Deklaratë për shtyp - 610/07/2020

Düsseldorf, 24 Korrik 2020

Qeveria e Republikës ka ngritur qendra për testimin e koronavirusit në
aeroportet e Nordrhein-Westfalen. Udhëtarët të cilët hyjnë në rrugë
ajrore nga zonat me rrezik mund të testohen falas në Düsseldorf,
Köln/Bonn, Dortmund, Münster/Osnabrück
Ministria e Punës, Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale ju komunikon:
Qeveria e Republikës ka ngritur qendra për testimin e koronavirusit në aeroportet e Düsseldorf,
Dortmund dhe Münster/Osnabrück në bashkëpunim me Shoqatat e Mjekëve të Sigurimit Ligjor të
Shëndetit të Nordrhein dhe Westfalen-Lippe.
Udhëtarëve të cilët hyjnë në rrugë ajrore nga zonat me rrezik të publikuara nga Instituti Robert Koch
do t'u jepet mundësia për t'u testuar falas. Qendrat e testimit tek aeroportet e Düsseldorf dhe
Dortmund do të fillojnë punën e tyre nesër, të shtunën më datë 25 Korrik 2020. Fillimi i punës tek
qendrat e testimit në aeroportin e Münster/Osnabrück është planifikuar për të martën e ardhshme (28
Korrik 2020). Tek aeroporti i Köln/Bonn, qeveria e Republikës planifikon të integrojë qendrën e
testimit, e cila është drejtuar deri tani nga qyteti i Köln dhe nga Johanniter Unfallhilfe.
"Qendrat e testimit do të ngrihen në të gjithë aeroportet e Nordrhein Westfalen të cilët kanë fluturime
të rregullta nga zonat me rrezik. Ky është një hap tjetër i rëndësishëm për të ndaluar përhapjen e
koronavirusit - veçanërisht gjatë sezonit të pushimeve. Do të doja të falenderoja të gjithë personat e
përfshirë, të cilët e kanë bërë këtë gjë të mundshme kaq shpejt, pa burokraci dhe në mënyrë
pragmatike - veçanërisht Shoqatat e Mjekëve të Sigurimit Ligjor të Shëndetit dhe drejtuesit e
aeroporteve," sqaroi Ministri i Shëndetësisë Karl-Josef Laumann.
Dr. med. Frank Bergmann , kryetari i Shoqatës së Mjekëve të Sigurimit Ligjor të Shëndetit shprehet
se: "Jemi të lumtur të mbështesim Ministrinë e Shëndetësisë në Düsseldorf në planin e saj për të
ofruar një testim për koronavirusin për njerëzit të cilët kthehen nga zonat me rrezik direkt tek aeroporti.
Brenda pak ditëve ne kemi krijuar kushtet paraprake për testimin në shifra të mëdha në bashkëpunim
të ngushtë me ministrinë dhe me mbështetjen e rëndësishme të aeroportit të Düsseldorf. Dy deri në
tre mjekë do të mund të kryejnë tamponë tek udhëtarët dhe në të njëjtën kohë të vëzhgojnë masat e
nevojshme mbrojtëse. Mostrat do të shkojnë direkt në laborator 4 herë në ditë. Udhëtarët do të mund
të kontrollojnë zakonisht brenda tre ditëve online për të parë rezultatet e testit".
„Nëpërmjet testimit të drejtpërdrejtë për koronavirusin në aeroporte të personave të cilët kthehen nga
zonat me rrezik, ne po japim një kontribut të rëndësishëm në kontrollimin e mëtejshëm të koronavirusit
në Gjermani. Në të njëjtën kohë ne do e bëjmë të mundshme që personat e kthyer nga udhëtimet -në
rastin e një rezultati negativ testimi - të qëndrojnë për një periudhe mjaft më të shkurtuar në karantinë
në shtëpi," shprehet Dr.Volker Schrage, Kryetari i Shoqatës së Mjekëve të Sigurimit Ligjor të Shëndetit
të Westfalen-Lippe. „ Falë bashkëpunimit të mirë dhe pa komplikime me aeroportet në WestfalenLippe kemi arritur të ngrejmë shpejt qendrat e testimit!"
Qendrat e testimit në aeroportet e Düsseldorf, Dortmund dhe Münster/Osnabrück janë organizuar nga
Shoqatat e Mjekëve të Sigurimit Ligjor të Shëndetit. Testimet do të zhvillohen nga mjekët të cilët
paguhen me honorare dhe nga stafi mjekësor përkatës. Tek aeroporti i Köln/Bonn do të vazhdojë të
zhvillohet organizimi dhe implementimi i testimeve nga Johanniter Unfallhilfe. Për më tepër, në të
katër aeroportet, do të shpërndahen materiale informuese në katër gjuhë (Gjermanisht, Anglisht,
Frëngjisht, Turqisht) nga Ministria e Punës, Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale për sa i përket
udhëtimeve në lidhje me koronavirusin (https://www.mags.nrw/coronavirus).
Ministri i Shëndetësisë Laumann gjithashtu e bën të qartë sërish se të gjithë qytetarët duhet të
zbatojnë kërkesat e Urdhëresës për udhëtimet hyrëse në lidhje me koronavirusin: „ Rregulloret janë
ligjërisht të detyrueshme për të gjithë. Çdokush që udhëton në një zonë me rrezik duhet ta dijë çfarë
po bën. Rrjedhimisht pres prej çdokujt që udhëton drejt një zone me rrezik që të qëndrojë në karantinë
kur të kthehet ose të paraqesë një rezultat negativ testimi i cili nuk është më i vjetër se 48 orë.
Nëpërmjet qendrave të testimit në aeroporte ne po krijojmë këtu një shërbim shtesë në kurriz të
komunitetit solidaritar. Të gjithë ne duhet të respektojmë rregullat në mënyrë që ta luftojmë së bashku
virusin sa më shpejt të jetë e mundur."

Informacione shtesë:
Bazuar tek njohuritë e tanishme, tek aeroportet e Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund dhe Münster/
Osnabrück ulen më shumë se 160 aeroplanë me rreth 15,000 pasagjerë në javë nga zonat e
konsideruara si zona me rrezik prej RKI. Lista e zonave përditësohet vazhdimisht nga RKI. Në
përputhje me kërkesat e Urdhëresës për udhëtimet hyrëse në lidhje me koronavirusin , personat të
cilët hyjnë nga jashtë dhe kanë qëndruar në zona me rrezik para hyrjes brenda 14 ditëve të fundit janë
të detyruar të qëndrojnë në karantinë dhe të informojnë autoritetin përkatës shëndetësor. Të
përjashtuar nga ky detyrim janë, ndër të tjera, individët të cilët aktualisht zotërojnë një rezultat negativ
testimi. Shkeljet e këtyre rregulloreve mund të ndëshkohen si shkelje administrative bazuar në Ligjin
për Mbrojtjen nga Infeksionet dhe mund të gjobiten deri në 25,000 Euro.

Nëse keni pyetje, ju lutemi kontaktoni zyrën e shtypit të Ministrisë së Punës, Shëndetësisë dhe
të Çështjeve Sociale, Telefon 0211 855-3118.
Kjo deklaratë për shtyp është gjithashtu në dispozicion në internet në adresën e internetit të
qeverisë së Republikës www.land.nrw
Njoftim për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me rrjetet sociale

