
 
 

 

 
Листовка за настоящите карантинни наредби във връзка с инфекции с Covid 19 

към 23 април 2021 г. 
 
Новият регламент за карантината във връзка с инфекции с Covid-19 е валиден от 23 април 2021 
в Северен Рейн-Вестфалия. Според него се прилагат следните правила: 
 
1. Поведение при симптоми на заболяване 

Ако се наложи да правите PCR тест, защото имате положителен бърз тест, положителен 
самостоятелен тест или поради симптоми на заболяване като например възпалено гърло, 
кашлица, хрема, треска или диария, вие сте законово задължени да отидете под карантина у 
дома, докато резултатът не стане наличен. Здравната институция не издава писмена или 
телефонна заповед за това нареждане. 
 
 
2. Позитивен резултат от теста 

В случай на положителен резултат от теста, вие оставате в карантина и незабавно информирате 

хората, с които сте имали личен контакт през четирите дни преди теста или по време от 

провеждането на теста. Това важи по-специално, ако разстоянието от 1,5 метра не може да 

бъде запазено или ако сте били дълго време в непроветрявано или лошо проветриво 

помещение. 

Лекарят или тестовият център автоматично препращат положителните резултати от теста към 

здравния отдел. От там ще ви звъннат, след като е налице положителният резултат от теста. 

Тъй като тогава е необходимо да проследявате контактите възможно най-бързо, би било много 

полезно, ако вече сте създали списък с имената и номерата на мобилните телефони на вашите 

контактирани лица, която информация след това се предава на здравния отдел. 

Карантинният период за положителен тест е 14 дни след провеждане на теста. По това време 

нямате право да напускате апартамента си. Град Билефелд извършва проверки на място по 

домовете. Нарушенията на карантина могат да бъдат наказани с глоба до 25 000 евро. 

Повече няма да получавате писмено известие за карантина от здравния отдел. Затова, моля, 

информирайте работодателя си за датата на вашия положителен тест, за да бъдат 

възстановени разходите от регионалната асоциация. 

Малко преди края на карантинния период ще получите ново обаждане от здравния отдел. Ще 

бъдете попитани дали продължавате да имате симптоми на заболяването или е имало трайно 

подобрение. Ако все още имате симптоми на заболяване, карантината ще бъде удължена след 

консултация със здравния отдел, докато нямате повече симптоми в продължение на 48 часа 

подред. 
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3. Членове на домакинството и контактни лица 
 
14-дневен карантинен период се прилага и за членовете на домакинството и близките контакти 
на лице, което е получило положителен тест. Членовете на домакинството трябва да преминат 
в карантина веднага след като резултатите от теста бъдат известни. 14-дневният карантинен 
период започва в деня, в който положителният човек е тестван. Членовете на домакинството 
също вече не получават писмено известие за карантина от здравния отдел. Следователно, 
моля, информирайте работодателя си за датата на теста на члена на домакинството, който е 
положил теста, за да бъде възстановен от регионалната асоциация. 
 
За останалите контактни лица, карантинното време се изчислява след последния контакт с 
лицето, което е положило теста. Ще разберете точния период във вашия личен случай, когато 
здравният отдел ви се обади. Писмено известие за карантина ще бъде издадено от здравния 
отдел за тази група. 
 
За да се изключи инфекция с коронавирус, трябва да се направи тест в края на карантинния 
период. Ще получите информация за времето на теста и регистрацията, когато се свържете със 
здравния отдел. Ако тестът е отрицателен, карантината приключва след 14-ия ден. В този 
случай здравният отдел няма да ви се обади. 
 
Отговорният здравен отдел взема решение за изключение от задължението за карантина за 
контактни лица на хора, които са дали положителни тестове и които вече се считат за защитени 
или които могат да предоставят доказателства за пълна защита с ваксинация срещу Covid-19. 
 
Ако имате въпроси, моля, свържете се с градската гореща линия Corona: 51 2000, от понеделник 
до петък от 8:00 до 18:00. 

 
 

 

 
 
 
 
 


