
 
 

Pliant cu actualele reguli de carantină în legatură cu infecţiile Covid 19 La data de 23.04.2021 
 
Începînd cu data de 23.04.2021 este valabil in Nordrhein-Westfalen noul regulament de carantină în 
legatură cu infecţiile cu Covid 19. De aici rezultă următoarele reguli: 
 
1. Comportament cînd aveţi simptome ale bolii  
                                                          
Dacă aveţi rezultat pozitiv la testul rapid, rezultat pozitiv la autotestare sau aveţi simptome, de exemplu 
dureri de gît, tuse, curge nasul, febră sau diaree şi vi s-a făcut un test Covid 19 (PCR-test), sînteţi 
obligat prin lege să rămîneţi în carantină domestică pînă ce primiţi rezultatul. Nu veţi primi în acest 
moment un ordin scris sau telefonic de la Departamentul de Sănătate.    
  
 
2. Rezultatul la test este pozitiv     
                                                                                                     
Dacă aţi primit un răspuns pozitiv la test, rămîneţi în continuare în carantină şi informaţi imediat 
persoanele, cu care aţi avut contact personal  în cele patru zile de dinaintea testului sau în timpul ce a 
trecut de cînd aţi făcut testul. Acest lucru se aplică ȋn special, unde nu s-a putut ţine distanţa de 1,5 
metri sau aţi fost mai mult timp împreună într-o cameră, care nu a fost aerisită sau a fost prost aerisită. 
                                                                                                                             
Răspunsul pozitiv la test va fi automatic trimis mai departe de la doctor sau de la centrul de testare la 
Departamentul de Sănătate. De acolo veţi fi sunat/ă cînd  ajunge rezultatul. Ar fi de mare ajutor, cînd 
dumneavoastră deja aţi întocmit o listă cu numele şi numărul de mobil al persoanelor, cu care aţi avut 
contact. Aceasta listă o transmiteţi Departamentului de Sănătate, pentru ca să se poată urmări cît se 
poate de repede contactele dumneavoastră.   
                                                                                                                             
Perioada de carantină în cazul unei testări pozitive este de 14 zile de la data cînd a fost făcut testul. În 
acest timp nu aveţi voie să părăsiţi locuinţa dumneavoastră. Oraşul Bielefeld  va face pentru aceasta 
controale inopinante, iar în cazul în care se constată o încălcare a regulilor de carantină, încălcarea 
poate fi pedepsită cu o amendă de pînă la 25.000 euro.                                                                                                                                  
Nu veţi mai primi o notificare scrisă de la Departamentul de Sănătate. Dumnea-voastră trebuie să 
transmiteţi angajatorului dumneavoastră data testului dumnea-voastră pozitiv pentru rambursarea 
costurilor de către Asociaţia regională.    
                                                                                                                                    
Veţi primi un telefon de la Departamentul de Sănătate cu puţin timp înainte de a termina carantina. Veţi 
fi întrebat, dacă mai aveţi în continuare simptome ale bolii sau dacă observaţi o îmbunătăţire durabilă. 
Dacă aveţi în continuare simptome, se va prelungi carantina de comun acord cu Departamentul de 
Sănătate, pînă ce dumneavoastră timp de 48 de ore nu veţi mai prezenta simptome.                                             
 
 
3. Membrii gospodăriei și persoane de contact    
                                              
Pentru membri ai gospodăriei și persoane de contact apropiate a unei persoane, care a fost testată 
pozitiv, se aplica de asemenea o perioadă de carantină de 14 zile. Membrii gospodăriei trebuie să intre 
imediat în carantină, după ce au aflat de rezultatul testului. Carantina dureaza 14 zile și începe în acest 
caz cu ziua în care persoana pozitivă a fost testată. Nici membrii gospodăriei nu mai primesc o 
notificare scrisă de la Departamentul de Sănătate. Prin urmare vă rugăm să infor-maţi angajatorul 
dumneavoastră  de data  testului, prin care membrul gospodăriei a fost testat pozitiv. Data testului este 
necesară pentru ca să poată avea loc rambursarea costurilor de către Asociaţia regională.   
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Pentru alte persoane de contact perioada de carantină  se socoteşte dupa  ultimul contact cu persoana, 
care a fost testată pozitiv. Perioada exactă de carantină în cazul dumneavoastra personal, o veţi afla 
atunci cînd Departamentul de Sănătate va v-a suna. Pentru această categorie de persoane se va crea 
o notificare scrisă de  către Departamentul de Sănătate.                                                     
                                                                                                                                
Pentru a exclude o infecţie cu Covid 19, se va efectua la sfîrsitul carantinei un test. Informaţiile despre 
momentul testării cît și despre înregistrare le veţi afla atunci cînd Departamentul de Sănătate vă va 
contacta. Dacă testul este negativ, carantina se sfîrșește regular după a 14-a zi. În acest caz nu veţi 
primi un apel de la Departamentul de Sănătate.    
                                                                                                                      
Departamentul de Sănătate responsabil decide asupra unei scutiri de carantină pentru persoane de 
contact cu persoane testate pozitiv, atunci cind persoanele de contact sunt deja considerate protejate 
sau  pun la dispoziţie dovadă, că au fost complet vaccinate impotriva Covid 19. 
                                                                                                                                 
Pentru întrebări din partea dumneavoastră vă rugăm să vă adresaţi la linia telefonică Corona: 51 2000 
de luni pînă vineri între orele 8 -18.        
 

 
 

 

 
 
 
 
 


