
Buletinul informativ al echipei de informare interculturală Neukölln (IKAT)

E-Mail: ikat-info@chance-berlin.com

Website: https://ikatneukoelln.chance-berlin.com/

Echipa de informare interculturală din Neukölln (IKAT) este un proiect de evaluare al Departamentului de Sănătate

din Neukölln.

Stimate doamne și stimați domni, dragi cetățeni din Neukölln

Vă rugăm să țineți cont de următoarele reguli privind carantina și izolarea.

Pentru înțelegerea dumneavoastră:

1. Este vorba de izolare la domiciliu atunci când o infecție cu Covid a fost confirmată prin

intermediul unui test pozitiv.

2. Este vorba de carantină în cazul în care sunteți considerat o persoană de contact apropiat.

1. Rezultatul testului este pozitiv -> IZOLARE.

10 zile de izolare la domiciliu fără vizite -> Aveți două posibilități:

1.  Izolarea se termină în mod automat după 10 zile.

2. Puteți face un test nou după 7 zile.

(Excepție: personalul medical din spital sau asistenți medicali cu test PCR)

-> a. Rezultatul testului: Negativ -> Sfârșitul izolării.

-> b. Rezultatul testului: Pozitiv -> Izolarea continuă până în ziua 10.

2. Sunteți o persoană de contact apropiat a unei persoane cu test pozitiv -> CARANTINĂ.

Durata carantinei este de 10 zile de la ultimul contact cu persoana infectată. La fel ca și în

cazul izolării la domiciliu nu se permit vizite sau contacte cu alte persoane din afara

gospodăriei dvs.
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După 7 zile puteți face din nou un test AntiGen. Dacă testul este negativ, puteți pune capăt

carantinei.

EXCEPȚII:

1. Carantina nu se instituie pentru persoanele vaccinate de trei ori.

2. Carantina nu se instituie pentru persoanele care au primit cel de-al doilea vaccin cu mai

puțin de 3 luni în urmă.

3. Carantina nu este necesară pentru persoanele infectate cu Covid 19 în ultimele 3 luni.

4. Nu este necesară carantina pentru elevii care au fost persoană de contact la școală.

Important: Carantina se aplică elevilor atunci când aceștia au avut contact cu o persoană
infectată în afara școlii, deci la domiciliu sau în timpul lor liber. Acești elevi se pot lăsa testați
din nou după 5 zile, iar dacă rezultatul este negativ, carantina se sfârșește.

Din data de 25.01. 2022, părinții nu trebuie să își trimită copiii la școală dacă sunt îngrijorați de

sănătatea lor. O notificare informală adresată școlii este suficientă în acest scop. Notificarea școlii

este obligatorie.

Surse:

www.berlin.de/ba-neukoelln/corona

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/#aktuell

https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2022/pressemitteilung.1170258.php
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