
 
 

 

 

Buletin informativ cu privire la izolare in Saxonia 
 

Situație: Noiembrie 2021 

 

Ce este de făcut¹ în caz de suspiciune de infectare cu Coronavirus SARS-CoV-2, în cazul persoanelor 
cu test cu rezultat pozitiv și al persoanelor de contact din categoria I? 

 
1. ÎN CAZUL SUSPICIUNII DE INFECTARE 

 

Testul dumneavoastră (efectuat pe cont propriu) a fost pozitiv sau ați efectuat un test PCR, fiindcă prezentați simptomele 
specifice COVID? 

 
 Trebuie să rămâneți acasă (adică trebuie să vă izolați). 
 Nu părăsiți domiciliul sau locul în care sunteți cazat(ă) decât în cazul în care aveți nevoie de asistență medicală 

(informați cabinetul medical de faptul că există suspiciunea de infectare). 
 Dacă locuiți împreună cu alte persoane, evitați pe cât posibil contactul cu aceștia. 
 Nu primiți vizite de la persoanele care nu locuiesc împreună cu dumneavoastră. 
 Vă rugăm să vă informați angajatorul că există suspiciunea că sunteți infectat cu Coronavirus. 

 
Dacă rezultatul testului PCR este negativ, puteți ieși din izolare imediat. Păstrați testul cu rezultat negativ. Dacă testul PCR 
are un rezultat pozitiv, trebuie să rămâneți în izolare (a se vedea secțiunea: 2. Test cu rezultat pozitiv). 

 
2. ÎN CAZUL UNUI TEST CU REZULTAT POZITIV: 

 

 Trebuie să rămâneți acasă timp de cel puțin 14 zile (adică trebuie să vă izolați). În cazul în care simptomele persistă, 
prelungiți perioada de izolare. 

 Părăsiți locuința doar dacă trebuie să mergeți la medic. 
 În cazul în care locuiți împreună cu alte persoane și ați fost în contact strâns cu acestea în ultimele două zile, trebuie 

să le anunțați imediat că sunteți pozitiv și că trebuie să rămână, de asemenea, la domiciliu (a se vedea secțiunea: 3. 
Persoane de contact). 

 Informați toate celelalte persoane (inclusiv persoane vaccinați sau care au trecut prin boală) cu care ați avut 
contact cu două zile înaintea testului sau care au aceleași simptome. Toate persoanele trebuie să se testeze în a 
patra sau a cincea zi de la contactul cu dumneavoastră. Testul se poate efectua într-un centru de testare. 

 Evitați aproprierea de persoanele din locuința dumneavoastră, pentru a evita infectarea. 
 Informați-vă angajatorul sau, dacă este cazul, școala. 
 Activați-vă aplicația Corona-Warn și comunicați rezultatul testului. 
 În cazul în care sunteți vaccinat cu schemă completă și prezentați simptomele specifice, puteți efectua un test PCR 

în a cincea zi ori, în a șaptea zi, puteți efectua un test rapid antigen într-un centru de testare. Dacă testul are un 
rezultat negativ, puteți ieși din izolare. Păstrați testul cu rezultat negativ, în cazul în care Direcția de Sănătate 
Publică dorește să vadă testul. 

 

3. ÎN CAZUL CONTACTULUI PERMANENT CU O PERSOANĂ TESTATĂ POZITIV (persoană de contact): 
 

 Dacă locuiți împreună cu o altă persoană care a fost testată pozitiv, sunteți considerat(ă) o persoană de contact 
(membru de familie). Trebuie să rămâneți acasă (să vă izolați), dacă nu sunteți vaccinat cu schemă completă sau 
dacă nu ați trecut prin boală. 

 Izolarea dumneavoastră începe din prima zi de la contactul cu persoana infectată și ia sfârșit după 10 zile, dacă 
între timp nu sunteți testat pozitiv sau nu prezentați simptome. 

 Informați-vă angajatorul sau, dacă este cazul, școala. Puteți folosi ca dovadă informațiile de la Direcția de Sănătate 
Publică cu privire la persoana testată pozitiv împreună cu care locuiți. 

 Părăsiți locuința doar dacă trebuie să mergeți la medic sau să vă testați. 
 Puteți efectua un test PCR sau un test rapid antigen în a șaptea zi pentru a putea ieși din izolare. Testul se poate 

efectua într-un centru de testare. Păstrați testul cu rezultat negativ, în cazul în care Direcția de Sănătate Publică 
dorește să vadă testul. 

 Toate persoanele care au avut contact cu o persoană testată pozitiv (inclusiv în cazul unei avertizări în aplicația 
Corona-Warn) și care nu sunt în izolare, trebuie să se testeze în a patra sau a cincea zi de la contact și să intre în 
contact cu cât mai puține persoane. 

 
Aici puteți găsi mai multe informații: Site-ul landului dumneavoastră, respectiv, al districtului urban și 
http://www.coronavirus.sachsen.de. 

 
Cooperarea dumneavoastră este în acest moment vitală pentru a putea opri pandemia împreună. 

 

 

¹ conform dispozițiilor generale cu privire la izolarea persoanelor de contact categoria I, a persoanelor cu suspiciune de infectare și a persoanelor testate pozitiv din landul 
dumneavoastră sau din districtele urbane ale statului Saxon– a se vedea portalul de internet respectiv. 

http://www.coronavirus.sachsen.de/

