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Коронавирус: Задължение за карантиниране
без индивидуално разпореждане
Общо решение на окръг Метман, в сила от сряда
ОКРЪГ МЕТМАН. Поради нарастващия брой на инфектираните с коронавирус в
страната местните здравни служби срещат все по-големи затруднения при
навременното карантиниране на хората с положителен тест и техните най-близки
контактни лица.
Затова окръг Метман издаде Общо решение за "Разпореждане за спазване на карантина
от лицата с положителен тест за коронавирус и членовете на домакинствата им, както и
от лицата със симптоми до излизането на отрицателен тест". Решението влиза в сила в
сряда, 11. ноември.
Основните моменти на решението са следните:
Всеки, който се тества за коронавирус поради симптоми на заболяване, трябва
незабавно да се карантинира в дома си. Задължението за спазване на карантина важи до
излизането на отрицателен тест.
Лицата с положителен тест за коронавирус трябва да се карантинират в дома си след
излизането на резултата от теста. Ако нямат симптоми на заболяване или ако не се
появят симптоми по време на карантината, то карантината изтича 10 дни след теста.
Ако се появят симптоми на заболяване, карантината се удължава, докато симптомите
не изчезнат напълно за непрекъснат период от 48 часа.
За членовете на домакинството се разпорежда спазване на 14-дневна карантина, която
влиза в сила в същия момент. Отрицателният резултат от теста не води до намаляване
на срока на карантината.
Освен това Общото решение допуска някои изключения за малък брой сфери на
заетост. Например при липса на симптоми здравната служба може по изключение да
разреши на служителите на инфраструктури от първостепенна важност да продължат
професионалната си дейност при определени условия.
Освен това заразените и членовете на техните домакинства са длъжни незабавно да се
регистрират в здравната служба. Формулярите (съобщаване на положителен тест,
съобщаване на контактните лица) можете да намерите на специалния сайт за
коронавируса на окръг Метман www.sonderlage-kreis-mettmann.de
Досегашната ситуация: Досега разпорежданията за карантиниране се издаваха за всеки
отделен случай, след пристигането на съответните лабораторни резулатати в здравната
служба и след получаване на необходимата информация за контакт с лицата.
В момента лицата с положителен тест за коронавирус често получават резултатите от
теста преди здравната служба. Карантинирането на тези лица и членовете на техните
домакинства обаче не бива да се забавя по тази причина, затова разпореждането за
карантиниране сега вече е зададено чрез Общото решение. Това важи и за лицата със
симптоми до изясняване дали са заразени с коронавирус.
Текстът на Общото решение е публикуван в Официалния вестник на окръга и вече е
достъпен на сайта на окръг Метман: Общо решение за карантината.

