
Ne bucurăm că faceți parte din familia Hausengel și că vă desfășurați în conti nuare acti vitatea dvs. 
indispensabilă, chiar și în aceste vremuri provocatoare ale pandemiei de corona virus. Dumneavoastră 
aduceți calitate și bucurie în viața oamenilor care au nevoie de îngrijire și sprijin, ceea ce este de 
neprețuit, dar  –mai ales  în acest nou context al pandemiei  –acti vitatea dvs. implică   o responsabili-
tate și mai mare. Pandemia de Corona virus nu a fost încă depășită, deci o bună protecție de sine și a 
celor din jur este importantă pentru a vă proteja și pentru a evita o posibila contaminare. Ce trebuie 
să ști ți înainte de a pleca:

Reglementări de intrare în Germania și orice obligații de caranti nă:
 Începând cu 1 octombrie sunt în vigoare în întreaga lume sfaturi de călătorie diferențiate la nivel  
 de țară. Pentru zonele și țările cu risc crescut de corona virus sunt aplicabile anumite averti smente  
 de călătorie
 Pentru îngrijitori nu se aplică automat caranti na și obligația de pretestare , deoarece acești a   
 aparțin unei grupe profesionale  (începând cu octombrie 2020)
 Înainte de călători în Germania, aveți nevoie de un card de debarcare completat și un certi fi cat de  
 naveti st, pe care să le dețineți în ti mpul  călătoriei
 Pentru cei care se întorc din zone cu risc, se aplică aceleași măsuri și în țara lor de origine 
 (de exemplu, testare obligatorie și caranti nă)

Măsuri comportamentale și de igienă pentru a vă proteja împotriva infecțiilor virale:

În ti mpul călătoriei:
 Purtați protecție pentru gură și nas pe toată durata călătoriei
 Uti lizați dezinfectantul pentru mâini și țineți mâinile îndepărtate, cu fața în jos
 Tușiți și strănutați igienic
 Păstrați o distanță de cel puțin 1,5 m (fi ecare pasager de autobuz are două locuri pentru el)
 Urmați instrucțiunile primite în mijloacele de transport

Comportamentul în acti vitatea de îngrijire de zi cu zi:
 Protejați-vă pe dvs și pe cei din jur luând în considerare măsurile de igienă și comportamentul  
 recomandat
 Aerisiți camerele închise în mod regulat
 Asigurați-vă că eventualii vizitatori respectă măsurile de igienă (Spălarea mâinilor, păstrarea   
 distanței, tuse igienică / strănut)
 Încurajați-vă clienții să contacteze un serviciu de livrare la domiciliu sau ca rudele să preia din  
 cumpărături, astf el încât dvs. ca îngrijitor, să intrați cât mai puțin posibil în contact cu alții. 
 De exemplu, conveniți asupra unui loc fi x unde puteți prelua cumpărăturile.
 Reduceți contactele personale la minimum
 În calitate de înger de casă, aveți asigurări de accident, răspundere civilă și sănătate. Boli acute 
 cu virusul corona sunt, de asemenea, asigurate.

Îngrijirea în vremuri de Corona:

Ce trebuie să știţi înainte de plecarea spre Germania



Note privind uti lizarea măști lor de protecție
Respectarea consecventă a regulilor de igienă recomandate este în conti nuare cea mai efi cientă 
protecție împotriva unei posibile contaminări.  Măști le de protecție pot fi  uti lizate ca măsură 
suplimentară. Acestea trebuie manevrate corect:

 O singură persoană trebuie să folosească aceeași mască.
 Spălați-vă bine mâinile înainte de a pune o mască de protecție (cel puțin 20 până la
 30 de secunde cu săpun. Sfat: cântați de două ori „La mulți ani” corespunzător perioadei în care  
 mânile trebuie ținute sub apă).
 Când puneți masca, asigurați-vă că nasul și gura sunt acoperite până la bărbie și că aceasta se  
 așează cât mai bine posibil în jurul marginilor.
 Evitați ati ngerea și deplasarea măști i de protecție în ti mp ce o purtați.
 Evitați să ati ngeți exteriorul atunci când scoateți masca de protecție, deoarece aici se afl ă
 agenții patogeni. Apucați fi lele laterale și îndepărtați-o cu grijă.
 Spălați-vă bine mâinile după îndepărtarea măști i.
 Măști le de pânză, cum ar fi  masca de înger de casă furnizată de noi, trebuie spălate în mod 
 regulat, ideal la 90 ° C, dar cel puțin la 60 ° C. Când o refolosiți, asigurați-vă că este complet uscată.

Comportament în caz de suspiciune
Dacă există semne de boală care pot indica o infecție cu SARS-CoV-2, ar trebui să respectați 
următoarele reguli de conduită:
 Rămâneți acasă și limitați contactele directe
 Obțineți sfaturi prin telefon: Apelați serviciul medical de gardă la numărul de telefon 116117
 Urmați instrucțiunile medicului
 Dacă ați fost testat, ar trebui să așteptați acasă până când rezultatele sunt disponibile și să
 rămâneți acasă pentru a reduce contactele directe
 Contactați-vă  consilierul personal Hausengel, să vă sprijinim în procesul ulterior

De asemenea, puteți găsi toate aceste informații și respecti v actualizările acestora pe site-ul nostru
www.hausengel.ro/coronavirus/

De asemenea, puteți găsi informații despre procesul de infecție și măsurile împotriva infecției cu coro-
na virus pe site-ul Insti tutului Robert Koch: www.rki.de

Dacă aveți întrebări sau sunteți nesigur, consilierul personal vă va ajuta cu plăcere în orice moment!

Rămâneți sănătoși!

www.hausengel.ro           |             +49 64 24  92 83 70


