
  

Інформація для позитивно протестованих 
При позитивному тесті (ПЛР або експрес-тест): 

• Для позитивно тестованих з короною (ПЛР / експрес-тест з місця тестування) автоматично 

застосовується десятиденний карантин. Перший день – це день після тесту. 

• Ті, у кого немає симптомів не менше 48 годин, можуть маючи негативну ПЛР або експрес-

тест або позитивну ПЛР не раніше 7-го дня вийти з карантину при тестi зі значенням КТ >3. 

Результат тесту повинен зберігатися як доказ протягом місяця. 

• Для роботодавця або школи позитивним результатом тесту є доказ того, що в силу вступив 

карантинний обов'язок. 

• Немає письмового наказу Про карантин від Департаменту охорони здоров'я або охорони 

здоров'я чи  Адміністративного управління. Також не потрібно дзвонити у Відділ охорони 

здоров'я або у Відділ охорони здоров'я.  

• Якщо хтось заражений, то повинен повідомити своїм контактним особам за останні два 

дні. Але на них не поширюється автоматичний карантин. Але вони повинні стежити за 

симптомами і звертатися до лікаря при появі симптомів. 

Члени сім'ї позитивно протестованих 

• Автоматично застосовується 10-денний карантин (див. вище). 

• Можливе тестування дл звiльнення через 7 днів з негативним тестом ПЛР або експрес-

тестом 

• Учні, а також діти, які ходять в дитячий сад, можуть вийти з карантину вже через 5 днів. 

• Доказ для дотримання карантину є позитивний результат тесту інфікованих персон. 

Винятки з карантину в якості члена сім'ї позитивно протестованих 

(вимога: ніяких симптомів) 

• Людям з бустерною вакцинацією (бустерна вакцинація; чи всього три щеплення) 

• видужавши люди (з 29-го по 90-й день після ПЛР-тестування) 

• вакциновані та видужавши люди (позитивний тест на ПЛР + вакцинація або ревакцинація 

відповідно. Вакцинація + одужання) 

• Люди з дворазовою вакцинацією, у яких друга вакцинація триває більше 14, але не менш 

за 90 днів 

• Особи з позитивним тестом на антитіла і подальшою вакцинацією = поривняно з двiчи 

вакцинованими; 14-денний період каренції вiдпадає 

Доказ одужання (потрібно ПЛР) 

• Аптеки можуть видати сертифікат при здачі позитивного ПЛР-тесту. 

• В якості альтернативи, підтвердження одужання можна запросити поштою до відділу 

охорони здоров'я (nachweispcr@kreis-re.de) 

 

Додаткова інформація: www.kreis-re.de/corona та www.mags.nrw/coronavirus-quarantaene  
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