# CORONAVIRUS

Informaţii despre carantină
din cauza coronavirusului, în adăposturile pentru
persoane fără locuinţă din landul Berlin
De ce în prezent se aplică în adăposturi condiţii de siguranţă stricte?
Coronavirusul a declanşat o pandemie. Zilnic se îmbolnăvesc şi mor oameni peste tot în lume din cauza acestui nou virus.
Virusul poate afecta pe oricine, indiferent de sex şi vârstă. La persoanele cu comorbidităţi şi sistem imunitar slăbit, precum şi
la persoanele mai în vârstă simptomele pot fi deosebit de grave. De aceea aceştia fac parte din grupa de risc. Şi atunci când
nu eşti bolnav, poţi transmite virusul şi deci reprezenta un pericol pentru ceilalţi. Din acest motiv este valabil pentru toată
lumea: spălaţi-vă pe mâini frecvent şi riguros, păstraţi curăţenia în locuinţă, respectaţi distanţa de 1,5 metri faţă de ceilalţi
oameni şi evitaţi, pe cât posibil, contactul fizic.
Ce înseamnă carantină? De ce nu am voie să părăsesc locuinţa? Cât timp va dura această stare de fapt?
Dacă o persoană din adăpost se îmbolnăveşte din cauza virusului, acest lucru este comunicat Direcţiei de Sănătate Publică.
În acest caz, medicii din cadrul Direcţiei pot interzice contactele cu exteriorul timp de 2 săptămâni: într-un astfel de caz este
interzisă părăsirea adăpostului, deci inclusiv mersul la lucru, la şcoală sau la stagiul de practică, de asemenea mersul la
cumpărături şi întâlnirile cu prietenii. Această stare de fapt poartă numele de carantină.
Ce se întâmplă cu programările la instituţiile publice?
ECât sunteţi în carantină, vă rugăm să nu vă prezentaţi la programările pe care le aveţi la instituţiile publice. Vă rugăm să
trimiteţi un e-mail sau să vorbiţi cu operatorul adăpostului, care va informa autorităţile.
Ce se întâmplă dacă încalc carantina şi părăsesc adăpostul?

Angajaţii adăpostului sunt instruiţi să raporteze cazurile de încălcare a carantinei. Încălcarea carantinei poate fi pedepsită cu amendă sau
închisoare până la doi ani. Dacă cineva se contaminează din cauza dvs., în plus vi se face plângere penală pentru vătămare corporală din
culpă.

DACĂ SUNT ÎNTR-UN ADĂPOST CARE OFERĂ NU NUMAI CAZARE PESTE NOAPTE:
Trebuie să rămân în camera mea?
Având în vedere pericolul mare de contaminare, se recomandă ca toate persoanele din adăpost să rămână, pe cât posibil, în
camerele lor. Acest lucru este valabil pentru toate persoanele din adăpost, inclusiv pentru copii şi adolescenţi. Aceştia se pot
infecta între ei atunci când se joacă.
În acest caz cine găteşte pentru mine şi familia mea?
În timpul carantinei nu este permis să părăsiţi adăpostul şi să mergeţi singur/-ă la cumpărături. Pe durata carantinei, micul
dejun, prânzul şi cina pot livrate eventual în urma unei înţelegeri cu operatorul adăpostului.
Dacă deja lucrez, cum îmi informez angajatorul?
Angajatorul dvs. trebuie informat cu privire la carantină telefonic, prin e-mail sau WhatsApp. Abia după expirarea perioadei
de carantină trebuie înmânată angajatorului o confirmare scrisă a intervalului de carantină. Confirmarea va fi emisă la cerere
de către Direcţia de Sănătate Publică. Nu trebuie să vă temeţi de consecinţe negative în ceea ce priveşte contractul dvs. de
muncă.
Dacă am nevoie de medicaţie permanentă? De unde iau medicamentele?
Persoanele care au nevoie de medicaţie permanentă vor primi medicamentele în continuare. Vă rugăm să informaţi Direcţia
de Sănătate Publică şi operatorul adăpostului dvs. cu privire la medicamentele de care aveţi nevoie.
De unde pot lua bunuri destinate consumului curent?
De regulă operatorul adăpostului vă ajută să vă comandaţi articolele de igienă, cum sunt scutece, detergent, dar şi produse
din tutun. Acestea se livrează de către supermarketuri. Preţurile vă vor fi anunţate înainte de a face comanda. Vă rugăm să vă
informaţi la operatorul adăpostului dvs.
De unde pot afla informaţii suplimentare despre coronavirus şi consecinţele acestuia?
Există multe surse diverse, unele, din păcate, neserioase. Site-uri recomandabile sunt:
https://www.berlin.de/corona/

Informaţii suplimentare în mai multe limbi despre coronavirus găsiţi pe pagina de Internet a delegatului pentru
integrare: https://www.berlin.de/lb/intmig/service/corona-info/

Vă mulţumim pentru răbdare şi sprijin.
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