Informacje dotyczące kwarantanny
z powodu koronawirusa w noclegowniach dla osób bezdomnych w kraju związkowym Berlin

Dlaczego w noclegowniach obowiązują obecnie szczególne warunki bezpieczeństwa?
Koronawirus wywołał pandemię. Każdego dnia ten nowy wirus powoduje śmierć wielu ludzi
na całym świecie. Wirus jest równie niebezpieczny dla wszystkich ludzi, niezależnie od płci i
wieku. Objawy mogą mieć szczególnie ciężki przebieg w przypadku osób z wcześniejszymi
schorzeniami i osłabionym układem odpornościowym, a także u osób starszych. Dlatego
należą oni do grupy ryzyka. Nawet jeśli ktoś nie zachoruje z powodu wirusa, może być jego
nosicielem i zarażać, stanowiąc zagrożenie dla innych. Dlatego dla wszystkich osób
obowiązują zasady: należy często i dokładnie myć ręce, utrzymywać mieszkanie w czystości,
zachowywać co najmniej 1,50 m odstępu od innych osób i w miarę możliwości unikać
kontaktu fizycznego.

Co oznacza kwarantanna? Dlaczego nie mogę opuszczać miejsca noclegowego? Jak
długo to potrwa?
Jeśli osoba przebywająca w miejscu noclegowym zachoruje z powodu wirusa, ten fakt
zostanie zgłoszony do urzędu zdrowia. Tamtejsi lekarze mogą wydać zakaz wychodzenia na
zewnątrz przez 2 tygodnie. Nie można wówczas opuszczać noclegowni, a więc nie można
chodzić do pracy, do szkoły lub miejsca kształcenia, a także na zakupy lub na spotkania z
przyjaciółmi. Jest to tak zwana kwarantanna.

Co z wizytami w urzędach?
Podczas kwarantanny nie można chodzić do urzędów. Należy wysłać wiadomość e-mail lub
porozmawiać z zarządcą, który poinformuje urzędy.

Co się stanie, jeśli złamię kwarantannę i wyjdę z domu?
Pracownicy noclegowni mają obowiązek zgłaszania przypadków złamania kwarantanny. Za
złamanie kwarantanny grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Jeśli
dojdzie do zakażenia innej osoby, grozi także odpowiedzialność z tytułu nieumyślnego
uszkodzenia ciała.

Jeśli przebywam w noclegowni, która oferuje nie tylko nocleg:
Czy muszę pozostawać w swoim pokoju?
Ze względu na duże ryzyko zakażenia zaleca się, by wszystkie osoby przebywające w
noclegowni w miarę możliwości pozostawały w swoich pokojach. Dotyczy to wszystkich osób
przebywających w noclegowni, także dzieci i młodzieży. Mogą one zakazić się wirusem podczas
zabawy.

Kto będzie gotował posiłki dla mnie i mojej rodziny?

Podczas kwarantanny nie można wychodzić z domu i samodzielnie robić zakupów. Po
uzgodnieniu z zarządcą możliwe jest dostarczanie śniadań, obiadów i kolacji dla osób
przebywających w kwarantannie.

Jeśli już pracuję, w jaki sposób mogę poinformować pracodawcę?
Pracodawcę należy powiadomić o kwarantannie telefonicznie, przez e-mail lub przez
WhatsApp. Dopiero po zakończeniu kwarantanny należy przekazać pracodawcy pisemne
potwierdzenie okresu kwarantanny. Takie potwierdzenie jest wystawiane na żądanie przez
urząd ds. zdrowia. Nie należy obawiać się nieprzyjemności w związku z umową o pracę.

Stale przyjmuję leki. Jak mogę się w nie zaopatrzyć?
Osoby, które stale przyjmują leki, powinny je w dalszym ciągu otrzymywać. Należy
poinformować urząd ds. zdrowia oraz zarządcę o swoich potrzebach w tym zakresie.

W jaki sposób mogę zaopatrzyć się w artykuły codziennego użytku?
Zwykle zarządca udziela pomocy także przy zamawianiu artykułów higienicznych, takich jak
pieluchy czy proszek do prania, a także wyrobów tytoniowych. Są one dostarczane z
supermarketów. Ceny są podawane przed złożeniem zamówienia. Z pytaniami prosimy
zwracać się do swojego zarządcy.

W jaki sposób mogę uzyskać więcej informacji na temat koronawirusa oraz jego
skutków?
Dostępnych jest wiele różnych źródeł, niektóre nie są wiarygodne. Strony godne polecenia
to: https://www.berlin.de/corona/
Więcej informacji o koronawirusie dostępnych jest w wielu językach na stronie pełnomocnika
ds. integracji. https://www.berlin.de/lb/intmig/service/corona-info/
Dziękujemy za cierpliwość i wsparcie.
Dbajmy o swoje zdrowie!

