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Αντιμετώπιση σε περίπτωση υποψίας,
ή επιβεβαίωσης προσβολής από
COVID-19 στην επιχείρησή σας
Andrey Popov– stock.adobe.com

Παρακαλούμε να λαμβάνετε σοβαρά τις ενδείξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην πάθηση COVID-19. Η έγκαιρη αναγνώριση και ο σωστός
χειρισμός είναι σημαντικά, ώστε να προστατέψουν εσάς, τις/τους συναδέλφους
σας και άλλα πρόσωπα με τα οποία έρχεστε σε επαφή.
Πιθανά συμπτώματα μιας πάθησης COVID-19
•
•
•
•

Βήχας
Πυρετός
Νεοεμφανιζόμενη δύσπνοια
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ινστιτούτο Robert Koch.

Να τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση υποψίας προσβολής από COVID-19:
• Παρακαλούμε να μείνετε στο σπίτι σας και να ενημερώσετε την/τον εργοδότη σας.
• Επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον/την οικογενειακό σας γιατρό, ή την αρμόδια

υγειονομική υπηρεσία (περισσότερα εδώ: https://tools.rki.de/PLZTool/). Επίσης,
μπορείτε να βρείτε συνεργάτες για ιατρικές συμβουλές άτομα καλώντας τηλεφωνικά το
116117, ή στο www.116117.de.
Εκεί θα σας δοθούν συμβουλές και θα αποσαφηνιστούν τα περαιτέρω βήματα.

• Εφόσον επιβεβαιωθεί η υποψία, ή προληπτικά μπείτε σε καραντίνα, τηρήστε
οπωσδήποτε τα μέτρα συμπεριφοράς και συμφωνήστε για τη συνέχιση της
διαδικασίας με τον/την εργοδότη σας.

Εάν είχατε επαφή με άτομο που είχε μολυνθεί:
• Σε πρώτη φάση θα πρέπει να εκτιμηθεί από ιατρικής απόψεως, πόσο μεγάλος είναι για
σας ο κίνδυνος μιας μόλυνσης και ποια είναι τα περαιτέρω μέτρα που θα πρέπει να
ληφθούν.

• Μέχρι να γίνει αυτό: παρακαλούμε να περιορίσετε τις επαφές σας με τους άλλους.

Ενημερώστε τον/την εργοδότη σας και αποσαφηνίστε, το πώς θα πρέπει να
διενεργηθεί η συνέχεια της διαδικασίας.

• Επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την αρμόδια υπηρεσία υγείας (στη διεύθυνση:

https://tools.rki.de/PLZTool/). Εάν οι Αρχές διατάξουν την προληπτική παραμονή στο
σπίτι συνεννοηθείτε με τον/την εργοδότη σας ώστε να αποφύγετε οικονομικές συνέπειες.
Οδηγία: Απαίτηση για συνέχιση της αμοιβής στοιχειοθετείται μόνο σε περίπτωση
ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθένειας σύμφωνα με το § 3 EfZG.

• Ενημερωθείτε μέσω του Corona-App der Charité. Εκεί θα βρείτε οδηγίες, ώστε να
αποφύγετε τους κινδύνους και να εκτιμήσετε καλύτερα τα απαραίτητα τα μέτρα
συμπεριφοράς.

Με τον τρόπο αυτό ο κίνδυνος μόλυνσης στην επιχείρηση και στα εργοτάξια
παραμένει μικρός:
• Να τηρείτε τις απαιτούμενες αποστάσεις .

Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, να φοράτε μάσκα προστασίας στόματος -μύτης.

• Να τηρείτε οπωσδήποτε τους κανόνες υγιεινής: ειδικότερα τα χέρια θα πρέπει να

πλένονται σχολαστικά με σαπούνι, ενώ το φτάρνισμα και ο βήχας να γίνονται στο
εσωτερικό μέρος του αγκώνα.

Περισσότερες οδηγίες θα βρείτε στη διεύθυνση www.bgbau.de/coronavirus
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