
 

02.11.2020 (Bulgarisch) 

 

ЧЗВ - Често задавани въпроси 

Поради многото запитвания, отговорихме на най-често зададените въпроси. Тази 

страница се актуализира непрекъснато. В края на страницата има превод на различни 

езици за изтегляне. 

 

Информация за заразени хора и лица за контакт 

С оглед на публикуваните стойности на честотата и произтичащия от това голям брой 

потвърдени случаи, може да отнеме известно време за обработка на вашата заявка. 

Здравният отдел ще се свърже с вас в отделни случаи, без да бъдете попитани. Бихме 

искали да Ви предоставим малко информация предварително. 

 

Вече сте били информирани от вашия семеен лекар или лаборатория, че 

сте заразени с коронавирус на SARS-CoV-2? 

Дори ако здравният отдел все още не се е свързал с вас, трябва незабавно да се 

поставите в отделна домашна изолация. Това е, за да ви предпази от заразяване на 

други хора. Изолация означава да останете вкъщи, за да защитите хората около вас, да 

не участвате в обществения живот, да не ходите на работа, в училище и т.н. и да не 

използвате обществения транспорт. 

 

По принцип за карантината ще бъдете уведомени писмено с писмо за делегиране. 

Това писмо след това служи и да представи на работодателя. 

 

 

Какво трябва да имат предвид заразените хора и лицата за контакт в 

карантина? 

тe трябва : 

 Да не получават посетители. 
 Дръжте се дистанцирано от другите хора в домакинството, особено от възрастните 

хора и хората с хронични заболявания. 

 Не се ръкувайте, не целувайте и не прегръщайте  други хора. 

 Да не се спи в с други хора на едно легло. 



 Ако е възможно, използвайте собствената си спалня и баня / тоалетна (ако това не е 

възможно, повърхностите в банята трябва да се почистват след употреба). 

 Използвайте общи помещения само ако е абсолютно необходимо. 

 Носете покритие за уста и нос в общите части  на сградата. 

 Не се хранете заедно с други хора. 

 Мийте си ръцете редовно и следвайте етикета за кашлица-кихане. 

 Проветрявайте апартамента на редовни интервали . 

 Използвайте кърпички за еднократна употреба и ги изхвърлете в кошче с капак. 

 Измийте предмети от бита, като съдове, както обикновено (не се изисква специална 

дезинфекция), преди да се използват от други хора. 

 Перете прането редовно, старателно и по възможност при 60 ° C, като използвате 

обичайните методи (не се изискват специални методи за дезинфекция). 

 Не споделяйте хигиенни предмети с други хора. 

 

Как да се грижа за себе си, ако трябва да остана вкъщи? 

Ако живеете сами, помолете роднини, съседи или приятели да направят пазаруването 

вместо вас и да ви ги предадат без контакт. Ако това не е възможно, попитайте за 

услугите за доставка в местния супермаркет. Можете също да отидете на началната 

страница на Информирайте град Дуисбург за предложения за подкрепа за 

солидарност съгласно текущата информация за коронавируса. 

 

Кой е лице за контакт? 

Лице за контакт от категория 1 е : 

 Живее в едно домакинство със заразен човек. 
 Общо поне 15 минути контакт лице в лице със заразен човек, напр. Б. по време на 

разговор. 

 Имал е пряк контакт с телесни течности или секрети от заразени хора (например 

целуване, кашлица, кихане, контакт с повръщане, реанимация от уста на уста и др.) 

 е бил изложен с голяма вероятност на съответна концентрация на аерозоли (капчици, 

съдържащи вируси), дори на по-голямо разстояние от 1,5 m (закрито пространство + 

лоша вентилация + повече от 30 минути на заразеното лице, пребиваващо преди / 

едновременно с лицата за контакт, напр. тържества, пеете заедно или спортувате на 

закрито) 

Тези хора имат повишен риск от заразяване. Рискът е сведен до минимум, ако заразеното 

лице и неговите лица за контакт носят защита през устата по време на срещата. 

Ако въз основа на o.g. aко критериите определят, че може да сте лице за контакт от категория 

1, трябва доброволно да влезете в домашна изолация. 

Домашната изолация означава да останете вкъщи, за да защитите околните, да не участвате в 

обществения живот, да не ходите на работа, в училище и т.н. и да не използвате обществен 

транспорт. След това се обадете на Вашия лекар и обсъдете възможността за отпуск по болест. 



