
  

Örülünk, hogy Ön a Hausengel család tagja és a koronajárvány ezen kihívásokkal teli időszakában is to-
vább végzi fontos munkáját. Ön jobb életminőséget és örömet hoz az gondozásra és támogatásra szoru-
ló emberek életébe, amely felbecsülhetetlen érték, de - különösen most - rendkívüli felelősséggel jár. A 
koronapandémiát még nem sikerült legyőzni, ezért fontos az esetleges fertőzések elkerülése érdekében 
helyesen megvédeni önmagát és másokat. 

A következőket kell tudnia kiutazása előtt:

Németországba történő belépés szabályai és karanténra vonatkozó kötelezettségek:

� Németországba beutazó személyekre a következő szabályok vonatkoznak, függetlenül attól, hogy 
légi vagy vízi úton, közúton vagy vasúton érkezett-e az országba: Minden 12. életévét betöltött sze-
mélynek rendelkeznie kell az országba történő belépéskor a következő három igazolás egyikével (vé-
dettségi igazolás, oltási igazolás, negatív teszt). A karantén kötelezettséget idő előtt megszüntetheti 
(kivéve ha vírusvariáns területről érkezik – mivel az utazók kötelezve vannak az utazás előtt negatív 
teszt eredményt felmutatni, viszont az eredmény nem szabadítja fel a karantén kötelezettség alól. 
További információkat a témában itt talál.

� Rizikó terület egy olyan régió vagy ország, ami Németországon kívül található, és a beutazás előtt, 
vagy beutazáskor Németországot veszélyezteti a Coronavirus SARS-CoV-2 fertőzéssel. A rizikó terüle-
teket 2021. Augusztus 1.-től két kategóriába soroljuk: vírusvariáns és fokozottan veszélyezetett rizikó 
területre. Az „egyszerű“ rizikó területnek a kategóriáját már nem használjuk. A Robert Koch-Institut 
egy listát vezet az aktuális rizikó területekről amit az alábbi linken talál.

� Az országos rendelet szerinti szabály a fertőzés elleni védelmi törvény 32 § -nak az első bekezdése, 
összekapcsolva a 30 § első mondata szerint érvényes. A szabálysértést megszegőre akár 25 000 Euro 
pénzbírságot is kiszabahatnak.

� Kötelezve van a közegészségügyi hatóságnak a szövetségi köztársaság területére való beutazása 
előtt a tartózkodási címét megadni. Mielőtt beutazik az országba kötelezően regisztrálnia kell a 
www.einreiseanmeldung.de honlapon és az igazolást magánál kell tartnia. Az igazolást a megbízója 
és a szövetségi rendőrség is ellenőrizheti, a szövetségi rendőrség ezáltal a határ rendőrség feladatát 
is ellátja (beutazásnál az országhatárnál). A beutazási bejelentő lap kitöltésében örömmel segítünk.

Idősgondozás koronavírus idején: 
Amit az utazása előtt tudnia kell

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende.html#c20222
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
http://www.einreiseanmeldung.de
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� Az utazóknak rendelkezniük kell negatív teszttel, védettségi vagy oltási igazolással, függetlenül attól, 
hogy honnan érkeznek, vagy mivel utaznak. Utazása megkezdése előtt, az igazolásnak Önnél kell 
lennie. Az igazolást az utazás során elkérheti és ellenőrizheti a hatóság, vagy a szövetségi rendőrség.

� Alapvetően köteles 10 napig karanténba vonulni a fokozottan veszélyeztetett területről való belépés 
után minden olyan személy, aki nem az idősgondozásban tevékenykedik. 

� A fokozottan veszélyeztetett területről érkezőknek karanténkötelezettsége (10 nap, 5 nap után 
ingyenes tesztelés lehetőségével). Ez nem vonatkozik a beoltott vagy gyógyult személyekre, és az 
idősgondozókra sem. Lásd Korona Beutazási Rendelet (§ 6 (2)): A karantén kötelezettség nem vonat-
kozik:

 1. Negatív teszttel rendelkező személyekre és,
  a)    Akinek a tevékenysége a fenntarthatósághoz elengedhetetlen 
  aa)  Az egészségügyi rendszer működőképessége, különösen az orvosok, ápolók, kisegítő 
          egészségügyi személyzet és gondozók.
� Még ha a teszt eredménye negatív is, köteles haladéktalanul felvenni a kapcsolatot az Önért    fele-

lős egészségügyi hivatallal, ha a koronavírus SARS fertőzés jellegzetes tüneteit (légszomj, újonnan 
fellépő köhögés, láz ,szag vagy ízérzés elvesztése) észleli 14 napon belül. 

