
AȘTEPT REZULTATUL 
TESTULUI

TESTUL MEU ESTE POZI-
TIV - CE TREBUIE SĂ FAC?

Dacă aveți simptome de boală și ați făcut un test corona la trimitere departamentului de sănătate sau 
a unui medic, există suspiciunea unei infecții. TREBUIE SĂ INTRAȚI ÎN CARANTĂ IMEDIAT. În acest caz, 
carantina dvs. se va încheia când aveți un rezultat negativ al testului. Dacă rezultatul testului este pozitiv, 
carantina dvs. va fi extinsă. 
 
Vă rugăm să informați pe toată lumea cu care ați avut contact strâns în două zile anterioare simptomelor. 
Acești oameni ar trebui să fie atenți la simptomele lor și să reducă contactul cu alte persoane. Acești oa-
meni nu trebuie încă să intre în carantină.

RUMÄNISCH

1  RĂMÂNEȚI ÎN CARANTINĂ. Asta înseamnă: 
nu părăsiți apartamentul decât pentru a ri-
dica corespondența sau pentru a scoate gu-
noiul. Evitați contactul direct cu alte persoa-
ne din gospodăria dumneavoastră. Dacă 
este posibil, mâncați separat în propria 
cameră. Purtați o mască atunci când sunteți 
în contact cu alte persoane din gospodăria 
dumneavoastră. Aerisiți regulat toate came-
rele din apartament. Dacă aveți o grădină 
sau un balcon, puteți petrece timp și acolo. 
Carantina se încheie la 10 zile de la apariția 
simptomelor, dacă nu ați mai avut niciun 
simptom de cel puțin 48 de ore. În caz con-
trar, carantina va fi prelungită.

2  PREGĂTIȚI O LISTĂ CU PERSOANELE 
CONTACTATE. Scrieți numele persoane-
lor contactate în ultimele două zile înainte 
de apariția simptomelor, inclusiv numele, 
adresa, data nașterii, numărul de telefon și 
adresa de e-mail. Este foarte posibil că și 
contactele dvs. apropiate pot fi și ele infec-
tate. De exemplu: contactele apropiate sunt 
persoane cu care ați stat în spații închise 
timp de mai mult de 15 minute fără mască 
și la o distanță mai mică de 1,5 metri. Acești 
oameni sunt „persoane de contact de gra-
dul unu”.

3  AȘTEPTAȚI UN APEL TELEFONIC DE LA 
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE (GESUNDHEITS
AMT). Departamentul de sănătate vă va 
suna pentru a vă cere lista cu persoanele 
de contact pregătită de dvs. Se va clarifica 
care dintre contactele dvs. aparțin categori-
ei „persoane de contact de gradul unu”.

4 APOI INFORMAȚI-VĂ CONTACTELE APRO-
PIATE. Imediat după discuția cu departa-
mentul de sănătate informați contactele 
dvs. apropiate (persoane de contact I) că 
trebuie să meargă imediat în carantină și că 
această regulă este obligatorie. Vă rugăm 
să întrebați persoanele de contact I dacă 
au nevoie de Adeverință pentru angajator 
și comunicați acest lucru departamentului 
de sănătate. Dacă este cazul unei grădinițe 
sau școli, părinții vor comanda singuri certi-
ficatul de carantină pentru un singur părinte, 
trimițând un e-mail la următoarea adresă  
schulkitajug@bezirksamt-neukoelln.de.



SUNT PERSOANĂ DE 
CONTACT – CE TREBUIE 
SĂ FAC?
Departamentul de sănătate decide cine este persoana de contact I. Posibil nu veți primi această notifi-
care direct de la departamentul de sănătate, dar prin terți (de exemplu, de la persoana infectată sau de 
la  conducerea școlii). Cu toate acestea, această notificare este obligatorie. DIN MOMENTUL ÎN CARE 
PRIMIȚI NOTIFICAREA TREBUIE SĂ INTRAȚI ÎN CARANTINĂ. Nu aveți voie să părăsiți apartamentul și 
trebuie să evitați contacul cu celelalte persoane din gospodărie. Un test pentru virus este necesar numai 
dacă dumneavoastră aveți simptome precum febră, tuse sau durere în gât etc. În acest caz, vă rugăm să 
contactați imediat departamentul de sănătate din zona, cartierul în care locuiți.  
 
Carantina se încheie la 14 zile după ultimul contact apropiat cu persoană testată pozitiv. Chiar dacă 
 obțineți un rezultat negativ al testului carantina nu va fi scurtată. Dacă aveți nevoie de o adeverință pentru 
angajatorul dvs, vă rugăm să contactați linia de Hotline a direcției de sănătate sau prin e-mail. Dacă este 
posibil, persoana infectată ar trebui să obțină aceste adeverințe pentru toate persoanele de contact I. 
Dacă este vorba despre o grădiniță sau școală, părinții vor comanda certificatul de carantină pentru unul 
dintre părinți la adresa de e-mail  schulkitajug@bezirksamt-neukoelln.de.  
 
VĂ MULȚUMIM! Împreună vom reuși. Vă suntem recunoscători pentru contribuția dvs și vă dorim toate cele 
bune! 

Lista cu persoanele de contact. Vă rugăm să faceți lista după modelul de mai jos: 

Nume, Prenume Adresa Data nașterii Telefon E-mail

BEZIRKSAMT NEUKÖLLN | GESUNDHEITSAMT
PRIMĂRIA CARTIERULUI NEUKÖLLN DIRECȚIA DE SĂNĂTATE
Vă rugăm să vă informați în special pe pagina noastră de internet (webseite)
https://www.berlin.de/ba-neukoelln/corona/  
și pe canalele noastre de Social-Media 
twitter: @BerlinNkl
instagram: @ba_neukoelln_berlin
facebook: facebook.com/BANeukoellnBerlin
Informație actualizată la data de 30. 10. 2020


