Bulgarisch - Informationen zu den Corona-Regelungen
Информация за правилата относно коронавируса
(версия към: април 2022 г.)
Информация за ваксинацията, тестването и предпазните мерки:

Актуална правила относно коронавируса:
Задължение за носене на маски

Задължението за носене на маски от типа FFP2 е валидно за болниците, домовете, лекарските
кабинети, както и в обществения транспорт.
В ресторанти, магазини или като цяло в предприятия и институции в рамките на правилата за
вътрешния ред може и занапред да се предвиди задължение за носене на маски.
Заедно и занапред срещу коронавируса:

Дори когато задължението за носене на маски вече не важи на много места, моля
предпазвайте най-вече застрашените хора чрез спазване на дистанция и доброволно носене
на покритие за устата и носа на местата, където е невъзможно да се спазва дистанция.
Задължение за тестване

Достъп само с отрицателен резултат от тест е разрешен в:
медицинските заведения и институциите за полагане на грижи, домовете, училищата,
целодневните детски градини, както и местата за лишаване от свобода.
В ресторанти, при мероприятия или като цяло в предприятия и институции в рамките на
правилата за вътрешния ред може да се предвиди представяне на тест, съотв. прилагане на
правилото 3G до 2Gplus.
Заедно и занапред срещу коронавируса:
Тестът Ви дава сигурност – също и там, където такъв не е предвиден. Ако незабелязано сте се
заразили с вируса, можете да го предадете и да застрашите останалите. Можете да
предотвратите също и това чрез редовно тестване.
Моля използвайте предложенията за тестване, за да се тествате преди и след срещи с много
хора.
Влизане в страната

При влизането или връщането в Германия важи правилото 3G:

Всеки трябва да е ваксиниран, преболедувал или да е с отрицателен тест (PCR тест или антигенен тест)
Важно: Децата под дванадесет години не трябва да показват никакви удостоверения.
Необходимостта от допълнителни мерки (при нужда карантина) е налице едва при влизане в
страната от район с висок риск или район с варианти на вируса.

Актуален списък на районите с висок риск: www.rki.de/risikogebiete

