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Düsseldorf, 24 Ιουλίου 2020

Η κυβέρνηση του κρατιδίου δημιουργεί κέντρα ελέγχου για τον κορονοϊό
σε αεροδρόμια της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όσοι ταξιδεύουν με
αεροπλάνο από περιοχές κινδύνου μπορούν να ελεγχθούν δωρεάν στις
πόλεις Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund, Münster/Osnabrück
Το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει τα εξής:
Η κυβέρνηση του κρατιδίου, σε συνεργασία με τις ενώσεις ιατρών ασφαλιστικών ταμείων της Βόρειας
Ρηνανίας και Βεστφαλίας/Lippe, δημιουργεί κέντρα ελέγχου για τον κορονοϊό σε αεροδρόμια των
πόλεων Düsseldorf, Dortmund και Münster/Osnabrück. Όσοι ταξιδεύουν με αεροπλάνο από περιοχές
κινδύνου που έχει δημοσιεύσει το Ινστιτούτο Robert Koch, έχουν τη δυνατότητα σε αυτά τα σημεία να
ελεγχθούν δωρεάν. Τα κέντρα ελέγχου στα αεροδρόμια του Düsseldorf και του Dortmund ξεκινούν
εργασίες ήδη από την Κυριακή, 25 Ιουλίου 2020. Η έναρξη του κέντρου ελέγχου στο αεροδρόμιο του
Münster/Osnabrück έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020. Στο αεροδρόμιο των πόλεων
Köln/Bonn, η κυβέρνηση του κρατιδίου σχεδιάζει να ενσωματώσει το ιατρικό κέντρο που μέχρι
πρότινος λειτουργούσε η πόλη Köln και ο οργανισμός παροχής βοήθειας σε ατυχήματα Johanniter
Unfallhilfe e.V.
«Τα κέντρα ελέγχου θα διαμορφωθούν σε όλα τα αεροδρόμια της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας με
τακτικές αεροπορικές συνδέσεις από περιοχές κινδύνου. Αυτό αποτελεί μία ακόμα σημαντική ενέργεια
για να περιορίσουμε την περαιτέρω εξάπλωση του κορονοϊού – ακριβώς την εποχή των διακοπών.
Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες που κατέστησαν δυνατή αυτήν τη δράση τόσο γρήγορα,
πρακτικά και χωρίς γραφειοκρατία – ιδιαίτερα τις ενώσεις ιατρών ασφαλιστικών ταμείων και τους
φορείς των αεροδρομίων», διευκρινίζει ο Υπουργός Υγείας Karl-Josef Laumann.
Ο ιατρός Δρ. Frank Bergmann, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ένωσης ιατρών
ασφαλιστικών ταμείων της Βόρειας Ρηνανίας, αναφέρει: «Υποστηρίζουμε με χαρά το Υπουργείο
Υγείας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στο Düsseldorf στο πλάνο του να προσφέρει το τεστ
ανίχνευσης του κορονοϊού απευθείας στο αεροδρόμιο σε ταξιδιώτες που επιστρέφουν από περιοχές
κινδύνου. Μέσα σε λίγες ημέρες επιτύχαμε, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο και τη μεγάλη
υποστήριξη του αεροδρομίου του Düsseldorf, να καλύψουμε τις προϋποθέσεις για έναν μεγάλο αριθμό
ελέγχων. Δύο έως τρεις ιατροί θα μπορούν να ελέγχουν εδώ παράλληλα τους ταξιδιώτες, τηρώντας τα
απαιτούμενα μέτρα προστασίας. Τα δείγματα θα προσκομίζονται απευθείας στο εργαστήριο τέσσερις
φορές την ημέρα. Οι ταξιδιώτες θα μπορούν να βλέπουν online το αποτέλεσμα του ελέγχου κατά
κανόνα εντός τριών ημερών.»
