
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Административна разпоредба съгласно Закона за защита от инфекции (IfSG) 
тук: Наредба за изолация при т.нар. домашна карантина 
 
 
Многоуважаема госпожa      , 
 
Вие сте в качеството си на контактна личност поради риска от инфекция, на който сте 
били изложен и който може да предадете на други 
 
1. Затова съгласно § 30 ал. 1 точка 2 IfSG разпореждам, че Вие сте длъжни в 

период от 14 дни след последния контакт по този случай - от       да 
включително       да започнете да спазвате домашна карантина. 
 
През това време Ви е забранено, да напускате жилището си без изричното 
съгласие на здравната служба. По-нататък Ви е забранено, да бъдете 
посещаван от лица, които не принадлежат към Вашето домакинство. 
 
 

2. През това време на изолация Вие подлежите на наблюдение от здравната 
служба съгласно § 29 IfSG. 
 
След това Вие трябва да разрешите на упълномощени за това лица от 
здравната служба да провеждат изследвания и да взимат материал за 
изследване, особено необходимите външни прегледи, секрети от кожата и от 
лигавиците, взимане на кръв и рентгенови изследвания, както и да 
предоставяте необходимия материал при поискване. Трябва да изпълнявате 
разпоредбите на здравната служба. Можете да бъдете призован от здравната 
служба да се явите там. Освен това сте задължен да допуснете в жилището си 
упълномощено лице от здравната служба за провеждане на анкета или за 
преглед, както и за информация по отношение обстоятелствата относно Вашето 
здраве при съответно поискване на такава. 

 
Вие сте длъжен да ме информирате, ако възнамерявате смяна на Вашия адрес 
или Вашия престой най-малко 3 работни дни преди това. 
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Der Oberbürgermeister 
 
Fachbereich  
Gesundheitsmanagement 
 

Rathausstr. 6 
44649 Herne 
 

Zimmer:  105   
Auskunft erteilt:  
 

Telefon: 02323 16-3832 
Telefax: 02323 16-1233-9282 
Mobil:  

E-Mail: ovcovid19@herne.de 

 
Internet: www.herne.de 

 



 

 
3. До края на изолацията Вие трябва: 
  

− два пъти дневно да си мерите температурата  
 

− да си водите дневник и ежедневно да водите записки по отношение на 
симптомите, телесна температура, общи занимания и контакти с други лица (а 
за предишен период от време, дотолкова доколкото си спомняте) 

 
Освен това да спазвате следните хигиенни правила: 
 
Намалете доколкото е възможно контактите с други лица. 
 
Във Вашето домакинство трябва да спазвате по възможност времева и 
пространствена раздяла с другите членове на домакинството. Една времева раздяла 
може да се постигне например като ядете един след друг, а не заедно. Една 
пространствена раздяла може да се осъществи например като Вие престоявате в 
друго помещение отделно от другите членове на домакинството. 
 
При кашляне и кихане стойте на разстояние от другите и се извърнете, поставете 
свивката на лакътя пред устата и носа или използвайте носна кърпа, която веднага 
хвърляте в кош с капак. Мийте си редовно ръцете (най-малко 30 секунди) и основно с 
вода и сапун и не пипайте очи, нос и уста. 
 
Ако развиете симптоми (температура, кашлица, кихане, болки в гърлото, нарушения 
при обоняние и вкус, обща отпадналост) сте задължен да се свържете със здравната 
служба по телефона. Ако Ви е необходима лекарска помощ, информирайте 
предварително и при контакт с медицинския персонал съответното лице, че сте 
заразени с новия коронавирус (SARS-CoV-2). Покажете на лицето това писмо. 
 
При контакт с компетентната за Вас здравна служба използвайте моля следния 
телефон: 02323 161653 
 
Основание: 
 
Моята компетентност произтича от § 54 IfSG във връзка с § 3 с разпоредба за 
регулиране на компетентностите съгласно Закона за защита от инфекция от 28. 
ноември 2000 (SGV. NRW. 2126 - валидни закони и разпоредби). 
 
Съгласно наличните тук доказателства при Вас Вие сте имали тесен контакт със лице 
болно от КОВИД19.  
Затова Вие сте лице, от което произлиза опасност от зараза. 
 
Съгласно разпоредбата за разпространение на задължението за съобщение според § 
6 ал. 1 точка 1 Nr. 1 und § 7 ал. 1 точка 1 IfSG става въпрос за заболяване, което се 
появява за пръв път пред декември 2019 във Вухан/Народна Република Китай като 
нов коронавирус (2019-nCoV), заболяване, което следва да бъде съобщено. 
 
Обширна специализирана информация относно причинителя на заболяването, и 
причинената от него болест COVID-19 и предприетите защитни мерки в Германия за 
спирането на разпространението му, ще намерите в интернет под следните линкове: 
 
www.infektionsschutz.de/coronavirus-2019-ncov.html (Федерална централа за 
здравословна просветаBundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) 
 
www.rki.de/covid-19 (Институт Роберт Кох) 
 
Относно предприетите мерки бяхте вече информиран по телефона. 