Водете дневник на симптомите.Ако имате типични симптоми на COVID  моля, уведомете го. 

Вашият семеен лекар ще вземе решение за тест за корона. Не отивайте в практиката! 

Симптомите са: 

 Температура  

 Кашлица и задух  

 Затруднено дишане  

 Главоболие и / или болки в тялото, особено когато се комбинират с други симптоми 

 Умора / изтощение над обичайното ниво 

 Загуба на мирис и / или вкус 

 редки симптоми: храчки, кашляне на кръв, диария 

 

По принцип здравният отдел поема оценката на риска и решава дали принадлежите към 

категория 1 и дали е необходима карантина. Ако здравният отдел реши, че трябва да бъде 

поръчана карантина, ще бъдете информирани писмено чрез заповедно писмо за карантината. 

Тогава това писмо служи и като подаване към Работодател. 

В град Дуисбург е създаден специален номер за общи въпроси относно коронавирус: 940049. 

Тя може да се стигне от понеделник до петък от 8 часа сутринта до 16:00 

Какво точно се изисква за тържествата и за „подобни поводи“? 

 Празненствата за изключителен повод включват: кръщенета, 18- ти рожден ден, юбилей, 

рождени дни, сватбени тържества, годишнини (от 25 и нагоре) и завършвания, 

  

Какво имате предвид, когато говорите за срещите в "публично 

пространство"? 

„Публично пространство“ трябва да се разбира като всичко, в което всеки гражданин може да 

влезе, т.е. е свободно достъпно. 

 

Колко души е разрешено да се срещнат в публичното 

Пространство? 

Срещите на публични места са разрешени само с членовете на вашето собствено домакинство 

или един от  друго домакинство. Общо обаче не повече от десет души имат право да останат 

заедно. 

Така че максимум две домакинства с максимум 10 души. 

 

Какво е разрешено в момента в сектора на обществено хранене и кое 

не? 



 Забранена е експлоатацията на ресторанти, кръчми, закусвални, кръчми, кафенета и 

други заведения за обществено хранене. 

 Доставката на храна, както и за вкъщи продажба на храни се допуска, ако се 

наблюдават минимални разстояния и хигиенни изисквания, в съответствие с тази 

наредба. 

 Консумацията е забранена в рамките на 50 метра от заведението за обществено 

хранене. 

 

Какво в момента се отнася за търговията, панаирите, пазарите, занаятите, 

услугите и здравните професии? 

Търговия, панаири и пазари 

Броят на клиентите, присъстващи в търговските обекти по едно и също време, не 

трябва да надвишава един човек на десет квадратни метра търговска площ в 

съответствие с Указа за търговия на дребно на NRW. 

Търговски панаири, изложения, панаири (напр. Битпазари), специални пазари и 

подобни събития не са разрешени. 

 

Занаятчийски занаятия , Обслужващи индустрии и здравни професии 

 Занаятчии и доставчици на услуги в сектора на здравеопазването (включително 

физически професионални терапевти, логопеди, акушерки или подобни без техен 

медицински лиценз, акустици на слухови апарати, оптици, ортопедични обущари и 

др.), 

 Грижа за краката и фризьорски услуги, 

 медицински необходими занаяти и услуги 

 търговския превоз на пътници в пътнически превозни средства. 

Кои извънкласни образователни предложения все още са разрешени? 

Само: 

 Обучения и предложения за обучение и допълнително образование. 
 Компенсаторни предложения за основно образование. 

 Оферти, които обслужват интеграцията. 

 Изпити и, 

 Предложения за самопомощ. 

Следното изрично не е разрешено: 

 Спортни предложения на образователните институции, 

 Оферти на музикални училища, 

 Развлекателните оферти. 

 



Институциите за социални и младежки грижи остават отворени; Макс. разрешен 

размер на групата 10 души. 

 

 

 

Какво е текущото състояние на културните и развлекателни дейности? 

Концерти и представления в театри, оперни и концертни зали, кина и други публични 

или частни (културни) институции, както и работата на музеи, художествени изложби, 

галерии, 

Дворци, замъци, паметници и подобни институции не са разрешени. Пробното 

пускане, което е част от професионалната практика, все още е разрешено. 

