
 
 

 

 
Φυλλάδιο με τους τελευταίους κανόνες καραντίνας σε σχέση με λοιμώξεις του Covid-19. 

Ισχύουσα κατάσταση 23.04.2021 
 
Από τις 23.04.2021 ισχύει στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία ο καινούργιος κανονισμός καραντίνας 
σχετικά με τις λοιμώξεις του Covid-19. Σύμφωνα με αυτόν ισχύουν οι ακόλουθοι κανονισμοί: 
 
 
1. Συμπεριφορά με συμπτώματα ασθένειας 

Αν κάνατε ένα γρήγορο τεστ, Schnelltest και το αποτέλεσμά του ήταν θετικό ή αν είχατε συμπτώματα 
ασθένειας, όπως π.χ πονόλαιμο, βήχα, καταρροή, πυρετό ή διάρροια και κάνατε ένα Covid 19-Test 
(PCR-Test), τότε είστε υποχρεωμένοι από το νόμο, να παραμείνετε στο σπίτι σε καραντίνα μέχρι να 
βγουν τα αποτελέσματα από το τεστ. Δεν θα πάρετε γιαυτό γραπτή ή τηλεφωνική εντολή από την 
Υγειονομική Αρχή. 
 
 
2. Τεστ με θετικό αποτέλεσμα  

Σε περίπτωση που κάνατε τεστ με θετικό αποτελέσμα, μπαίνετε σε καραντίνα και ενημερώνετε το 

γρηγορότερο τα άτομα με τα οποία τις τελευταίες 4 μέρες, πριν κάνετε το τεστ ή κατά τη χρονική 

περίοδο που έγινε το τεστ, ήρθατε σε επαφή. Αυτό ισχύει ειδικότερα, αν δεν κρατήθηκε η απόσταση 

των 1,5 μέτρων ή αν περάσατε μαζί περισσότερο χρονικό διάστημα σε δωμάτιο με όχι καλό ή καθόλου 

εξαερισμό.  

Το θετικό αποτέλεσμα του τεστ θα γνωστοποιηθεί αυτόματα στην Υγειονομική Αρχή από το γιατρό ή 

από το διαγνωστικό κέντρο, όπου και έγινε. Μετά θα σας ενημερώσει προσωπικά, τηλεφωνικώς η 

Υγειονομική Αρχή για το θετικό αποτέλεσμα του τεστ.  Γιαυτό θα ήταν μεγάλη βοήθεια από τη μεριά 

σας, να ετοιμάσετε μια λίστα με τα ονόματα και τα κινητά τηλέφωνα όλων των ατόμων με τους οποίους 

ήρθατε σε επαφή, την οποία θα στείλετε στην Υγειονομική Αρχή. Έτσι θα μπορεί να ξεκινήσει το 

γρηγορότερο η απαραίτητη διαδικασία της ιχνηλάτησης των επαφών σας και η ενημέρωσή τους. 

Ο χρόνος που διαρκεί η καραντίνα με θετικό τεστ είναι 14 μέρες από τη διεξαγωγή του. Αυτό το χρονικό 

διάστημα δεν επιτρέπεται να βγείτε από το σπίτι σας. Η πόλη του Μπίελεφελντ διεξάγει γιαυτό το λόγο 

δειγματοληπτικούς ελέγχους. Η παράβαση των κανονισμών της καραντίνας μπορεί να τιμωρηθεί με 

πρόστιμο μέχρι και 25.000 ευρώ.  

Δεν θα πάρετε γραπτώς κάποια ειδοποίηση της Υγειονομικής Αρχής για την καραντίνα. Ενημερώστε 

γιαυτό τον εργοδότη σας για την ημερομηνία που κάνατε το τεστ με το θετικό αποτέλεσμα για τη  

χρηματική σας αποζημίωση, διαμέσου του οργανισμού Landschaftsverband. 

Λίγο πριν τη λήξη της καραντίνας η Υγειονομική Αρχή θα έρθει πάλι τηλεφωνικώς σε επικοινωνία μαζί 

σας. Θα ερωτηθείτε, αν έχετε ακόμη συμπτώματα ασθένειας ή αν παρατηρήσατε μια σταθερή 

καλυτέρευση. Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να έχετε τα συμπτώματα της ασθένειας, η καραντίνα 

θα συνεχιστεί μέχρι τη στιγμή που δεν θα έχετε συμπτώματα για 48 συνεχόμενες ώρες. Αυτό θα γίνει 

σε συννενόηση με την Υγειονομική Αρχή. 
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3. Μέλη του ίδιου νοικοκυριού και άτομα με τα οποία ήρθατε σε επαφή 

Για τα μέλη του ίδιου νοικοκυριού και για τα πρόσωπα στενής επαφής ενός ατόμου που έκανε τεστ με 

θετικό αποτέλεσμα, ισχύει επίσης καραντίνα διάρκειας 14 ημερών. Τα μέλη του ίδιου νοικοκυριού 

πρέπει αμέσως μόλις γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα του τεστ να μπουν σε καραντίνα. Η καραντίνα 

διάρκειας 14 ημερών, αρχίζει από την ημέρα που έγινε το τεστ του ατόμου με το θετικό αποτέλεσμα. 

Ούτε τα μέλη του ίδιου νοικοκυριού θα λάβουν κάποια γραπτή ειδοποίηση από την Υγειονομική Αρχή. 

Γιαυτό το λόγο πρέπει να ενημερωθεί ο εργοδότης τους για την ημερομηνία που έκανε το τεστ με θετικό 

αποτέλεσμα το άτομο που ανήκει στο ίδιο νοικοκυριό, έτσι ώστε να πάρουν την χρηματική τους 

αποζημίωση, διαμέσου του οργανισμού Landschaftsverband. 

 
Για τα άλλα πρόσωπα που ήρθε σε επαφή το άτομο με το τεστ θετικού αποτελέσματος, το διάστημα 
της καραντίνας μετριέται από την ημέρα της τελευταίας επαφής με το συγκεκριμένο άτομο. Το ακριβές 
χρονικό διάστημα της καραντίνας για τη δική σας προσωπικά περίπτωση, θα το μάθετε, όταν η 
Υγειονομική Αρχή επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί σας. Για αυτή την ομάδα ατόμων θα σταλεί γραπτώς 
από την Υγειονομική Αρχή μια ειδοποίηση καραντίνας.   
 
Για να αποκλειστεί η λοίμωξη από τον κορονοϊό, πρέπει στο τέλος της καραντίνας να γίνει ένα τεστ. 
Πληροφορίες για το πότε θα δηλωθείτε για να κάνετε αυτό το τεστ και πότε αυτό θα πραγματοποιηθεί, 
θα το μάθετε αφού έρθετε σε επαφή με την Υγειονομική Αρχή. Αν το τεστ είναι αρνητικό, θα λήξει η 
καραντίνα, συνήθως μετά από την 14η ημέρα. Στην περίπτωση αυτή δεν θα έρθει σε επαφή μαζί σας 
η Υγειονομική Αρχή.  
 
Σχετικά με εξαίρεση από την υποχρεωτική καραντίνα για πρόσωπα επαφής με άτομα με θετικό 
αποτέλεσμα στο τεστ του κορονοϊού, είτε επειδή θεωρούνται ήδη προστατευμένα, είτε επειδή έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία του εμβολιασμού τους για τον Covid-19, αποφασίζει η αρμόδια Υγειονομική 
Αρχή. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήσεις παρακαλείστε να απευθυνθείτε στη δημόσια τηλεφωνική 
γραμμή Corona-Hotline: 51 2000, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 8 – 18 η ώρα. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


