
www.hausengel.ro        

Siguranța la locul de muncă
Recomandări cu privire la Corona Virus

Cererea de îngrijire la domiciliu este foarte mare în Germania și chiar a crescut. Există multe locuri de muncă 
profitabile care vă așteaptă. Cu toate acestea, persoanele care au nevoie de îngrijire fac parte din grupul de 
risc și, în calitate de îngrijitor care îi asistă pe cei care caută ajutor, aveți o responsabilitate specială. Îndem-
nul la prudență, la păstrarea distanței și la o igienă extinsă este încă valabil, necesită înțelegerea și coopera-
rea noastră. Recomandăm, pe cât posibil, ca toți cei implicați în îngrijire să se vaccineze.

INFO
În calitate de îngrijitor independent într-un cadru casnic, sunteți scutit de cerința 3G sau chiar 2G în Germa-
nia în timp ce lucrați la domiciliu, dar vă rugăm să țineți cont de următoarele:
Intrarea în Germania este posibilă numai cu o dovadă valabilă (vaccinat, recuperat, testat negativ). Nu există 
nici o obligație de carantină pentru dumneavoastră. Dar în multe zone publice din Germania se aplică regula 
3G sau, din ce în ce mai des, chiar regula 2G. Vaccinarea vă facilitează accesul în majoritatea domeniilor 
vieții publice. Clienții preferă, de asemenea, un îngrijitor care a fost deja vaccinat. 

Ce înseamnă regula 3G sau 2G?
Așa-numita regulă 3G înseamnă „vaccinat, recuperat sau testat“. Cei care nu au fost complet vaccinați sau 
care nu sunt considerați recuperați trebuie, în anumite cazuri, să prezinte fie un test rapid negativ (cu o vala-
bilitate maximă de 24 de ore), fie un test PCR negativ (cu o valabilitate maximă de 48 de ore).
În unele state și regiuni, regula 2G a fost introdusă ca o restricție pentru a proteja sistemul de sănătate îm-
potriva infecțiilor. Regula înseamnă  „vaccinat sau recuperat“. În conformitate cu regula 2G, numai persoa-
nele vaccinate sau recuperate au drept de acces. Ca dovadă trebuie prezentat fie un certificat de vaccinare 
valabil, fie un certificat de convalescență.
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Recomandările noastre actuale - pentru siguranta dumneavoastră

Protejați-vă pe dumneavoastră și pe cei din jur prin respectarea măsurilor de comportament și de igienă reco-
mandate. Următoarele informații arată ce poate face fiecare pentru a menține riscul de infectare la un nivel cât 
mai scăzut posibil:

• Vaccinați-vă! Vaccinarea împotriva COVID-19 a îngrijitorilor care au un contact strâns cu cele mai vulne-
rabile grupuri de persoane este de o importanță enormă - nu numai pentru a combate eficient pande-
mia, ci și pentru a-și proteja propria sănătate.  

• Ar trebui să călătoriți din Europa Centrală și de Est numai dacă nu prezentați nici un simptom de boală 
și, în mod ideal, dacă aveți un test corona virus negativ (nu mai vechi de 24 de ore). 

• În prima săptămână  a contractului de îngrijire, trebuie să vă testați de cel puțin două ori (test rapid sau 
un test gratuit). 

• În cazul în care contractul de îngrijire implică multe contacte personale la fața locului cu persoane din 
exterior (serviciul de îngrijire, rude, vecini ai persoanei care are nevoie de îngrijire), recomandăm cel 
puțin un test rapid pe săptămână pe toată durata îngrijirii.  

• Încurajăm  îngrijitorii să discute cu clientul lor ce aranjamente ar trebui să fie făcute pentru o anumită 
gospodărie.

Vom fi bucuroși să vă răspundem la orice întrebare pe care o aveți. De asemenea, puteți găsi informații supli-
mentare pe site-ul nostru. 
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https://www.hausengel.ro/coronavirus/