Използването на: 

 Басейни и джакузи, сауни и бани и подобни съоръжения, 

 Увеселителни паркове, затворете детски площадки и подобни съоръжения за 

развлекателни дейности отвън , 

 Увеселителни зали, казина, залагания и подобни съоръжения, 

 Клубове, дискотеки и подобни заведения, 

 Публични домове, центрове за проституция и подобни институции, 

 Суинг клубове и подобни заведения, 

 зоологически градини и животински паркове, 

е забранено.  

Предложението за екскурзии с кораби, вагони, исторически железници и подобни съоръжения 

не е разрешено 

Какво се отнася за погребенията и сватбите? 

 Няма лични ограничения за погребенията и ритуалите за погребения. При погребенията е 

задължително да носят маски и да се спазва минимално разстояние от 1,5 метра. За близки и 

роднини, в този случай изискването за разстояние не се прилага, при условие че е осигурена 

проследимост. Тези разпоредби се прилагат и за срещи непосредствено преди Гражданския 

брак. В противен случай се прилагат разпоредбите за съответното място. 

 

Кои разпоредби се прилагат за църквените служби? 

 Съответните религиозни общности сами регулират хода на услугите Компетентност и 

отговорност. Може да го намерите в раздел 3 на CoronaSchVO 

 

Ще се проведе ли коледният пазар в Дуисбург тази година? 



 Коледният пазар в Дуисбург не може да се състои тази година. Град Дуисбург и 

организаторите града са провели много дискусии през последните няколко седмици. 

Разгледани са алтернативни концепции, за да се спаси популярното събитие в центъра на 

Дуисбург. В крайна сметка на фона на бързо нарастващия брой заразени, нямаха друг избор. 

Тъй като коледните пазари все повече се отменят в съседните градове, съществува и голям 

риск от наплив на хора в Дуисбург, което не би могло да бъде оправдано при условие, че ако 

инцидентите са повече от 100, не се носи отговорност. Въпреки всичко, трябва да има коледно 

настроение с празнично осветление.  

 

Трябва ли да регистрирам частно парти, ако то не се провежда в дома 

ми? 

Частни събития могат да бъдат докладвани в Службата за регистрация на гражданите в 

писмена форма. По случай изискване за уведомяване. Лицата, отговорни за 

изпълнението на събитието, трябва да бъдат посочени с техните имена, адреси и 

телефонни номера, както и местоположението на събитието, вида на събитието и да 

посочи очаквания брой участници. Моля, използвайте предоставеният Формуляр за 

регистрация:  

Anmeldeformular 

 

 

От 7-дена има 50 ново заразени от 100 000 жители, са разрешени частните тържества: 

извън апартамент могат да участват максимум 10 души - това важи и от 19 октомври и 

дори празникът да е бил регистриран до 10 октомври. Случаите на заразени за град 

Дуйсбург може да бъде намерен на уебсайта на Здравният Държавен център на NRW: 

https://www.lzg.nrw.de/inf_schutz/corona_meldelage/index.html 

Моля, имайте предвид, че събития с предимно общителен характер продължават 

само, ако се провеждат по изключителен повод (напр. юбилей, сватба, кръщене, 

Рожден ден, парти за дипломиране) и с максимум 10 участника. По отношение на 

Министерството на труда, здравеопазването и социалните въпроси съветва рождените 

дни да не се правят, с изключение на юбилеи и сватбени тържества. Не е позволено 

парти за годеж или други подобни (напр. Къна-вечер, кокоши парти и т.н.). Събития 

без изключителен повод все още не са разрешени. 

Kontakt: Bürger- und Ordnungsamt 

 Corona-Clearingstelle Telefon: 0203 - 283 9009  

E-Mail: corona-ordnungsamt@stadt-duisburg.de  

Публични събития на открито и на закрито Информация за това можете да намерите 

на:  

https://www.lzg.nrw.de/inf_schutz/corona_meldelage/index.html


https://www.duisburg.de/vv/produkte/pro_du/dez_ii/32/veranst altungen-im-

aussenbereich-undgebaeuden.php 

Какво се отнася за тържествата в собствения ви апартамент?  

За срещи в личната сфера се препоръчва да не бъдат повече от десет души. В своя 

отговорност броят на гостите трябва да се определя в рамките на позволеното и да се 

спазват правилата, за да не се заразяват. Всеки гост увеличава потенциалния риск от 

Коронна инфекция. Ако е възможно да отложите тържествата, помислете за това 

предложение. 

