
Ne bucurăm că faceți parte din familia Hausengel și că vă desfășurați în continuare activitatea 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  –activitatea 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 știți înainte de a pleca:

Reglementări de intrare în Germania și orice obligații de carantină:

� În cazul în care intrați în Republica Federală Germania din străinătate pe uscat, pe mare sau pe 
calea aerului, se aplică obligația generală de a prezenta dovezi împotriva infectării cu corona virus, 
indiferent dacă a avut loc o ședere anterioară într-o zonă cu risc ridicat sau într-o zonă cu variante 
de virus. Certificatul de vaccinare sau convalescență este echivalent cu un test negativ în cadrul 
obligației de a furniza dovezi. 

� O zonă de risc este un stat sau o regiune din afara Republicii Federale Germania pentru care există 
un risc crescut de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 în momentul intrării în Republica Federală 
Germania. De la 1 august 2021, zonele de risc au fost desemnate în două categorii: Zonele cu risc 
ridicat și zonele cu variante de virus. Categoria de zone de risc „simple“ nu mai este aplicabilă. 
Institutul Robert Koch actualizează în permanență o listă a zonelor de risc la acest link.

� Obligația de mai sus se aplică pe baza dispozițiilor legale din fiecare land în parte, în conformitate 
cu articolul 32 pct. 1 coroborat cu articolul 30 alineatul 1 pct. 2 din Legea privind protecția împo-
triva infecțiilor. Încălcările pot fi urmărite ca infracțiune administrativă și pot fi sancționate cu o 
amendă de până la 25.000 de euro.

� De asemenea, sunteți obligat să informați autoritatea sanitară responsabilă de dumneavoastră cu 
privire la adresa dumneavoastră de reședință din Germania. Prin urmare, chiar înainte de a intra 
în țară, trebuie să vă înregistrați la www.einreiseanmeldung.de și să aveți asupra dumneavoastră 
confirmarea de înregistrare la intrarea în țară. Confirmarea va fi verificată de către transportatorul 
dumneavoastră și, dacă este necesar, de către Poliția Federală în cadrul unui control de intrare; în 
plus, Poliția Federală efectuează controale și cu ocazia misiunilor sale de poliție de frontieră (de 
exemplu, la intrarea pe uscat). Vom fi bucuroși să vă ajutăm să completați formularul de înscriere 
digitală. 

Îngrijirea în vremuri de Corona:

Ce trebuie să știţi înainte de plecarea spre Germania

https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
http://www.einreiseanmeldung.de
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� Călătorii trebuie să aibă întotdeauna asupra lor un rezultat negativ al testului, o dovadă de vaccina-
re sau o dovadă de vindecare la momentul intrării, indiferent de mijlocul de transport și indiferent 
dacă a avut loc o ședere anterioară într-o zonă cu risc ridicat sau cu variații ale virusului. În cazul în 
care utilizați o companie de transport (autobuz, avion, tren etc.), trebuie să prezentați dovada înain-
te sau în momentul plecării. Dovada poate fi solicitată de către poliția federală sau de către autor-
itatea competentă în timpul controlului traficului transfrontalier către Germania.

� În principiu, sunteți obligat să intrați în carantină timp de 10 zile după ce ați intrat în Germania 
dintr-o zonă cu risc ridicat. 

� Obligația de carantină (10 zile cu posibilitatea de testare gratuită după cinci zile) pentru persoane-
le care intră în țară din zonele cu risc ridicat nu se aplică persoanelor vaccinate și recuperate și, în 
general, nici îngrijitorilor. A se vedea Ordonanța privind intrarea călătorilor in Germania cu privire la 
corona virus [articolul 6 alineatul (2)]: Cerința de carantină nu se aplică:

 1. persoanelor care dețin un certificat de testare și
  a)   a căror activitate este indispensabilă pentru menținerea 
  aa) funcționării sistemului de sănătate, în special a medicilor, a asistentelor medicale, 
        a personalului medical auxiliar și a îngrijitorilor.
� Chiar dacă rezultatul testului este negativ, sunteți obligat să contactați imediat autoritatea sanitară 

de care aparțineți dacă prezentați simptome tipice (dificultăți de respirație, tuse nou apărută, febră 
sau pierderea mirosului sau a gustului) de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 în termen de 14 
zile de la intrare.

� 9. Călătorii care se întorc din zonele de risc se supun măsurilor în vigoare în țara lor de origine (de 
exemplu, teste obligatorii și carantină).

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

În timpul călătoriei:

� Purtați mască de protecție tip FFP2 pentru gură și nas pe toată durata călătoriei.
� Utilizați dezinfectantul pentru mâini și țineți mâinile îndepărtate de față.
� Tușiți și strănutați igienic.
� Păstrați o distanță de cel puțin 1,5 m (fiecare pasager de autobuz are două locuri pentru el).
� Urmați instrucțiunile primite în mijloacele de transport.

Comportamentul în activitatea de îngrijire de zi cu zi:

� Protejați-vă pe dvs și pe cei din jur luând în considerare măsurile de igienă și comportamentul  
 recomandat.
� Când vă aflați în spații deschise (magazine sau mijloace de transport), este obligatoriu să purtați 
 mască de protecție (tip FFP2 sau chirurgicală).
� 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, astfel încât dvs. ca îngrijitor, să intrați cât mai puțin posibil în contact cu alții. De 
 exemplu, conveniți asupra unui loc fix unde puteți prelua cumpărăturile.
� Reduceți contactele personale la minimum.
� În calitate de înger de casă, aveți asigurări de accident, răspundere civilă și sănătate. Bolile acute cu 
 virusul corona sunt, de asemenea, asigurate.
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Note privind utilizarea măștilor de protecție

Respectarea consecventă a regulilor de igienă recomandate este în continuare cea mai eficientă 
protecție împotriva unei posibile contaminări.  Măștile de protecție pot fi utilizate 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 atingerea și deplasarea măștii de protecție în timp ce o purtați.
� Evitați să atingeți exteriorul atunci când scoateți masca de protecție, deoarece aici se află agenții 
 patogeni. Apucați filele laterale și îndepărtați-o cu grijă.
� Spălați-vă bine mâinile după îndepărtarea măștii.
� Măștile 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 respectiv actualizările acestora pe site-ul nostrum 

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

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

Rămâneți sănătoși!

http://www.hausengel.ro/coronavirus
http://www.rki.de

