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Cum anunț Gesundheitsamt (Oficiul de Sănătate)
despre faptul că sunt
infectat(ă)?

www.landkreis-vechta.de

FAQ – Întrebări
frecvente
Ce reguli trebuie să respect în timpul perioadei de
carantină?
· Nu este permisă părăsirea proprietății.
· Nu se primesc vizite.
· Se reduce contactul cu membrii gospodăriei.

Posibilități de testare în
districtul Vechta
Pe site-ul web al districtului Vechta
www.landkreis-vechta.de, găsiți lista
centrelor de testare (nu trebuie decât
să scanați codul QR).

Informații generale:
Robert Koch Institut (RKI): www.rki.de
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung – BzGA
(Centrul Federal German de Educație pentru Sănătate):
www.bzga.de
Scanați codul QR pentru a consulta
Regulamentul privind izolarea din
Saxonia Inferioară sau vizitați site-ul
web www.niedersachsen.de/corona.

Contact Gesundheitsamt
(Oficiul de Sănătate)
E-mail: gesundheitsamt@landkreis-vechta.de

Mai multe întrebări și răspunsuri
detaliate găsiți pe site-ul nostru
web www.landkreis-vechta.de
(nu trebuie decât să scanați
codul QR).

Telefonul pentru cetățeni: 04441 - 898 - 3333
www.landkreis-vechta.de
Dacă starea de sănătate se înrăutățește, vă rugăm să
contactați medicul de familie sau serviciul medical de
urgență: 116 117
Vă mulțumim pentru cooperare și vă dorim
însănătoșire grabnică. Echipa Oficiului de Sănătate
(Gesundheitsamt) al districtului Vechta

Rezultat pozitiv
la testul COVID-19
– ce trebuie să fac?
Versiunea: 01/2022

În cazul unei infectări cu
COVID-19 (SARS-CoV-2),

Infectat

(în cazul unui test PCR pozitiv)* sunteți obligat(ă):
· să intrați imediat în carantină la domiciliu.
· să raportați imediat infecția către Gesundheitsamt Vechta (Oficiul de Sănătate Vechta) online (în decurs de 24
de ore), dacă aveți domiciliul în districtul Vechta.
· să transmiteți către Gesundheitsamt Vechta o listă a
contacților apropiați.
· să informați persoanele cu care ați intrat în contact.

În general:
7 zile cu test PCR sau test rapid certificat

Raportarea către Gesundheitsamt
(Oficiul de Sănătate) „Formular de
notificare pentru persoanele infectate (test PCR pozitiv)” pe
www.landkreis-vechta.de sau folosind acest cod QR.
Înregistrarea datelor dvs. pe portalul online
reprezintă condiția pentru transmiterea certificatului
de persoană vindecată de COVID-19!
După primirea formularului de notificare,
Oficiul de Sănătate (Gesundheitsamt) vă va contacta
(prin e-mail).
Veți primi:
· o confirmare prin e-mail (de ex. pentru a o prezenta
angajatorului)
· informarea despre durata carantinei
· după finalizarea carantinei, veți primi prin poștă certificatul de persoană vindecată de COVID-19
*conform Regulamentului privind izolarea din Saxonia Inferioară

· 10 zile de izolare din ziua testului PCR
· Statutul de vaccinare nu influențează
obligația de izolare

!

Cine este considerat contact?

Este posibilă testarea pentru ieșire din
izolare, dacă timp de 48 de ore nu ați mai
avut simptome:

www.landkreis-vechta.de

Lucrătorii din sistemul de sănătate:
7 zile NUMAI cu test PCR
Contacți

Nevaccinat
(sau vaccinat cu 2 doze / trecut prin boală
cu peste 3 luni în urmă)

Vaccinat cu doza booster / vaccinat-vindecat
Vaccinat cu 2 doze ”proaspăt” /
vindecat „proaspăt“
(în ultimele 3 luni)

10 zile carantină din data contactului
Este posibilă testarea pentru a ieși din carantină,
dacă 48 de nu au existat simptome

În general:
7 zile cu test PCR
sau test rapid
certificat

Copii + tineri
sub 18 ani din creșe/
grădinițe și școli:
5 zile cu test PCR
sau test rapid

rezultat negativ al testului
+ datele proprii de contact + numele persoanei
infectate prin e-mail către Gesundheitsamt)
(gesundheitsamt@landkreis-vechta.de)

fără simptome

simptome
+ test rapid pozitiv

fără carantină

test PCR pozitiv
+ izolare