 

 

Мога ли да отида да празнувам в съседни градове? 

 За да се предотврати разпространението на вируса, кризисният екип на град Дуисбург 

препоръчва да не ходи на частни тържества и други места, дори ако те все още са под 

граничните стойности. 

 

Трябва ли посетителите от други градове да обърнат внимание на нещо 

специално, когато дойдат в рисковата зона Дуисбург? 

От стойност на заболеваемост от 50, една община е класифицирана като рискова зона, 

това в момента е така към Дуйсбург. Понастоящем не трябва да се представя 

отрицателен тест за корона, всички останали ограничения са резултат от текущата 

информация на общинския уебсайт Corona-Website: 

 https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/index.php 

Други разпоредби могат да се прилагат в други федерални обасти. Тук трябва да се 

информирате. Разбира се, всеки, който е в Дуйсбург, трябва да се запознае и придържа 

към хигиенните правила.  

 

Какво е новото с изискването за маска? 

Както и преди, изискването за маска се прилага във всички градски сгради, както и на 

места, където разстоянието един  от друг не може да се поддържа, например в 

универсални магазини, супермаркети и седмични пазари. 

Задължението за носене на Маска сега също важи: 

 във всички затворени помещения на публичното пространство (= извън собственото 

жилищно пространство), доколкото клиентите или посетителите имат достъп, 

 на пазари и подобни пунктове за продажба на открито, 



 за образователни събития съгласно §§ 6 и 7 в сгради и затворени стаи, 

 на всички срещи, събрания и събития в затворени стаи и за повече от 25 души на 

открито, 

 на детски площадки и 

 в офиси с контакт с клиенти, където не се поддържа дистанция 

 

 

 

 

 

От 22 октомври 2020 г. също е задължително носенето на маски по пешеходните зони и 

търговските улици. Това е валидно всеки ден от 7 ч. сутринта до 23:30. Изключени са от това 

задължение само, тези които имат здравословни проблеми (медицинско удостоверение). 

Настоящият регламент има за цел да защити хората, там където се спазва по- малко 

разстояние. Засегнатите области са изброени по-долу. Ние посочваме най-динамични и 

оживени улици, но може и да има корекции на улиците, актуалното е тук: 

 

1. Област Дуисбург-Валсум: 

 • Kometenplatz 

 • Friedrich-Ebert-Straße (от Goethestraße до Sonnenstraße)  

• Platz der Erinnerung 

 • Passage Friedrich-Ebert-Platz (до Kaufland) 

 • Friedrich-Ebert-Platz  

• Hildegard-Bienen-Straße (между Friedrich-Ebert-Straße и Poststraße) 

 • Franz-Lenze-Platz 

2. Област Дуисбург-Хамборн: 

 • Jägerstraße  

• Hamborner Altmarkt  

• Rathausstraße (между Duisburger Straße и Hufstraße)  

• Duisburger Straße (между Rathausstraße и Bertha-von-Suttner-Straße) • Kaiser-Wilhelm-

Straße (между Wilfriedstraße и Weseler Straße) 

 • Kaiser-Friedrich-Straße (между Weseler Straße и Roonstraße)  

• Friedrich-Engels-Straße (между KaiserFriedrich-Straße и August-Bebel-Platz) 



 • August-Bebel-Platz 

 • Weseler Straße (между Wolfstraße и Grillostraße)  

• Rolfstraße 

 • Henriettenstraße 

 • Franz-Julius-Straße 

• Hagedornstraße  

• Holtener Straße (между Fiskusstraße и Lehrerstraße) 

• Hohenzollernplatz 

 • Alexstraße (между Holtener Straße и Wichernstraße) 

 • Lehrerstraße (между Holtener Straße и Usedomstraße) 

 

3. Област Дуйсбург-Мейдерих / Бийк: 

• Von-der-Mark-Straße (между Auf dem Damm и Am Bahnhof)  

• Friedrich-Ebert-Straße (между Lehnhoffstraße/Lange Kamp и Pothmannstraße/Prinz-

Friedrich-Karl-Straße) 

4. Дуйсбург-Хомберг / Рурорт / Баерл: 

 • Augustastraße (между Moerser Straße и Viktoriastraße)  

• пешеходци област между Kirchstraße, Moerser Straße и Glückaufstraße – включително 