� A veszélyeztetett területről hazatérő utazóknak a saját országukban érvényes intézkedések vonat-
koznak (karantén, koronavírus teszt). 

Viselkedési és higiéniai intézkedések a vírusfertőzések megakadályozása érdekében:

Utazás során:
�	Az utazása során végig viseljen FFP2 típusú maszkot
�	Használja a rendelkezésre álló kézfertőtlenítőszert és tartsa távol a kezét az arcától
�	Köhögés és tüsszentés higiénikusan történjen
�	Tartson legalább 1,5 m távolságot (minden buszon utazónak  két ülés áll rendelkezésére)
�	Kövesse az utazási szolgáltató útmutatásait

Viselkedés a mindennapi gondozásban:
�	Védje meg Önmagát és az Ön körül lévőket az ajánlott viselkedési és higiéniai intézkedések 
 betartásával
�	Ha nyilvános helyen tartózkodik (bevásárlás, tömegközlekedés), kötelező az orvosi száj- és orrtakaró
 maszk (FFP2 vagy műtéti maszk) viselése
�	Szellőztesse rendszeresen a zárt helyiségeket
�	Ügyeljen arra, hogy a kívülről érkező látogatók is betartsák a higiéniai intézkedéseket (kézmosás, 
 távolságtartás, higiénikus köhögés / tüsszentés)
�	Kezdeményezze  munkaadójánál,  hogy béreljenek szállítási szolgáltatást ügyintézésre, beszerzése-
 kre vagy hogy a rokonok átvegyék ezen feladatokat, hogy Ön, mint gondozó, minél kevesebbet 
 kerüljön kontaktba másokkal. Például állapodjon meg egy fix lerakóhelyben, ahol a beszerzéseket,
 bevásárlásokat lerakhatják
�	A személyes kapcsolatokat csökkentse minimálisra 
�	Hausengeles idősgondozóként Ön rendelkezik általunk baleset-, felelősség- és egészségbiztosítással. 
 A koronavírus okozta akut betegségek is biztosítottak ezáltal
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Útmutató a védőmaszk használatához

Az ajánlott higiéniai szabályok következetes betartása továbbra is a leghatékonyabb védelem a lehet-
séges fertőzések ellen. A védőmaszkok kiegészítő intézkedésként használhatók. A következőképp kell a 
maszkot helyesen használni:
�	Csak egy személy használhatja ugyanazt a maszkot.
�	Alaposan mosson kezet, mielőtt védőmaszkot vesz fel (legalább 20-30 másodpercig szappannal. 
 Tipp: A „Happy Birthday to you“ két alkalommal való eléneklése ennek az időnek felel meg – ez 
 ideig tartsa a kezét víz alatt).
�	A maszk felhelyezésénél ügyeljen arra, hogy az orra és a szája az álláig takarva legyen, és hogy 
 a maszk szélei a lehető legjobban simuljanak az arcához.
�	Kerülje a védőmaszk érintését és mozgatását viselése közben.
�	A védőmaszk eltávolításakor kerülje a külső részek érintést, mivel itt nagy eséllyel kórokozók találha-
 tók. Fogja meg az oldalsó füleket vagy zsinórokat, és óvatosan vegye le.
�	Miután eltávolította a maszkot az arcáról, alaposan mossa meg a kezét.
�	A szövetmaszkokat, mint például az általunk küldött Hausengel-es maszkot, rendszeresen kell 
 mosni, ideális esetben 90 ° C-on, de legalább 60 ° C-on. Újrafelhasználáskor győződjön meg róla, 
 hogy teljesen száraz-e a maszk.

Viselkedés koronagyanú esetén

Ha olyan betegségtünetei vannak, amelyek a SARS-CoV-2 fertőzésére utalhatnak, akkor a viselkedési 
szabályokat be kell betartania:

�	Maradjon otthon, és ott is korlátozza a közvetlen kontaktokat
�	Kérjen telefonos tanácsadást: hívja az orvosi ügyeletet a következő telefonszámon: 116117
�	Kövesse az orvosi utasításokat
�	Amennyiben tesztelték Önt, várjon, amíg az eredmények rendelkezésére állnak, addig maradjon 
 otthon és minimalizálja a közvetlen kontaktokat
�	Vegye fel a kapcsolatot a személyes Hausengel tanácsadójával, mi támogatjuk Önt a további 
 lépésekben

Ezen információkat és az aktuális változásokat weboldalunkon is megtalálhatja.

A fertőzési folyamatról és a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről is talál információt a Robert 
Koch Intézet honlapján.

Ha kérdése van vagy bizonytalan, személyes tanácsadója bármikor szívesen segít Önnek!

Maradjon egészséges!

https://www.hausengel.hu/koronavirus-hu/
http://www.rki.de
http://www.rki.de

