
 

  

 

 Министерство на социалните въпроси и интеграцията 
на провинция Хесен  

  
  
  
  
  Издаден на: 20.03.2020 г. 
  
 Информация на Министерството на социалните въпроси и интеграцията на провинция Хесен 

относно коронавируса 
  
 По-нататък ви предоставяме основна информация, както и препратки към източници, където можете 

да получите допълнителни актуални данни.  
  
 В края на 2019 г. Световната здравна организация (СЗО) беше информирана, че в Ухан (Китай) са 

регистрирани голям брой белодробни заболявания с неизвестен причинител. Няколко дни по-късно 
като причинител на заболяванията беше установен нов вирус. Причиненото от вируса заболяване 
(COVID-19) в момента се разпространява по целия свят. 

 
 
 
  
 Каква е текущата ситуация? 
  
 Институтът „Роберт Кох“ редовно оценява значението на новия вирус за здравето на населението в 

Германия. Институтът публикува текущата оценка на риска на адрес: 
https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html;jsessionid= 
9766CE9E961256ECB36D5D17A325E8F4.internet062. 

 
 
 
  
 За Хесен правителството на провинция Хесен реши: 
 -  За да може поне да се забави разпространението на коронавируса и да не се създава заплаха за 

хората, е необходимо всички лични контакти - както в публичната, така и в частната сфера - да бъдат 
сведени до възможния минимум. 

 
 
 - От сряда, 18 март, затварят всички институции, които не са от решаващо значение за снабдяването. 

Остават отворени основно магазините за хранителни стоки и напитки, аптеките, супермаркетите, 
бензиностанциите, магазините за строителни материали и дрогериите. Ресторантите и заведенията за 
обществено хранене трябва да затварят след 18:00 ч.; обществените и частните спортни зали и 
клубове, библиотеките, музеите, центровете за образование за възрастни трябва да затворят. Пълния 
списък можете да откриете на адрес www.hessen.de/presse. 

 
 
 
 
 
 - От понеделник, 16 март, до на първо време неделя, 19 април, детските центрове и целодневните 

детски градини в провинция Хесен ще бъдат затворени. Изключенията от горното и допълнителна 
информация можете да откриете на адрес www.soziales.hessen.de 

 
 
 - От понеделник, 16 март, до на първо време неделя, 19 април, училищата в провинция Хесен ще 

останат затворени. Изключенията от горното и допълнителна информация можете да откриете на 
адрес www.soziales.hessen.de 

 
 
  
 Къде в провинция Хесен мога да получа обща допълнителна информация относно коронавируса? 

  
 Актуална информация можете да откриете на сайта на Министерството на социалните въпроси и 

интеграцията на провинция Хесен на следния адрес: www.hessenlink.de/2019ncov.  
  
 Освен това Министерството на социалните въпроси и интеграцията на провинция Хесен откри 

безплатна информационна гореща линия за гражданите на Хесен.  
 Номерът на горещата линия е 0800 555 4 666 и на него можете да се обаждате от 8 до 20 часа. 

Запитвания по електронната поща изпращайте на адрес buergertelefon@stk.hessen.de  
  
 При въпроси гражданите могат да се обръщат и към компетентния по тяхното местоживеене орган по 

здравеопазване и санитарен надзор.  
 Информация за контакти можете да откриете на този адрес: https://tools.rki.de/PLZTool/. 
 Оценка на определени рискови зони 
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 Като взема предвид различни показатели (сред които честотата на заболяванията и динамиката на 

броя на случаите), институтът „Роберт Кох“ определя рискови зони, в които се предполага 
продължаващо предаване на вируса от човек на човек. Актуалната ситуация можете да видите тук: 
https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 
Какво трябва да съблюдавате при завръщане, например, от отпуск? 

 
 
 
 
  
 Ако се връщате от пътуване от някоя от определените рискови зони или от страна, на чиято 

територия се намира такава рискова зона, моля, обърнете специално внимание на евентуални 
симптоми през следващите 14 дни. Препоръчва се 14-дневна карантина. 

 
 
  
 Какви предпазни мерки мога да предприема, за да не се заразя? 
  
 Като предпазна мярка - също и срещу грип - гражданите се призовават да спазват следните 

хигиенни правила:  
  
  • да мият често и старателно ръцете си (включително децата и юношите) 

да кашлят и кихат само в хартиена носна кърпичка или във вътрешността на сгънатия си лакът 
(включително децата и юношите) 

  • 
   
  • да използват носни кърпички за еднократна употреба и да ги изхвърлят в кошчето за боклук 

след всяка употреба    
  • без ръкостискания, без прегръдки / целувки по бузите 
  • да не докосват с ръце носа, устата и очите си (особено след като са се държали за дръжки в 

автобусите или са използвали дръжки за врати, които се докосват от много хора, но също така 
и у дома си) 

   
   
  • редовно да почистват/дезинфекцират смартфона, таблета, мобилния си телефон и т.н. 
  • да използват само собствени чаши и прибори за хранене 
  • последователно да избягват места, на които се събират хора. 
  
 Какво поведение трябва да имам при симптоми? 
  
 Ако гражданите усетят симптоми на заболяване като кашлица, треска или задух, те трябва: 
    
  • да се обадят на телефон 116-117 (телефонът на службата за спешна медицинска помощ) 
    
  • да се обадят по телефона на местния орган по здравеопазване и санитарен надзор. 
    
  • да се свържат по телефона с личния си лекар 
    
 След това те ще изяснят с питащото лице дали е вероятно заразяване с новия коронавирус и при 

основателно съмнение ще предприемат по-нататъшна диагностика и лечение.  
  
 Допълнителна информация на други езици е достъпна на адрес: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html  
  
 В момента в социалните медии циркулира много фалшива информация. Моля, за да се 

информирате, използвайте посочените по-горе източници.  
 