Bürgermeister-Bongartz-Platz 5. Област Дуисбург-Мите 

 • Münzstraße (между Peterstal и Steinsche Gasse)  

• Kasinostraße (между Beeckstraße и Steinsche Gasse) 

 • Kuhstraße  

• Königstraße 

 • Sonnenwal 

l • Düsseldorfer Straße между Königstraße и Friedrich-Wilhelm-Straße 

 • Claubergstraße (между Königstraße и Börsenstraße) 

 • Tonhallenstraße (между Königstraße и Börsenstraße 

 • Hohe Straße (между Königstraße и Börsenstraße) 

• König-Heinrich-Platz/Opernplatz  

• Friedrich-Wilhelm-Straße 



 • Friedrich-Wilhelm-Platz 

 • Portsmouthplatz 

 • Kammerstraße (между Osteingang Hauptbahnhof и Neudorfer Straße) 

 • Oststraße (между Bismarckstraße и Grabenstraße)  

• Wanheimer Straße (между Heerstraße и Wörthstraße)  

• Platz vor der Pauluskirche 

 • Fischerstraße (между Hultschiner Straße и Düsseldorfer Straße) 

 

 

6. Област Дуйсбург-Райнхаузен 

 • Friedrich-Alfred-Straße (между Krefelder Straße и Günterstraße) 

 • Krefelder Straße (между Siegfriedstraße и Atroper Straße)  

• Atroper Straße (между Duisburger Straße и Annastraße) 

 • Marktplatz Hochemmerich  

• Asterlager Straße (между Theodorstraße и Homberger Straße) 

  

7. Област Дуисбург-Зюд 

 • Münchener Straße (между Düsseldorfer Landstraße и Grazer Straße)  

• Angermunder Straße (между Saarner Straße и Am Lipkamp  

 

С маската не само защитавате другите, но и себе си. Задължението за носене на 

защита за уста и нос в момента става ясно чрез публикуван ето на знаци в засегнатите 

области. Веднага след издигане нанадпис ите, нарушенията ще бъдат наказани с 

предупредителна такса от 50 евро. Всеки, който неприеме това, трябва да очаква 

започване наадми нистративни глоби. 

 

Кога мога да сваля маската си на открито? 

Маската може да бъде премахната, за храна и напитки, ако това е необходимо (напр. 

по Медицински причина). Маската не трябва да се отстранява за пушене. 

 

Мога ли все още да присъствам на събития като зрител ? 



 Събирания съгласно закона за събранията, 

 Събития, които са предназначени да обслужват основните нужди на населението, 

поддържането на обществената безопасност и ред или общите обществени услуги и 

осигуряване, 

 Срещи на законово предвидени органи на публични и частни правни институции, 

общества, партии или сдружени 

a. с до двадесет души, ако не могат да бъдат проведени като телефонни или 

видеоконференции, 

b. с повече от двадесет, но максимум 250 души в затворени помещения или 500 души на 

открито, само след одобрение от компетентните органи, ако събранието трябва да се 

проведе през месец ноември 2020 г. по основателна причина, в присъствие и с 

предвидения брой хора, 

 Събития за лов, 

 Погребения (без повторни тържества) и 

 граждански сватби (без тържества) 

са забранени. 

 

Какви ограничения има в момента в областта на спорта ?  

Общинските спортни зали вече не могат да се използват за контактни спортове , това 

включва и спорт в училище. Контактните спортове също са забранени на открито. Това 

означава , че игрите и състезанията в аматьорските лиги на Дуйсбург трябва да бъдат 

преустановени. Тренировачни и класически контактни спортове като фудбол са 

възможни, но въпреки това трябва да бъдат адаптирани към ситуацията и 

изискванията на раздел 9, параграф 1 CoronaSchVO 

 

 

Има ли вечерен час в Дуйсбург ? 

 Времето за отваряне в гастрономическия участък е ограничено до максимум 23 часа. Това се 

отнася и за продажбата на алкохолни напитки , например нон стоп магазини (Зали за пиене) 

ограничението важи до 6 сутринта. 

 

Oт какво се извлича стойността на честотата?  

Лаборатории , клиники и лекари - а през делничните дни и тестовия център в докладват за 

положителни резултати от теста на зравния отдел. Оттам докладите се изпращат до института 

Робърт Кох (RKI). Стойността на честотата се извлича от споменатите доклади за период от 

седем дни. 

