
КАКВО ОЗНАЧАВА „ДОМАШНА КАРАНТИНА“
Домашната карантина означава, че трябва да бъдеш изолиран у дома си, за да
предотвратиш по-нататъшното разпространение на корона вируса. През това
време нямаш право да контактуваш с никого извън твоето домакинство. Това
означава: Трябва да останеш вкъщи и да не приемаш гости.

КОГА ТРЯБВА ДА БЪДА ПОД ДОМАШНА КАРАНТИНА?
Трябва да бъдеш под карантина, ако здравният отдел го нареди. Ще получиш
писмо, ако си дал положителен тест за корона вирус или ако има съмнение, че
може да си се  заразил от някого. Това писмо е озаглавено „Maßnahmen gemäß
§ 28 Abs. 1 Satz 1 und § 30 Abs. 1 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Hier:
Anordnung der Absonderung in sogenannter häuslicher Quarantäne (Мерки в
съответствие с раздел 28, параграф 1, изречение 1 и раздел 30, параграф 1,
изречение 2 от Закона за защита от инфекции (IfSG). Тук: Ред на изолация в
така наречената вътрешна карантина)”.

МОГА ЛИ  ДА ХОДЯ ДА ПАЗАРУВАМ, ДА ОТИДА НА ЛЕКАР ИЛИ ДА СЕ
РАЗХОЖДАМ, КОГАТО САМ ПОД КАРАНТИНА?
LЗа съжаление НЕ!По време на карантината нямаш право да ходиш да
пазаруваш. Попитай някой от членовете на семейството ти (които не са в
карантина), приятели или съседи дали ще отидат да пазаруват за теб. След
 това покупките могат да бъдат предоставени пред вратата ти.Ако спешно се
нуждаеш от лекарства или медицинско лечение поради остри или хронични
заболявания,  тогава се обади по телефона  на твоят лекар  и 
му кажи, че си под карантина и какво ти е необходимо.Ако имаш 
куче като домашен любимец, попитай приятели или съседи 
 дали могат да го разходят   или дали могат през това време да  приютят кучето
ти при тях.Разходките и посещението на детски площадки не са разрешени по
време на карантината- никой не трябва да бъде заразен от теб.

ТРЯБВА ЛИ ДА ОЧАКВАМ НАКАЗАНИЯ / ГЛОБИ, АКО НАРУША КАРАНТИНАТА?
ДА, ТРЯБВА. АКО НАРУШИШ КАРАНТИННАТА НАРЕДБА, ТОВА МОЖЕ ДА БЪДЕ
НАКАЗАНО С ГЛОБА (ДО 25 000 ЕВРО) ИЛИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
СЛУЖБИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД НА ГРАДОВЕТЕ И ОБЩИНИТЕ МОГАТ ДА
НАЛАГАТ КАРАНТИННИ МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА НАРУШЕНИЕ (ПО СЪДЕБЕН
РЕД). ПОЛИЦИЯТА ОБАЧЕ МОЖЕ НЕЗАБАВНО ДА ЗАДЪРЖА И ХОРА, КОИТО
НЕ СПАЗВАТ КАРАНТИННАТА НАРЕДБА, ТЪЙ КАТО НЕСПАЗВАНЕТО НА
КАРАНТИННИЯ РЕД Е КРИМИНАЛНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.
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Hotline des Kreises Lippe zum Coronavirus: 05231/62-1100, montags bis
donnerstags 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr sowie samstags und
sonntags von 9 bis 13 Uhr.

Allgemeine Corona-Hotline des Landes NRW: 0211/ 9119 1001

Bei medizinischen Fragen und außerhalb der Sprechzeiten des 

КАКВО ДА НАПРАВЯ, АКО МИ СЕ ВЛОШИ ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ
ПОВРЕМЕ НА КАРАНТИНАТА?
Ако здравословтоно ти състояние се е влошило значително, първо се обади
по телефона на  домашният ти лекар. Ако не можеш да се свържеш с никого
там, тогава се  обади  на безплатните медицински услуги, които са на
повикване на телефон 116 117. При спешни  случаи се обади на  телефон 112. 
 По телефона трябва да уведомиш, че си под домашна карантина.

DU HAST FRAGEN ZUM CORONA-VIRUS?

Hausarztes: 116 117. Bitte wähle den Notruf nur, wenn es sich um eine akute
Notlage handelt!

Източник: 
https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus#a5bc0df5 
https://www.kreis-lippe.de/kreis-lippe/aktuelles/corona.php
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Übrigens: Ihr findet uns jetzt auch auf 
Instagram und YouTube!

WIR BLEIBEN ZUHAUSE


