
 
 

Busverbindungen 
 

Öffnungszeiten  
 

Konto des Kreises Borken 
aus Isselburg (61), Bocholt, Rhede, mit Linie S 75 bis HH   Nordring + 10 Min. Fußweg, 
aus Gronau, Heek, Ahaus, Stadtlohn, Südlohn mit Linie R 76 bis HH  Kreishaus, 
aus Oeding, Burlo mit Linie 754, Stadtverkehr Borken Linien 853, 854 bis HH  Kreishaus; 
weitere Auskünfte gibt die „Schlaue Nummer“ 0180 6 50 40 30 
www.rvm-online.de 

Mo – Mi 
 
Do 
Fr 

8.00 – 12.30 Uhr 
14.30 – 16.00 Uhr 
8.00 – 18.00 Uhr 
8.00 – 12.30 Uhr 

Sparkasse Westmünsterland 
BIC: WELADE3WXXX 
IBAN: DE52 4015 4530 0000 0078 49 
 
USt-ID-Nr.: DE124164543 

 

 

  

     
 

 

 

     

  

Informare 
 

 

Detalii/explicații privind Ordnungsverfügung zur Einhaltung der häuslichen Quarantäne 

gem. § 30 Infektionsschutzgesetz (IFSG), Ordonanța de respectare a carantinei la domiciliu 
conform § 30 din Legea germană de protecție împotriva infecțiilor (IFSG) 

 

 

Stimată doamnă, stimate domn, 
 

primiți această informare ca urmare a testării pozitive cu noul Coronavirus, sau ca urmare a intrării 
în contact direct cu o persoană infectată. 

Conform recomandărilor Institutului Robert Koch (RKI) privind gestionarea îmbolnăvirilor cu noul 
Coronavirus SARS-CoV-2, trebuie să rămâneți în carantină la domiciliu timp de 14 zile după 
testarea pozitivă, respectiv după contactul cu o persoană infectată, pentru a reduce riscul de 
infectare a populației din Germania. 

Carantina este impusă prin Ordnungsverfügung zur Einhaltung der häuslichen Quarantäne 

gem. § 30 Infektionsschutzgesetz (IFSG), Ordonanța de respectare a carantinei la domiciliu 
conform § 30 din Legea germană de protecție împotriva infecțiilor (IFSG), pe care ați primit-o 
astăzi. 

Restricțiile ce rezultă din izolarea dumneavoastră sunt justificate pentru a preveni răspândirea 
acestui virus în cadrul populației. Temeiul legal este dat de § 29 IfSG. 

Pe perioada carantinei este interzisă părăsirea locuinței, fără aprobarea explicită a autorităților 
(Ordnungsamt). De asemenea, vă este interzis să primiți vizite de la persoane care nu aparțin 
gospodăriei dumneavoastră. 

Pe perioada în care vă veți afla în carantină, autoritățile locale (Ordnungsamt) vă vor contacta 
zilnic, pentru a se interesa referitor la sănătatea dumneavoastră, starea dumneavoastră și situația 
generală.   

 

Pe perioada carantinei, trebuie să: 

 vă verificați de două ori pe zi temperatura; 
 completați un jurnal zilnic în care să țineți evidența simptomelor pe care le aveți, a evoluției 

temperaturii corporale, a activităților pe care le desfășurați și a stării dumneavoastră de 
sănătate.  
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Dacă va fi necesar, conform § 29 din Legea germană de protecție împotriva infecțiilor, aveți 
obligația să permiteți efectuarea de examene medicale și prelevarea de probe de către 
reprezentanții Departamentului de Sănătate Publică, în speță examinări externe necesare, probe 
prelevate de pe piele și mucoase. Trebuie să urmați indicațiile Departamentului de Sănătate 
Publică. 

 

Trebuie respectate următoarele reguli de igienă:  

 în cadrul gospodăriei dumneavoastră ar trebui să vă distanțați, pe cât posibil (în timp și spațiu), 
de restul membrilor gospodăriei. Aceasta presupune, spre exemplu, luarea meselor decalat, 
nu împreună (timp), respectiv retragerea în altă cameră, față de ceilalți membri ai gospodăriei 
(spațiu).  

 în cazul în care tușiți sau strănutați, faceți acest lucru menținând distanța față de ceilalți și 
întorcându-vă cu spatele către ei; tușiți sau strănutați în pliul cotului sau folosiți o batistă, pe 
care o aruncați de îndată la gunoi. Spălați-vă des mâinile cu apă și săpun și evitați să vă 
atingeți ochii, nasul sau gura. 

În cazul în care dezvoltați simptome, vă rugăm să luați legătura cu Departamentul de Sănătate 
Publică sau cu persoana dumneavoastră de contact de la “Ordnungsamt”. Dacă necesitați un 
consult medical, vă rugam să anunțați - în prealabil și la contactul cu personalul medical - faptul 
că ați intrat în contact cu o persoană testată pozitiv cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) și că vă 
aflați în carantină. 

Pentru a intra în legătură cu Departamentul de Sănătate Publică, vă rugăm să sunați la numărul 
de telefon 02861 / 821 091 în timpul orelor de program. În afara programului puteți apela numărul 
de telefon 02861- 980910, pus la dispoziție de conducerea Regiunii Borken. 

 

Note 

Pentru veniturile nerealizate pe perioada izolării, conform reglementărilor din § 56 IfSG, aveți 
dreptul la compensare la cerere. 

În cazul în care nu respectați reglementările impuse în perioada de izolare, veți fi plasați în izolare 
în spații special amenajate și închise. Dreptul fundamental la libertate al persoanei (articolul 2 
alineatul 2 teza 2 din Legea fundamentală) poate fi restricționat în acest sens. Cartea a VII-a din 
Legea privind procedura în materie de familie și în materie de jurisdicție voluntară se aplică în 
consecință. 

Ca măsură de precauție facem referire la dispoziția din § 75 IfSG, potrivit căreia persoana care 
contravine unui ordin executoriu în conformitate cu secțiunea 30 (1) IfSG este pedepsit cu 
închisoare de până la doi ani sau cu amendă. 

 


