
Положителен тест 
за Корона – какво 
да правим?

Как да уведомя 
Здравната 
инспекция, 
че съм заразен?

www.landkreis-vechta.de

ЧЗВ – Често 
задавани въпроси.
Какви правила трябва да спазвам по време на 
карантината?
 · He напускайте жилището
 · Не приемайте гости
 · Намалете контактите си с останалите членове 

на домакинството

Други въпроси и подробни 
отговори ще намерите на 
нашата уеб страница на адрес 
www.landkreis-vechta.de
(сканирайте QR-кода).

Възможности за 
тестване в окръг Фехта

Центровете за тестване може  
да видите на страницата на  
окръг Фехта на адрес  
www.landkreis-vechta.de 
(сканирайте QR-кода).

Обща информация:
Институт Роберт Кох (RKI) 
www.rki.de
Централа за здравна просвета (BzGA)
www.bzga.de

Сканирайте QR-кода, за да 
прочетете Наредбата за изолиране 
на провинция Долна Саксония  
или посетете интернет адрес  
www.niedersachsen.de/corona

Контакт със Здравна 
инспекция
E-Mail: gesundheitsamt@landkreis-vechta.de 
Телефон за граждани: 04441 - 898 - 3333 
www.landkreis-vechta.de
 
Ако не се чувствате добре, обърнете се към  
Вашия личен лекар или се обадете на Спешна 
помощ: 116 117
 
Благодарим за Вашето съдействие и желаем  
бързо оздравяване. Екипът на Районна здравна 
инспекция Фехта

www.landkreis-vechta.de

Последна редакция: 01/2022



При заразяване с 
Корона (SARS-CoV-2)
Вие сте длъжни (при положителен PCR-тест)*:
 · Незабавно да се самоизолирате в карантина 

вкъщи
 · Незабавно (в рамките на 24 часа) да уведомите 

онлайн Здравна инспекция Фехта за заразяването 
си, в случай, че живеете в окръг Фехта

 · Да предоставите на РЗИ списък на Вашите близки 
контактни лица

 · Да информирате Вашите близки контактни лица 
за заразяването си

Уведомяване на РЗИ Формуляр 
за уведомяване за заразени 
лица (положителен PCR-тест)“ 
на адрес www.landkreis-vechta.de 
или чрез този QR-код.

Ще получите:
 · Потвърждение по ел. поща (напр. за представяне 

пред Вашия работодател)
 · Посочен период на Вашата карантина
 · След края на карантината ще получите по пощата 

документ за прекарана коронавирусна инфекция

*съгласно Наредбата за изолиране на провинция Долна Саксония

Въвеждането на Вашите данни в онлайн-
портала е условие, за да Ви бъде изпратен 
документ за преболедуване!  
След получаване на попълнения формуляр РЗИ 
ще се свърже с Вас по електронна поща.

 · 10 дни изолация, считано от деня на 
PCR-теста

 · ваксинационният статус не отменя 
задължението за изолация

Заразен

Общо:
7 дни с PCR-тест или със  
сертифициран бърз тест

Работещи в здравната система:
7 дни САМО с PCR-тест

Тестване по желание е възможно, ако  
48 часа сте без симптоми:

Кой се смята за контактно лице?
!

Контактно лице

неваксинирани
(или двойно ваксинирани/ преболедували 

преди повече от 3 месеца)

без симптоми

без карантина

симптоми
+ положителен  

бърз тест

положителен 
PCR-тест

+ изолация

с бустерна доза / ваксинирани-оздравели
наскоро двойно ваксинирани /  

наскоро оздравели   
(наскоро = преди по-малко от 3 месеца)

Отрицателен тест
+ собствени данни за контакт + име на  

заразено лице по имейл на РЗИ 
(gesundheitsamt@landkreis-vechta.de)

Общо:
7 дни с PCR-тест или 
със сертифициран 

бърз тест

Тест по желание е възможен, ако 48 ч. сте без 
симптоми

Деца + младежи под 
18 г. в детски градини 

и училища:
5 дни с PCR-тест  

или сертифициран 
бърз тест

10 дни карантина, считано от датата на контакт

www.landkreis-vechta.de


