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Поведение при подозрение или
потвърждение на COVID-19
заболяване във фирмата
Andrey Popov– stock.adobe.com

Моля, обърнете сериозно внимание на признаците, които могат да говорят
за COVID-19 заболяване. Ранно разпознаване и правилните действия са
важни, за да защитим Вашите колеги и другите контактни лица.
Възможни симптоми на COVID-19 заболяване
•
•
•
•

Кашлица
Висока температура
Новопоявило се затруднено дишане
Допълнителна информация ще намерите при Институт Robert Koch.

Това трябва да направите при подозрение за COVID-19 заболяване:
• Моля, останете вкъщи и информирайте Вашия работодател.
• Свържете се по телефона със своя личен лекар или със съответната здравна
служба (може да се намери на адрес: https://tools.rki.de/PLZTool/). Освен това
можете да се свържете по телефона с лица за медицински съвет на номер
116117 или на адрес www.116117.de.
Там ще получите съвет и ще Ви бъдат обяснени следващите стъпки.

• Ако подозрението се потвърди или бъдете изпратени като предпазна мярка
в карантина, незабавно спазвайте мерките за поведение и съгласувайте понататъшната процедура със своя работодател.

Ако сте имали контакт със заразено лице:
• Първо лекар трябва да прецени, колко е висок рискът от заразяване за Вас, и какви
допълнителни мерки са необходими.

• Докато това бъде извършено: задължително ограничете контактите си с други
хора. Информирайте своя работодател и разберете, каква е по-нататъшната
процедура.

• Свържете се по телефона със съответната здравна служба (може да се намери на

адрес: https://tools.rki.de/PLZTool/). Ако органите разпоредят да си останете вкъщи
като предпазна мярка, при нужда трябва да се консултирате с Вашия работодател,
за да предотвратите финансови отрицателни последствия. Указание: Право на
продължаване на изплащането на възнаграждението съществува само при
нетрудоспособност поради заболяване съгласно чл. 3 на EfZG.

• Информирайте се чрез Корона приложението на Charité. Там ще намерите
указания, за да можете да оцените по-добре рисковете и необходимите
поведенчески мерки.

Така поддържате нисък риска от инфекция във фирмата и на строителните
обекти:
• Спазвайте изискванията за разстояние.

Където това не е възможно, носете защита за устата и носа.

• Спазвайте задължително хигиенните правила: особено често и внимателно
измиване на ръцете със сапун, кихане и кашляне в сгъвката на лакътя.

Допълнителни указания можете да намерите на адрес www.bgbau.de/coronavirus
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