 



Какво е текущото състояние на детската градина и центровете за детска 

дневна грижа 

 Понастоящем всички деца - като се вземе предвид процесът на заразяване , нуждите на 

децата и семействата и интересите на служителите - могат да посещават техния дневен център 

или детско заведение в уговорената степен. 

 

Какво е текущото състояние по темата за училищата? 

 В средните училища в Дуисбург (след есенната ваканция) държавна наредба обикновено 

предвижда носенето на защита на устата и носа.Това е предназначено, от една страна, да 

предотврати разпространението на вируса, от друга страна, да гарантира, че училището може 

да продължи да работи в дългосрочен план.Ако се случи инфекция, защитата с маска свежда 

до минимум броя на съучениците, които отговарят на условията за евентуална карантина. 

 

За какво трябва да внимавате, когато пътувате?  

Тук можете да разберете какво трябва да имате предвид, когато пътувате в Германия или в 

чужбина, кои разпоредби се прилагат и какво трябва да знаят пътниците от рискова зона.  

Пътувания в Германия  

Ако искате да пътувате в Германия, трябва да спазвате правилата в съответната федерална 

провинция.  

Не се изисква отрицателен тест за връщане в Дуйсбург от рискова зона в Германия. 

Поради локални огнища в някои градове и провинции може отново да има ограничения. 

Следователно проверете за вътрешни пътувания, които разпоредби се прилагат за вашия 

регион и вашата дестинация за пътуване. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html 

Информация за NRW е достъпна тук: 

 

https://www.land.nrw/corona 

 

Влизане от рискова зона (в чужбина).  

Всеки, който е останал в рискова зона в чужбина през последните 14 дни преди да влезе в 

Германия, трябва незабавно да влезе в домашна изолация и да информира своята отговорна 

здравна служба.От 8 август всеки човек, влизащ от рискова зона, трябва да представи 

отрицателен тест за корона, който не е по-стар от 48 часа или който е тестван за коронална 

инфекция след пристигане.  

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html
https://www.land.nrw/corona


Хората, които имат отрицателен резултат от теста, са освободени от задължението да се 

изолират у дома, ако не показват никакви симптоми. 

 Моля, попълнете следния формуляр след влизането или връщането си в Дуисбург, за да 

можете бързо и лесно да се съобразите със задължението си да докладвате в здравната 

служба на Дуйсбург 

http://ffw.duisburg.de/lip/action/invoke.do?id=100448 

 

За пътници, връщащи се от страна, която не е рискова зона, възможността да бъдат 

тествани безплатно след влизане в Германия приключи в края на 15 септември 2020 г. 

 

 

 Въздушните пътници и пътниците на кораба са задължени да предоставят 

самоличност, маршрут на пътуване и данни за контакт. Съответните превозвачи трябва 

да ги вземат и да ги изпратят на отговорните органи. Това се прави с помощта на 

изходна карта и се използва за проследяване на лица за контакт. 

Настоящите предупреждения за пътуване от Федералното министерство на 

външните работи можете да намерите тук: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise 

RKI също изброява състояния в редовно актуализиран списък, в който съществува 

повишен риск от инфекция с SARS-CoV-2. От 1 октомври предупреждението за 

пътуване автоматично ще се прилага за зоните с коронен риск. 

 

Институтът "Робърт Кох" (RKI) посочва настоящите рискови области на уебсайта си на:  

https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete 

Моля, разберете независимо дали сте влезли от рискова зона. 

 

Как мога да си направя тест в Дуисбург?  

Медицинската асоциация с установените му лекари е отговорна за тестване на 

пътниците. 

1. Всички пътуващи (в Германия и тези, които се връщат от рискови зони) могат да се 

тестват до 72 часа след завръщането си без предварително уведомление в центъра за 

тестване в Theatre am Marientor, Plessingstrasse 20, 47051 Duisburg-Mitte. Моля, 

обърнете внимание, че в зависимост от броя на изследваните лица в центъра за 

тестване може да има време на изчакване. 

 

http://ffw.duisburg.de/lip/action/invoke.do?id=100448
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete


2. Връщащите се пътници могат да бъдат тествани и от местни лекари, които са се 

съгласили да го направят. Можете да намерите преглед на тези лекари на уебсайта на 

Асоциацията на задължителните лекари по здравно осигуряване в Северен Рейн в 

https://coronavirus.nrw/patienteninformationen/ 

Връщащите се пътници и тези, които се връщат от рискови зони в чужбина, трябва да бъдат в 

домашна изолация, докато не се получи резултат от теста. 

