Важне информације на тему Kорона
вирус
1.Како можете добити Kорона вирус ? Вирус се преноси са особе на особу. То се
дешава, на пример, када кашљете, говорите или рукујете са неким.
2. Како можете знати да ли имате вирус? Ако имате Kорона вирус, добили ћете, на
пример, кашаљ, цурење из носа, грлобољу и врућицу. Веома је сличан грипу. Неки
такође имају дијареју. Неки пацијенти су гори од других; имате проблема са дисањем
или упалу плућа. Ако имате вирус, може проћи и до 14 дана док се ови симптоми не
појаве.
3. Зашто је Kорона вирус опасан? Код већине људи је коронавирусна болест блага.
Међутим, болест је тешка код око 15 процената заражених: развијају проблеме са
дисањем и упалу плућа. До данас, вирус је првенствено убио старије пацијенте и
људе који су претходно били болесни.
4. Шта да радим ако имам знакове болести? Ако имате температуру, кашаљ или
недостатак даха и живите у месту где већ постоје људи са вирусном инфекцијом,
требало би да позовете лекара и закажете састанак. Они који имају температуру,
кашаљ или недостатак даха требало би да имају што мање контакта са другим
људима. Држите се најмање 1,5 или 2 метра од других људи. Ако је могуће, останите
код куће или у својој соби. Кашаљ и њушите у потезу руке, или у марамицу, коју
можете одмах одложити у канту за смеће. Перите руке често и темељно (посебно
након коришћења тоалета и пре припреме хране).
5. Шта да радим ако сам имао контакт са зараженом особом? Ако сте били у личном
контакту са особом која има коронавирус, назовите лекара или здравствену службу у
вашем месту становања и тамо их обавестите. Линија може бити заузета ако
истовремено позива велики број људи. У том случају позовите Федерално
министарство здравља: 030 346 465 100. Савет се даје само на немачком. Ако живите
у прихватном центру или заједничком смештају, брзо обавестите управу установе или
негу. На пример, у вашој школи, школи језика, у вашем науковању или на радном
месту.
6. Како Kорона вирус утиче на свакодневни живот - јавни живот?
Савезна влада је одлучила о коронавирусу следеће:
• Многе продавнице остају затворене. Ово се не односи на продавнице које продају
важне ствари у свакодневном животу, попут супермаркета. Они остају отворени.
• Сви спортски објекти, укључујући теретане, базене и игралишта, остају затворени.
• Барови, клубови, дискотеке, пабови, позоришта, опере, концертне дворане и музеји,
изложбе, биоскопи, паркови за забаву и животиње, аркаде, кладионице и бордели
остају затворени.
• Ресторани могу бити отворени између 06:00 и 18:00.
• Верски окупљања - на пример црквене службе у црквама, џамијама, синагогама или
молитвеним кућама других религија, више се не могу одржавати до даљњег.
• Путовања са одмора у земљу и иностранство се можда више не одвијају. Хотели
могу изнајмљивати собе само из важних не-туристичких разлога.
Влада државе Баден-Виртемберг донела је следеће одлуке у вези са вирусом короне:
• Предшколске празнике који завршавају 18. априла затвориће се обданишта, вртићи
и школе.

• Нема посета болницама.
• Нема посета болницама осим битних изузетака / посете домовима за старије и
старе особе су сведене на минимум и ограничене.
• Забрањени су јавни догађаји са више од 100 учесника у затвореним просторијама.
Поред тога, препорука се односи на отказивање свих догађаја који нису апсолутно
неопходни.
• Сви непотребни социјални контакти морају се свести на минимум. Ако сви
одржавају само половину својих уобичајених контаката, пуно тога је већ постигнуто.
• Баке и дједови не би требали бити укључени у бригу о дјеци јер су дјеца често
носиоци вируса, чак и ако ријетко имају симптоме.
• Послодавци би требали омогућити својим запосленима кућну канцеларију или
смањити прековремени рад.
• У основи, радите само оно што је апсолутно неопходно. У пензију у наредним
недељама.

7. Да ли још увек могу да закажем састанак код власти?
У многим градовима, општинама и жупанијама власти више нису отворене за јавност
или само у ограниченом обиму.
Ако имате састанак или хитну ствар која не може да чека, о томе се претходно
информишите код надлежног органа - на пример телефоном или прегледањем веб
локације.

8. Шта је домаћа карантина?
Ако сте ви или члан породице заражени Kорона вирусом, ви и ваша породица биће
под карантином.
То значи да не смете напуштати свој стан / собу (ако имате сопствено купатило са
тоалетом) најмање 14 дана. Ово је веома тешка ситуација, посебно када су деца
такође погођена. Важно је да будете мирни и да телефоном одржавате контакт са
родбином и пријатељима.
Ако се неко други у вашем стану заразио, могуће је да цео или део смештаја буде под
карантином. Заједно са осталим станарима можете размислити које захтеве имате за
управљање домом у овом случају.На пример, у хотелу можете тражити бесплатан
ВиФи. Такође можете разговарати са оператером о томе како би требало да изгледа
снабдевање храном у случају карантене.
Општа телефонска линија за борбу против Kорона вируса: 0421 115

