngrijirea ambulantă.

 Locuitori  ale căminelor de îngrijire, pacienți în spitale,  precum şi personalul
căminelor de îngrijire, spitalelor şi a altor instituții  vor fi testați în intervale de
timp regulate, indiferent de existența unor cazuri de infecții.

Testarea unor persoane fără simptome în cercul de contact al unor infectați
recunoscuți este o măsură deja aplicată în strategia de test din Rheinland-Pfalz.

Unde se poate efectua un test în Rheinland-Pfalz?
Principial medicii locali, ambulanțele de febră, cabinetele, orele de consultație și
ambulanțele pentru Corona efectuează testul la persoane cu simptome. Lista
actualelor locații din Rheinland-Pfalz o găsiți pe pagina de internet:
https://msagd.rlp.de/de/unsere-themen/gesundheit-und-pflege/gesundheitliche-
versorgung/oeffentlicher-gesundheitsdienst-hygiene-und-
infektionsschutz/infektionsschutz/informationen-zum-coronavirus-sars-cov-2/

Testarea persoanelor fără simptome, care în urma celor stabilite de medicul curant,
de serviciul sanitar local sau de o anumită instituție au un drept de a fi testate, se
efectuează la anterior numitele centre de testare şi suplimentar în centre de testare
locale.

Trebuie să plătesc testul?
Testul de infectare cu virusul corona este în multe cazuri gratuit pentru testați.
Aceasta are valabilitate de ex. pentru toate cazurile în care persoanele au fost
identificate de medicul curant sau de instituția sanitară teritorială ca fiind infectate,
sau persoane de contact al unor infectați cu Corona. Suplimentar persoane, care
lucrează în anumite firme, în domeniu educației/şcolilor şi sănătății, precum spitale,
cămine de îngrijire, servicii de integrare, pot efectua gratuit un test – înafara celor
prevăzute reglementar – în cazul că s-a stabilit un caz de îmbolnăvire cu corona.

Pe deasupra sunt testate gratuit în mod reglementar şi locuitorii  şi lucrătorii în
instituțiile de îngrijire  şi de integrare. Şi cei care vin dintr-o zonă de risc a străinătății
au în anumite condiții drept la testare gratuită.
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Vreau să ştiu, dacă am avut corona şi dacă acum sunt imun. Cum pot efectua
un astfel de test?
Până acum nu există un test împământenit care să confirme imunitatea, deoarece
dovada existenței anticorpilor nu este totodată o dovadă de aşa zişi anticorpi
neutralizanți. Până acum lipsesc studii sistematice care să permită o apreciere a unor
anticorpi care să împiedice o reinfectare.

Ce sunt testele de anticorpi şi cine preia cheltuielile?
Pentru dovedirea indirectă a unei infecții cu virusul Corona se efectuează
identificarea unor substanțe de apărare specifice (anticorpi specifici) în sânge.
Anticorpi specifici apar de obicei deabia după 10 până la 14 zile după apariția
simptomelor şi nu sunt adecvați pentru diagnoza unei infectări acute cu virusul
corona.

Cheltuielile de testare a existenței anticorpilor nu sunt reglementate de Regulamentul
juridic al uniunii federale si nu sunt plătite şi nici de casele de sănătate. Prin urmare
acestea trebuie să fie plătite privat.

Eu am fost într-o zonă de risc în străinătate – ce are valabilitate pentru mine?
Persoanele, care se reîntorc din zone de risc din străinătate în teritoriul german şi de
acolo în Rheinland-Pfalz au de principiu obligația să se ducă direct în locuința lor sau
într-o alta, care permite izolarea, şi să rămână acolo în carantină pentru o perioadă
de zece zile de la venire. Pe deasupra trebuie să anunțe fără întârziere după venire
Autoritatea sanitară teritorial competent. Pentru aceasta uniunea federală a pus la
dispoziție o nouă posibilitate de comunicare digitală a intrării în țară. O scutire
imediată de obligația de a sta în carantină prin prezentarea unui rezultat negativ al
testului nu este general aplicabilă. Durata perioadei de carantină poate fi însă redusă
cu prezentarea unui test negativ. Pentru aceasta testul trebuie să fi fost efectuat cel
mai devreme în a cincea zi de la venire. Începând din data de 11 ianuarie 2021,
persoanele care vin din zone de risc au în plus obligația de a se testa pentru o
infecție cu Corona cu maximum 48 de ore înainte sau imediat după intrarea în țară.

Privitor la obligația de a sta în carantină și efectuarea testului Corona au fost definite
diverse excepții. Astfel sunt persoane scutite de obligația de carantină și de efectuare
a testului Corona care se află în tranzit, care s-au aflat mai puțin de 72 de ore în zone
de risc sau care vin dintr-o zonă de risc şi stau numai până la 24 de ore în Germania.
Alte excepții există de ex. în anumite condiții pentru anumite grupuri de persoane, de
pildă persoane care trec zilnic granița sau de obicei săptămânal.

Obligația de carantină și de efectuare a testului Corona nu se aplică deasemenea
altor grupuri de persoane, dacă acestea pot prezenta un rezultat negativ al testului.
Aceasta priveşte persoane, care vizitează rude de gradul I şi II sau călătoresc cu
scopul unui tratament medical urgent, medici, îngrijitori, judecători sau parlamentari şi
polițişti în misiune. Cu deosebită luare în considerare a intereselor economice de
scutesc de îndatorirea de carantină, la prezentarea unui test negativ, şi persoane
care au trebuit să execute îndatoriri de serviciu care nu admit întârziere, pe o
perioadă de până la cinci zile într-o zonă de risc sau care vin în Rheinland-Pfalz.

Dacă vin dintr-un concediu (nu dintr-o zonă de risc), trebuie să intru acasă în
carantină?



Nu. Cei care vin din concediul petrecut într-o zonă fără risc, şi nu prezintă simptome,
nu trebuie să intre în carantină.


