Informacione mbi kthimin nga udhëtimi në një zonë rreziku
Personat që kthehen nga një zonë rreziku dhe që jetojnë në bashkinë e Heilbronn-it, janë të detyruar
të informojnë menjëherë zyrën e rendit publik (Ordnungsamt) Heilbronn për hyrjen e tyre në Gjermani
dhe të vetëkarantinohen menjëherë në shtëpi ose në një akomodim tjetër të përshtatshëm. Karantina
duhet të zgjasë për një periudhë 10 ditore. Gjatë kësaj kohe nuk lejohet të pranohen vizita nga
persona, të cilët nuk banojnë në shtëpinë tuaj.
Në linkun e mëposhtëm mund të shikoni se cilat vende konsiderohen zona rreziku:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Karantinimi nuk është i domosdoshëm, p. sh. në rast se i përkisni një grupi profesionesh të caktuar
ose nëse vizitoni bashkëshortin tuaj, i cili jeton në një banesë tjetër. Për informacione të tjera dhe për
rregullat e veçanta, lutemi t’i referoheni rregullores për koronën, “karantinimi pas kthimit” pranë
Ministrisë së Çështjeve Sociale të Landit Baden-Württemberg: https://www.badenwuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/.

E rëndësishme: Ju duhet të raportoni detyrimisht dhe menjëherë kthimin tuaj nga një zonë
rreziku, pranë zyrës tuaj lokale të rendit publik (Ordnungsamt).

Kush dëshiron ta përfundojë para kohe periudhën e karantinimit, mund të kryej pas ditës së pestë në
karantinë testin e koronës dhe ta paraqes atë pranë Ordnungsamt. Ky vërtetim mjekësor duhet të
përmbush kërkesat e institutit Robert Koch-Institut. Testi
•
•
•

duhet të jetë kryer në ditën e pestë pas hyrjes në Gjermani,
duhet t’i referohet testimit ndaj koronës (testim molekularo-biologjik apo testimi antigjen) dhe
duhet të konfirmojë, që nuk ka asnjë të dhënë për një infektimin nga koronavirus.

Informacione të mëtejme mbi testimin do të gjeni në faqen e internetit të institutit Robert KochInstitut: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Si ta raportojë kthimin tim pranë zyrës Ordnungsamt Heilbronn?
Raportimi pranë zyrës së Ordnungsamt duhet të bëhet me shkrim, në adresën e e-mailit
veranstaltungen@heilbronn.de. Përmes e-mailit drejtuar Ordnungsamt, duhet të raportohet çdo
person që ka udhëtuar me ju dhe që banon në qarkun e Heilbronn-it, si edhe të jepen informacionet e
mëposhtme:
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emri dhe mbiemri
datëlindja
adresa në Heilbronn
të dhënat e kontaktit (adresë e-maili ose numër telefoni)
aktiviteti profesional dhe punëdhënësi
data e kthimit
vendi nga i cili jeni kthyer
arsyeja e qëndrimit jashtë vendit
gjendja shëndetësore

Informacione të mëtejshme mund të merrni në www.heilbronn.de/coronavirus nën titullin
“Informacione mbi kthimin nga një zonë rreziku”.

