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Această scrisoare informativă se adresează NUMAI părinților, cărora li s-a comunicat de către conducerea 

școlii de comun acord cu Direcția de Sănătate Publică că copilul lor este un contact al unui caz de 

coronavirus în cadrul frecventării școlii. 

Stimați părinți, 

La școala copilului dvs., o persoană a fost testată pozitiv la Coronavirus SARS-CoV-2. Copilul dvs. a fost 

încadrat ca fiind contact al acestei persoane, conform prevederilor legale. Ați fost informat deja despre aceasta 

prin intermediul școlii și copilul dvs. se află, prin urmare, deja în carantină la domiciliu. Școala se află în 

contact cu Direcția de Sănătate Publică referitor la cazul de coronavirus de la școala dumneavoastră. 

Ca urmare a creșterii rapide a cazurilor de coronavirus în Augsburg, este posibil ca Direcția de Sănătate 

Publică competentă să ia legătura întârziat cu dumneavoastră. 

De aceea, vă transmitem următoarele informații: 

 Informații despre carantină primiți în broșura atașată. Această broșură în diferite limbi o găsiți aici 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Inhalt.htm 

 

 Carantina se aplică pentru cel puțin 14 zile începând din ziua după ultimul contact cu persoana 

infectată. Școala vă poate informa despre durata estimată a carantinei. Decizia finală a duratei 

carantinei se ia de către Direcția de Sănătate Publică. 

 

 Pe perioada carantinei, copilul dvs. trebuie să fie supus uneia până la două testări (imediat după 

aducerea la cunoștință a cazului, precum și la 5 până la 7 zile după primul contact), în funcție de 

momentul aducerii la cunoștință a cazului. Angajații Direcției de Sănătate Publică coordonează aceste 

testări pentru contacți. Din cauza numărului mare de cazuri din prezent se poate ajunge totuși la 

întârzieri. 

 
De aceea, există posibilitatea de a vă testa copilul într-un centru de testare. Programarea este posibilă 

accesând www.augsburg.de/testzentrum. În acest caz, carantina trebuie întreruptă numai pentru 

testare, deplasându-vă la centrul de testare direct cu autovehiculul propriu. Dacă nu aveți nicio 

posibilitate de a veni la centrul de testare cu autovehiculul propriu, vă rugăm să așteptați să fiți sunat de 

Direcția de Sănătate Publică. 

 
La apariția simptomelor pe perioada carantinei este necesară în fiecare caz o testare din timp. În acest 

caz, vă rugăm să contactați kontaktpersonen.corona@augsburg.de indicând școala și clasa copilului dvs. 

în secțiunea subiect. 

 
Vă rugăm să luați în considerare că un rezultat negativ al testului nu anulează monitorizarea 

stării de sănătate și nu reduce perioada de carantină! 

 
Din cauza situației actuale, vă rugăm să aveți răbdare. Vom face tot posibilul să contactăm telefonic, 

cât de repede posibil, toate familiile. 

 
Cu stimă, 

Echipa dvs. de la Direcția de Sănătate Publică 
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