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*** Предупреждение и информация от кризисния щаб за Корона Вируса и Службата по 

Здравеопазването (Gesundheitsamt)*** 

Броят на заразяванията с корона вируса отново са се покачили значително. Училищата и 

детските градини трябва да затворят врати, ако заразлите продължат да се увеличават.  

 

Помогнете да спрем корона вируса. 

  При симптоми на настинка Вие и вашите деца трябва непременно да останете вкъщи. 

Информирайте семейния си лекар по телефона! Той ще ви уведоми какво да правите от там 

нататък.  

  Ако Вие или членове на семейството Ви се върнете от пътуване, трябва незабавно 
да се явите в здравния отдел на Ремшайд (Remscheider Gesundheitsamt)! Телефон:(0 
21 91) 16-35 55 от понеделник до петък от 8 до 16 часа !

  Не пътувайте до рискови зони!
  Не посещавайте семейни тържества и не ходете на  големи групи, за да посетите 

приятели и роднини.
  Не посещавайте големи религиозни събития!
  Поддържайте разстояние от поне 1,5 метра от други хора (в магазини, клубове, 

чайници, кафенета, барове и т.н., или когато сте навън)
  Винаги носете предпазител за устата и носа (маска) - дори при приятели и роднини!
  Без прегръдки, без целувки по бузата, без ръкостискане с хора, които не живеят във 

вашето домакинство.
 Никакъв контакт с болни хора!
 Проветрявайте често и дълго време! 
  Пазарувайте в магазините, когато са празни!
  Мийте ръцете си редовно и продължително с вода и сапун! Поне 20 секунди!

 

Който не спазва правилата за хигиена, трябва да плати тежка глоба! 
Всеки, който трябва да бъде в карантина заради корона вирус, трябва непрекъснато да стои у дома в 
жилището си. Ако напуснете жилището си, ще получите висока глоба. 
 
Обърнете внимание на правилата, за да не получим 2-ро заключване (Lockdown). 
 
С най-добри пожелания 

Буркхард Маст-Вайс 

Кмет 

 

______________________________________________________________________________ 

Моля, отрежете листът тук и го предайте попълнен в училище. 
 
 
________________________      ________________ 
(Име и фамилия)        (Дата) 
 
Получих информацията от град Ремшайд относно спазването на правилата за поведение и хигиена 
от 21 септември 2020 г. и я взех под внимание. 
 
__________________________________________________ 
Подпис 