 

Получавам ли писмена заповед за домашна изолация (карантина)?  

Тъй като това е законова разпоредба, от здравния отдел не се издава отделна 

административна заповед за домашна изолация след излизане или връщане в страната. 

Хората, които влизат в страната, трябва да преминат директно към вътрешната изолация 

(Карантина). 

Настоящият регламент за влизане в NRW ( CoronaEinreiseVO NRW) е валиден до 31 октомври 

2020 г. Трябва да се изчакат допълнителните законови изисквания на провинция Северен 

Рейн-Вестфалия. 

За какво трябва да внимавам, ако се появят симптоми? 

 

Ако имате симптоми, здравният отдел трябва да бъде информиран незабавно. 

 Температура 

 Кашлица и задух 

 Затруднено дишане 

  Умора  

  Мускулна болкa  

  Болка в гърлото  

  Хрема  

 Диария 

Моля, останете вкъщи, докато това бъде изяснено. 

Изтегляния: 

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-

faq.php.media/111523/201006_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf 

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-

faq.php.media/109457/mags-informationen-fuer-reisende-aus-risikogebieten.pdf 

 

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-

faq.php.media/109458/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-

risikogebieten_turkisch.pdf 

https://coronavirus.nrw/patienteninformationen/
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/111523/201006_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/111523/201006_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109457/mags-informationen-fuer-reisende-aus-risikogebieten.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109457/mags-informationen-fuer-reisende-aus-risikogebieten.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109458/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-risikogebieten_turkisch.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109458/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-risikogebieten_turkisch.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109458/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-risikogebieten_turkisch.pdf


https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-

faq.php.media/109459/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-

risikogebieten_englisch.pdf 

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-

faq.php.media/109460/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-

risikogebieten_franzosisch.pdf 

ЧЗВ (въпроси и отговори) MAGS NRW: 

https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus#70088aff 

 

 

 

 

 

 

Какво трябва да знам за гражданските бракове?  

Поради Corona само ограничен брой хора са допуснати до службите по регистрация в Дуисбург 

по време на гражданския брак в съответствие с хигиенните разпоредби, разпоредбите за 

разстояние и носенето на маска. Цялата информация можете да намерите тук. Вижте също 

„Какво се отнася за погребенията и сватбите? 

https://www.duisburg.de/vv/produkte/pro_du/dez_ii/32/Eheschliessung.php 

 

Преводи на често задаваните въпроси на различни езици (от 21 октомври 2020 г.) 

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-

faq.php.media/111523/201006_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf 

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-

faq.php.media/109457/mags-informationen-fuer-reisende-aus-risikogebieten.pdf 

 

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-

faq.php.media/109458/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-

risikogebieten_turkisch.pdf 

 

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-

allgemeine-faq.php.media/109459/mag042520_mags-informationen-fur-

reisende-aus-risikogebieten_englisch.pdf 

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109459/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-risikogebieten_englisch.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109459/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-risikogebieten_englisch.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109459/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-risikogebieten_englisch.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109460/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-risikogebieten_franzosisch.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109460/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-risikogebieten_franzosisch.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109460/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-risikogebieten_franzosisch.pdf
https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus#70088aff
https://www.duisburg.de/vv/produkte/pro_du/dez_ii/32/Eheschliessung.php
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/111523/201006_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/111523/201006_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109457/mags-informationen-fuer-reisende-aus-risikogebieten.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109457/mags-informationen-fuer-reisende-aus-risikogebieten.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109458/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-risikogebieten_turkisch.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109458/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-risikogebieten_turkisch.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109458/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-risikogebieten_turkisch.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109459/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-risikogebieten_englisch.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109459/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-risikogebieten_englisch.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109459/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-risikogebieten_englisch.pdf


https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-

allgemeine-faq.php.media/109460/mag042520_mags-informationen-fur-

reisende-aus-risikogebieten_franzosisch.pdf 

 

 

Повече информация 

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-

virus_allgemeine-informationen.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109460/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-risikogebieten_franzosisch.pdf
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php.media/109460/mag042520_mags-informationen-fur-reisende-aus-risikogebieten_franzosisch.pdf
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