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Сигурност при изпълнение на договорите 
Препоръки по време на пандемията от SARS - COV-19 (Корона-вирус)

Нуждата от хора, които полагат грижи в домашна среда в Германия, е много голяма и дори нараства 
с всяка изминала година. Очакват Ви много изгодни и разнообразни  предложения. Както знаете, 
нуждаещите се хора, принадлежат към високорисковата група и Вие, като лице, което полага грижи 
за тях, носите допълнителна отговорност. Призивът за предпазливост, спазване на дистанция и 
допълнителна хигиена все още важи и изисква Вашето разбиране и съдействие. Препоръчваме на 
всички, които полагат грижи, да се ваксинират, ако това е възможно.

ИНФОРМАЦИЯ
Като самостоятелно заето лице, полагащо грижи в домашна среда, сте освободени от изискванията за 
„3G“ и дори  за „2G“ в Германия, докато работите в дома, но Ви молим, да имате предвид следното:
Влизането  в Германия е възможно само с валидно писмено доказателство, че сте ваксинирани, 
излекувани или с отрицателен тест). За Вас отпада задължението за карантина. Но: На много 
обществени места в Германия се прилага правилото за „3G“, а сега все по-често и правилото за „2G“. 
Ваксинацията  ще улесни достъпът Ви до повечето сфери на обществения  живот. Фамилиите също 
така вече предпочитат болногледачи, които вече са ваксинирани.

Какво означава правилото „3G“- или „2G“? 
Така нареченото правило „3G“ означава „ваксиниран, преболедувал или тестван“. Лицата, които не са 
напълно ваксинирани или които не могат да предоставят документ, че са излекувани, в определени 
случаи, трябва да представят бърз отрицателен тест (валиден максимум 24 часа) или отрицателен  
PCR -тест  (валиден максимум 48 часа).
В някои федерални провинции и региони, изискването за „2G“ (което означава „ваксиниран или 
преболедувал“), беше въведено като допълнителна мярка за защита на здравната система и срещу 
бързото разпространение на вируса. При правилото „2G“имат, само ваксинирани или излекувани 
лица, достъп до обществени места. Като доказателство трябва да се представи валидно свидетелство 
за ваксинация или документ за оздравяване.
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Нашите актуални препоръки  за Вашата сигурност

Защитете себе си и околните, като спазвате препоръчаните мерки за дистанция и хигиена. 
Информацията по-долу Ви показва, какво може да направи всеки, за да запази възможно най-нисък  
риска от разпространението на инфекция: 

• Ваксинирайте се! Ваксинирането срещу COVID-19  на лицата, имащи близък контакт с най-
уязвимите групи хора, е от огромно значение не само за ефективната борба с пандемията, но и за 
защита на собственото им здраве. 

• Пътуването от Централна и Източна Европа  до Германия, трябва да се осъществява само ако не 
проявявате никакви симптоми на заболяване и в идеалния случай имате актуален отрицателен  
тест (направен не по-късно от 24 часа преди пътуването). 

• През първата седмица на договора, трябва да се тествате поне два пъти (бърз тест или безплатен 
„граждански“ тест (т.нар. „Bürgertest“). 

• Ако ситуацията с грижите на място, включва много лични контакти с външни хора  (напр. служба 
за медицински грижи, роднини или съседи), препоръчваме провеждането на поне един бърз тест 
седмично. 

• Молим всички болногледачи  да обсъдят с клиентите си, какви допълнителни мерки трябва да 
бъдат взети в конкретното домакинство. 

Ще се радваме да Ви помогнем по всякакви въпроси. Допълнителна информация можете да намерите 
и на нашия уебсайт.

https://www.hausengel.bg/corona-virus-bg/