 

 
По точка 1.: 
 
Съгласно §§ 28 ал. 1 точка 1, 30 ал. 1 точка 2 IfSG може да се разпореди на болни, на 
хора, при които се съмняваме, че са болни или такива, които са изкарали 
инфекцията, да бъдат изолирани по подходящ начин, доколкото е необходимо за 
предотвратяване на разпространението на болестта. Съгласно § 40 
Административнопроцесуален закон на Северен Рейн-Вестфалия и направената от 
мен констатация предприемам следното: 
 
На базата на контакта, който сте имали със заразено със SARS-CoV-2 лице, Вие сте 
заподозрян да разпространявате зараза. Т.е. съгласно § 2 № 7 IfSG Вие сте лице, за 
което се предполага, че е приело причинителя на болестта, без да е болно, но с риск 
да се разболее или да разпространи болестта. Допуска се приемането на 
причинители на заболяването, ако съответното лице е имало с в достатъчна степен 
на сигурност контакт със заразено лице. При това относно изискванията за 
вероятност от опасността за заразяване няма точна мярка, която да обхваща всички 
случаи. На основата на особената опасност, която произтича от новият причинител 
поради доста голямата му степен на пренасяне и при който има често тежко до 
смъртоносно протичане на болестта по отношение общественото здраве в Германия 
и по цял свят, се приема за достатъчно, че тук е налице риск за пренасяне поради 
близост със заразената личност. 
 
Трябва да бъдат предприети при Вас по-леки мерки. Вие първоначално трябва да 
престоявате единствено в жилището си. Трябва да се спазва изолацията дотогава, 
докато няма риск да заразите други хора. Тези ограничения имат за цел да се 
предотврати едно по-нататъшно разпространение на причинителя на болестта сред 
населението. Ограничението на свободата Ви на движение и осъществяване на 
контакт с други лица за един определен период от време е съобразено със 
съществуващата опасност да бъде заплашено здравето на населението чрез 
провеждане на изолация в домашни условия. 
 
Ако е налице инфекция на контактното лице, то изолацията е средство за по-
нататъшното разпространение на болестта, което е доказано от предишния опит. 
Прилагането на по-леки мерки за Вас не могат да бъдат обосновани. Вие единствено 
трябва да престоявате във Вашето жилище. Продължителността на изолацията 
произтича от максималното време на инкубация между едно вероятно заразяване до 
появата на първите признаци на заболяването. Произтичащите ограничения при една 
изолация отговарят на целта да се предотврати едно по-нататъшно разпространение 
на причинителя на заболяването сред населението. Ограничаването на свободата на 
движение и на осъществяване на контакт с други лица трябва да бъде прието за един 
ограничен период от време поради наличието на подозрение за застрашаване на 
здравето на населението. 
 
По точка 2.: 
 
Правно основание за това наблюдение е § 29 IfSG. Наблюдението има за цел да се 
контролира развитието на една болест или съмнение за такава болест, за да се 
провежда защита от инфекция. Разпоредените мерки са необходими за да се 
установи, дали има риск от заразяване, какъв е хода на заболяването и дали 
действително съществува риск от по нататъшно разпространение на причинителя 
сред населението, за да може да бъдат предприети по-нататъшни предпазни мерки. 
И тука аз също взимам предвид обществения интерес за защита от разпространение 
на болести и предотвратяване на опасности за здравето по отношение на Вашите 
лични интереси. Телесните изследвания и външни проби не Ви натоварват в голяма 
степен. Едно необходимо взимане на кръв и рентгенови изследвания са съществени 
мерки, които трябва да бъдат допуснати съгласно волята на законодателя (§ 29 ал. 2 
точка 6 IfSG) и се провеждат от специализиран медицински персонал 



 

 
По точка 3.: 
 
Самонаблюдението и документирането на Вашето здравословно състояние служи на 
приложението на задължението на даване информация по отношение 
здравословното Ви състояние съгласно § 29 ал. 2 IfSG. Те са един подходящ 
източник за да се напасват наличните мерки по отношение на променените 
обстоятелства. Този контрол и задължение да се водят записки са във Ваш личен 
интерес, като това не Ви претоварва извънредно. 
 
Упътване: 
 
Аз Ви обръщам внимание, че едно действие като неспазване на домашната 
карантина по точка 1. представлява престъпление, което се наказва съгласно § 75 ал. 
1 Nr. 1 IfSG с лишаване от свобода до две години или с парична глоба. 
 
Нарушения срещу описаните в точка 2. разпоредени задължения за изследване, 
изисквания за уведомяване, както и право на достъп до жилището са нарушения, 
които могат да бъдат наказвани с глоба до 25.000,00 евро съгласно § 73 ал. 1a № 6, 
12 und 13 във връзка с ал. 2 IfSG. 
 
Ако не спазвате разпоредбите по отношение домашната карантина, то карантината 
може да бъде принудително извършена чрез настаняване в подходящо затворено 
помещение. Така може да бъде ограничено основното право на личността (член 2 ал. 
2 точка 2 от конституцията). Съответно важи и глава 7 от Закона по семейно право .  

 

Разясняване на правните средства: 
 
Срещу това административно решение може да подадете жалба. Тази жалба трябва 
да се подаде писмено в срок от един месец след обявяването на решението при 
административния съд в Гелзенкирхен, Банхоффорплатц 3, 45879 Гелзенкирхен или 
към протокола на деловодството на този съд. Жалбата може да се подаде като 
електронен документ съгласно § 55a по административно съдебния ред изменен със 
Закона от 10. октомври 2013 (ГКl. I стр. 3786) и разпоредбата на техническите 
рамкови условия на правната поща по електронен път и особено учрежденската 
пощенска кутия от 24.ноември 2017 (ГКl. I S. 3803) 
 
Съгласно § 28 ал. 3 във връзка с § 16 ал. 8 IfSG подадената жалба по съдебен ред за 
отмяна на индивидуален административен акт няма суспензивно действие, т.е. 
не отменя решението. 
 
 
С приятелски поздрави  
От името на 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Datum,       
Anrede       
Name       
Straße       
Ort       
 
 

 
 
 

Zustellungsvermerk: 
 
Der vorliegende Bescheid ist am _     _ um _     __ zugestellt worden. 
 
---------------------------------------------- 
[Unterschrift] 
 

 
 


