
Прессъобщение - 610/07/2020                                Дюселдорф, 24 юли 2020 

Федералното правителство създава центрове за тестване за 
коронавирус на летищата в Северен Рейн-Вестфалия 
Пътниците, пристигащи от „рискови“ региони, могат да се тестват 
безплатно в Дюселдорф, Кьолн-Бон, Дортмунд, Мюнстер-Оснабрюк 
Министерството на труда, здравето и социалните грижи съобщава: 
Федералното правителство създава съвместно с обединенията на лекарите, сключили договор 
със здравна каса в Северен Рейн и Вестфалия-Липе, центрове за тестване за коронавирус на 
летищата в Дюселдорф, Дортмунд и Мюнстер-Оснабрюк. На пътниците, пристигащи от 
„рискови“ региони, оповестени от Института „Роберт Кох“, се предоставя възможността да си 
направят безплатно тестове. Центровете за тестване на летищата в Дюселдорф и Дортмунд ще 
започнат своята дейност още от сутринта в неделя (25 юли 2020). Стартирането на центъра за 
тестване на летище Мюнстер-Оснабрюк е планирано за идния вторник (28 юли 2020). На 
летище Кьолн-Бон правителството на федералната провинция планира да включи действащия 
досега център за тестване на град Кьолн и на службата за спешна помощ Johanniter Unfallhilfe. 
  
„Центровете за тестване се създават на всички летища в Северен Рейн-Вестфалия, които имат 
редовни въздушни линии от „рискови“ региони. Това е важен елемент за ограничаване на по-
нататъшното разпространение на коронавируса – и то точно през сезона на отпуските. 
Благодаря на всички участници, които направиха възможна тази инициатива по такъв 
безпрепятствен и прагматичен начин, без излишна бюрокрация, и особено на обединенията на 
лекарите, сключили договор със здравна каса, и на операторите на летищата“, обяснява 
здравният министър Карл-Йозеф Лауман. 
  
Докторът по медицина Франк Бергман, председател на Обединението на лекарите, сключили 
договор със здравна каса на Северен Рейн, каза: „С удоволствие ще подкрепим 
Министерството на здравеопазването на Северен Рейн-Вестфалия в Дюселдорф в проекта да 
предлагаме тест за коронавирус на всички пътници, пристигащи от „рискови“ региони директно 
на летището. В тясно сътрудничество с Министерството и с голямата подкрепа на летище 
Дюселдорф, в рамките на няколко дни ние създадохме предпоставките за извършване на голям 
брой тестовете. При спазване на необходимите предпазни мерки ще присъстват двама или 
трима лекари, които паралелно ще отбелязват пътниците. Пробите ще се изпращат четири 
пъти дневно директно в лабораторията. По правило пътниците ще могат в рамките на три дни 
да проверяват онлайн резултатите от теста.“ 
  
„С непосредственото тестване за коронавирус на пристигащи пътници от „рискови“ региони на 
летищата ние ще допринесем в значителна степен за ограничаване на по-нататъшното 
разпространение на коронавирус инфекцията в Германия. Същевременно, при негативен 
резултат от теста, ние предоставяме възможност на пристигащите от „рискови“ региони за 
значително скъсяване на домашната карантина“, казва д-р Фолкер Шраге, заместник 
председател на Обединението на лекарите, сключили договор със здравна каса Вестфалия-
Липе. „Благодарение на добрата и безпроблемна съвместна работа с летищата във 
Вестфалия-Липе ние успяхме да ускорим изграждането на центровете за тестване!“ 
  
Центровете за тестване на летищата в Дюселдорф, Дортмунд и Мюнстер-Оснабрюк се 
организират от обединенията на лекарите, сключили договор със здравна каса. При това 
тестовете се извършват от лекари на хонорар и съответни медицински специалисти. На летище 
Кьолн-Бон организацията и провеждането на тестовете първоначално ще продължи да се 
изпълнява от службата за спешна помощ Johanniter Unfallhilfe. И на четирите летища освен 
това ще се разпространяват информационни материали на Министерството на труда, здравето 
и социалните грижи за влизащите в страната във време на пандемия от коронавирус, които ще 
се предлагат на четири различни езика (немски, английски, френски, турски) 
(https://www.mags.nrw/coronavirus). 
  
Здравният министър Лауман още веднъж ясно подчерта, че всички граждани следва да спазват 
разпоредбите на Наредбата за изискванията във връзка с коронавирус при влизане в страната: 
„Мерките са задължителни за всички по закон. Всеки, който пътува за „рисков“ регион, трябва 
да знае какво да прави там. Поради това очаквам от всеки, който пътува за „рисков“ регион, че 
след своето завръщане подлежи на карантина или следва да представи отрицателен резултат 
от тест, направен не по-рано от 48 часа от пристигането си. Със създаването на центрове за 
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тестване на летищата ние предлагаме една допълнителна услуга за сметка на солидарното 
общество. Всички трябва да се придържаме към правилата, за да можем заедно да се борим по 
възможно най-добрия начин с вируса.“ 
  
Относно предпоставките: 
  
На летищата в Дюселдорф, Кьолн-Бон, Дортмунд и Мюнстер-Оснабрюк по актуални данни 
кацат седмично над 160 самолета с вероятно над 15 000 пасажери от региони, които 
понастоящем са посочени като рискови от Института „Роберт Кох“ (RKI). Списъкът на тези 
региони непрекъснато се актуализира от Института „Роберт Кох“. Съгласно разпоредбите на 
Наредбата за изискванията във връзка с коронавирус при влизане на Северен Рейн-Вестфалия 
лица, които пристигат от чужбина и през последните 14 дни преди влизането си в страната са 
пребивавали в „рисков“ регион, подлежат на карантина и са задължени да информират 
компетентния здравен орган. Това задължение не се отнася за лица, които могат да представят 
актуален отрицателен резултат от тест. Нарушения на тези разпоредби могат да се считат за 
административни правонарушения по смисъла на Закона за защита на населението от 
инфекциозни заболявания и да се наказват с глоба в размер до 25 000 евро. 
  
  
Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с пресслужбата на Министерството 
на труда, здравето и социалните грижи, телефон 0211 855-3118 
  
Това прессъобщение е достъпно и в интернет на адреса на правителството на 
федералната провинция www.land.nrw 
  
Указания за защита на данните по отношение на социалните медии 
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