
ОЧАКВАМ РЕЗУЛТАТА 
ОТ ТЕСТА СИ.

ТЕСТЪТ МИ Е ПОЗИТИВНО - 
КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ?
1  МОЛЯ, ОСТАНЕТЕ В КАРАНТИНА. Това 

означава: не напускайте апартамента си, 
освен да вземете поща или да изнесете 
боклука. Избягвайте директен контакт 
с други хора от домакинството ви. Ако 
е възможно, останете в собствената си 
стая - дори по време на хранене. Носете 
маска, когато контактувате с други 
хора от домакинството. Проветрявайте 
редовно всички стаи в апартамента. 
Ако имате градина или балкон, можете 
да останете там сами. Карантината 
приключва 10 дни след появата на 
симптомите, ако не сте имали симптоми 
поне 48 часа. В противен случай 
карантината ще бъде удължена.

2 НАПРАВЕТЕ СПИСЪК С КОНТАКТИ. 
 Запишете всичките си близки контакти с 
името, адреса, датата на раждане, теле-
фонния номер и имейл адреса, който сте 
имали през двата дни преди началото на 
симптомите. Тъй като близките ви контакти 
също могат да бъдат заразени. За ори-
ентация: Тесни контакти са хора, които 
сте срещали в затворени стаи повече 
от 15 минути без маска и на разстояние 
по-малко от 1,5 метра. Тези хора са „лица 
за контакт аз“.

3  ПОЧАКАЙТЕ ОБАЖДАНЕ ОТ ЗДРАВНИЯ 
КАНС. Здравният отдел ще ви се обади и 
ще прегледа списъка ви с контакти с вас. 
Ще бъде обсъдено кои от вашите кон-
такти принадлежат към категорията „лица 
за контакти I“.

4  СЛЕД ТОВА ИНФОРМИРАТЕ БЛИЗКИТЕ 
СИ КОНТАКТИ. Веднага след разговор 
с  информирайте здравния отдел за ва-
шите близки контакти (лица за контакт) че 
те трябва да бъдат незабавно поставени 
под карантина и че това уведомление е 
обвързващо за вас. Моля, попитайте (ва-
шите лица за контакти)дали те се нуждаят 
от потвърждение за работодателя и спо-
делят това с вас тогава се свържете със 
здравния отдел. Ако е детска градина или 
Училищен клас, родителите поръчват ка-
рантинното удостоверение за един роди-
тел, моля изпратете имейл schulkitajug@
bezirksamt-neukoelln.de.

Ако имате признаци на заболяване и сте направили тест за корона по подсказване на здравния 
отдел или лекар, има съмнение за инфекция. ТРЯБВА ДА ВЛЕДИТЕ В КАРАНТИНА ВЕДНАГА. В този 
случай вашата карантина ще приключи, ако имате отрицателен резултат от теста. Ако резултатът от 
теста е положителен, вашата карантина ще бъде удължена. 
 
Моля, информирайте всички, с които сте имали близък контакт през двата дни преди симптомите. 
Тези хора трябва да внимават за признаци на заболяване и да намалят контактите с други хора.  
В този момент тези хора не трябва да влизат в карантина.

BULGARISCH



АЗ СЪМ КОНТАКТЪТ 
- КАКВО ТРЯБВА ДА 
 ПРАВЯ?
Здравният отдел решава кой е лицето за контакт. Може би няма да получите това известие директно 
от здравния отдел, а вместо това чрез трети страна (напр. от заразеното лице или от училищното ръ-
ководство). Независимо от това, това уведомление е задължително. ЧИТО ПОЛУЧИТЕ СЪОБЩЕНИЕ-
ТО ТРЯБВА ДА ВЛЕЗИТЕ В КАРАНТИНА ВЕДНАГА. Имате право да използвате апартамента си  не 
напускайте дома си и трябва да се свържете с останалите хора в избягвайте едно и също домакин-
ство. Тест за вирус е необходим само ако Вие сами имате симптоми като треска, кашлица или възпа-
лено гърло и т.н. В този случай, незабавно се обадете на вашия здравен отдел Жилищен квартал.

Карантината приключва  14 дни след последния близък контакт със тестван положителен човек. Дори 
ако получите отрицателен резултат от теста карантината обикновено не е съкратена. Ако се нужда-
ете от потвърждение за вашия работодател, моля свържете се със Здравен отдел чрез телефонна 
 гореща линия или по имейл.  Ако е възможно заразеното лице да направи контакт с лица. Ако е 
дневен център или училищен клас родителите поръчват карантинния сертификат, за такъв: Родители, 
моля, изпратете имейл на schulkitajug@bezirksamt-neukoelln.de.

БЛАГОДАРЯ ТИ! Можем да направим много заедно. Благодарим ви много за доброто сътрудничест-
во и ви желаем всичко най-добро!

Списък с контакти  Моля, въведете списака с Контакти по схемата по долу:

име, Фамилия адрес дата на раждане телефонен номер имейл адрес
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