
 

 

 

 

 

 

Carantina - reguli 

Dacă vă simtiti bolnav (febră și tuse), dacă ati fost în contact cu o persoană infectată, sau dacă vi s-a 

confirmat prezenta Virusului   Corona , trebuie sa stati in carantina. 

Carantina înseamnă o izolare temporară a persoanelor infectate  sau suspectate de a avea o boală 

contagioasă pentru a le ține departe de alții, astfel încât să nu infecteze pe nimeni. Carantina este folosita 

pentru a opri răspândirea bolilor contagioase. Prin urmare, carantina este un mod eficient de a proteja 

publicul împotriva unei infecții cu Virusul Corona. 

Este foarte important să respectați regulile atunci când sunteți în carantină: 

1. Trebuie să stati in Apartamentul sau Odaia Dumneavoastra  cel puțin 14 zile.  

2. Trebuie sa respectati regulile de igiena( spălatul  pe mâini  des și minutios cu săpun  timp de cel puțin 30 

de secunde). Tusiti și stranutati în cotul interior sau într-o batista de nas, pe care apoi o aruncați imediat 

într-un coș de gunoi. Păstrați cel puțin 2 metri distanță față de alte persoane. 

3. Nu aveti voie sa primiti vizite . 

4. Dacă aveți nevoie să consultați un medic, apelați mai întâi, pentru ca institutia medicală să poată lua 

măsuri pentru a preveni infectarea altora. 

5. Rugați prietenii sau vecinii să vă ajute la cumpărături alimentare sau produse de la farmacie. Articolele 

cumparate trebuie depozitate în fața ușii Dumneavoastra. 

Vă rugăm să retineti: Nerespectarea unei  carantine legală se va pedepsi cu  o amendă  sau o privatiune 

de libertate. 

Dacă vi se confirmă prezenta Virusului  Corona,  Autoritatea  de sănătate (Gesundheitsamt) vă va oferi 

instructiuni suplimentare. 

Sunteti obligat să urmați aceste instrucțiuni neaparat si fără nici o excepție. 

Dacă vi se confirmă prezenta  Virusului Corona sau sunteți suspectat de a fi infectat cu Virusul Corona, 

informati imediat persoanele cu care ați fost în contact.  Simotomele pot apărea la 2-14 zile după expunere, 

așa că vorbiți cu toți cei care ați fost în contact apropiat în ultimele  

14 zile. Contactul apropiat înseamnă că ati vorbit cu persoana cel puțin 15 minute  fata in fata sau ati  fost 

în contact fără a ține distanță de 2 m. 



Aceasta include: 

1. Persoanele  care trăiesc în aceeași gospodărie cu Dumneavoastra. 

2. Persoanele cu care ati vorbit timp de cel puțin 15 minute fata in fata. 

3. Persoanele cu care a fost în contact fără a ține distanță  de 2 metri(de exemplu, în timpul unei 

conversații), de asemenea, în școli, grădinițe sau la serviciu. 

3. Persoanele cu care ati fost în contact in cabinetele / clinicile medicale sau cu ocazia unor evenimente. 

Ce să faceti cu deșeurile dacă vi se confirmă prezenta  Virusului Corona sau sunteti suspectat de a fi 

infectat cu Virusul Corona? 

Toate tipurile de deșeuri provenite de la gospodăriile afectate trebuie aruncate în coșul de deșeuri negre. 

(Schwarze Tonne) 

Alte precauții: 

- Cantitățile mici de deșeuri lichide se pun cu material absorbant suficient pentru a asigura livrarea fără 

picurare.  Cantitățile mai mari de deșeuri lichide nu trebuie aruncate prin coșul de deșeuri reziduale. 

- Deșeurile trebuie colectate în pungi de gunoi stabile, care trebuie închise bine după umplerea cu deșeuri, 

de exemplu, prin innodare. 

- Sacii de gunoi trebuie să fie așezați direct în coșuri sau containere si nu se permite a fi  amplasate pe 

alaturi. 

Toate celelalte gospodării își vor continuă rutina de deșeuri pentru a nu împovăra inutil instalațiile de 

eliminare a deșeurilor. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Atentie! 

 Reguli de comportare si Informatii importante  despre Virusul Corona: 

Scolile, gradinitele de copii si universitatile  sint cel putin pana la 10 aprilie 2020 inchise. 

 Cursurile de limbi si alte actiuni de dezvoltare la momentul actual  nu au loc, si.  cel mai probabil, vor fi 
inchise pana la 15 iunie 2020. 

Moscheele, bisericile si sinagogile sunt pina la 15 iunie 2020 inchise. 

Contactele personale private trebuie  incetate. Exceptie fac persoanele ce locuiesc impreuna intr-o 
gospodarie. Pastrati cel putin 1,5 m distanta fata de alte persoane. Daca locuiti intr-un apartament 
comun, inafara Odaii Dumneavoastra ,e valabila  de asemenea distanta  minima de 1,5 m. 

Adunarea mai mult de doua persoane in locurile deschise sunt interzise. Daca veti incalca, sunteti 
amenintati cu Amenda in valoare de  pina la 25000Euro si  Privatiune de libertate. Familiile fac exeptie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Informatii despre Virusul Corona 

1. Cum te poti contamina de Virusul Corona? 

Virusul este transmis de la persoană la persoană. Acest lucru se întâmplă, de exemplu ,  tușind, vorbind sau 
strângând mâna altcuiva. 

2. Cum puteti recunoaste dacă aveti virusul? 

Dacă aveți virusul corona, s-ar putea să aveti tuse, guturai, dureri în gât și febră. Simptomele sunt foarte 
similare gripei. Unii oameni au, de asemenea, diaree. Unii pacienți se simt mai rău decât alții; s-ar putea să 
aibă probleme de respirație sau pneumonie. 

Dacă aveți virusul, poate dura până la 14 zile pina la aparitia acestor semne de boală . 

3. De ce  este periculos virusul corona? 

Pentru majoritatea oamenilor, boala cauzată de coronavirus este ușoară. Cu toate acestea,  15 la sută 
dintre cei infectați se îmbolnăvesc grav: dezvoltă probleme de respirație și pneumonie. Cei care au murit de 
virus până acum au fost în mare parte pacienți mai in varsta și oameni care erau deja bolnavi. 

4. Ce trebuie să fac dacă dau semne de boală? 

Dacă aveți febră, tuse sau dificultati in respiratie și trăiți într-o zonă în care exista oameni  infectati cu 
virusul, trebuie să apelați la medic și să faceți o  

programare. Dacă aveți febră, tuse sau dificultati in respirație , ar trebui să nu aveți  contacte cu alte 
persoane . Păstrați distanța de cel puțin 1,5 sau 2 metri față de alte persoane. 

Stati   acasă sau în camera Dumneavoastra. Tusiti  și stranutati în cotul interior, sau într-o batista de nas, pe 
care  o aruncati imediat într-o coș de gunoi. Spălați-vă pe mâini des și minutios cu săpun timp de  cel puțin 
30 de secunde. 

5. Ce trebuie să fac dacă am fost în contact cu o persoană infectată? 

Dacă recent ați avut contact personal cu o persoană care are virusul corona, apelați medicul sau informati  
despre situatia Dumneavoastra Autoritatea locală de sănătate publică (Gesundheitsamt) . 

 Numărul de telefon este: 07141 / 144-69844 

 