«Με το τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού απευθείας στα αεροδρόμια σε ταξιδιώτες που επιστρέφουν
από περιοχές κινδύνου, συμβάλλουμε σε αποφασιστικό βαθμό στην περαιτέρω αναχαίτιση του
κορονοϊού στη Γερμανία. Ταυτόχρονα, δίνουμε τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες που επιστρέφουν – σε
περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος από τον έλεγχο – να μειώσουν σημαντικά τη διάρκεια της κατ'
οίκον καραντίνας», αναφέρει ο Δρ. Volker Schrage, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ένωσης ιατρών ασφαλιστικών ταμείων της περιοχής Βεστφαλίας/Lippe. «Χάρη στην καλή και
απρόσκοπτη συνεργασία με τα αεροδρόμια της περιοχής Βεστφαλίας/Lippe, επιτύχαμε τη γρήγορη
δημιουργία των κέντρων ελέγχου!».
Την οργάνωση των κέντρων ελέγχου στα αεροδρόμια των πόλεων Düsseldorf, Dortmund και
Münster/Osnabrück έχουν αναλάβει οι ενώσεις ιατρών ασφαλιστικών ταμείων. Τα τεστ διενεργούνται
από ανεξάρτητους ιατρούς καθώς και από σχετικό ιατρικό, εξειδικευμένο προσωπικό. Στο αεροδρόμιο
των πόλεων Köln/Bonn, η οργάνωση και η εκτέλεση των τεστ συνεχίζει προς το παρόν να διενεργείται
από τον οργανισμό παροχής βοήθειας σε ατυχήματα Johanniter Unfallhilfe e.V. Και στα τέσσερα
αεροδρόμια, επίσης, διανέμεται ενημερωτικό υλικό του Υπουργείου Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών
Υποθέσεων σε ταξιδιώτες που φτάνουν στην περιοχή την εποχή του κορονοϊού, σε τέσσερις γλώσσες
(γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά) (https://www.mags.nrw/coronavirus).
Ο Υπουργός Υγείας Laumann καθιστά, επιπλέον, σαφές για άλλη μία φορά ότι όλοι οι πολίτες πρέπει
να τηρούν τους κανονισμούς της διάταξης για τον κορονοϊό: «Οι κανονισμοί είναι για όλους νομικά
υποχρεωτικοί. Και όλοι όσοι ταξιδεύουν σε μία περιοχή κινδύνου πρέπει να γνωρίζουν τι ακριβώς
γίνεται. Αναμένω από κάθε άτομο, το οποίο ταξιδεύει σε μία περιοχή κινδύνου, να παραμένει σε
καραντίνα μετά την επιστροφή του ή να επιδεικνύει ένα αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου, το οποίο έχει
διενεργηθεί το ανώτερο πριν από 48 ώρες. Με τα κέντρα ελέγχου στα αεροδρόμια επιτυγχάνουμε με

δαπάνες της κοινότητας αλληλεγγύης μία πρόσθετη προσφορά. Πρέπει όλοι μας να τηρούμε τους
κανόνες, για να καταπολεμήσουμε μαζί τον ιό όσο το δυνατόν καλύτερα.»
Σχετικά με το ιστορικό:
Στα αεροδρόμια των πόλεων Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund και Münster/Osnabrück
προσγειώνονται εβδομαδιαία, με βάση τις τρέχουσες γνώσεις, πάνω από 160 αεροπλάνα με
πρόβλεψη για περισσότερους από 15.000 επιβάτες από περιοχές που το Ινστιτούτο Robert Koch
(RKI) καθορίζει προς το παρόν ως 'περιοχές κινδύνου'. Ο κατάλογος των περιοχών ενημερώνεται
συνεχώς από το RKI. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της διάταξης της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας
για τον κορονοϊό αναφορικά με την είσοδο, τα άτομα που ταξιδεύουν από το εξωτερικό και εντός των
τελευταίων 14 ημερών πριν την άφιξή τους έχουν παραμείνει σε μία περιοχή κινδύνου, υποχρεούνται
να παραμείνουν σε καραντίνα και να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία υγείας. Από αυτήν την
υποχρέωση εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, τα άτομα που διαθέτουν ένα επίκαιρο αρνητικό αποτέλεσμα
ελέγχου. Οι παραβιάσεις αυτών των κανονισμών αποτελούν διοικητικές παραβάσεις στα πλαίσια του
νόμου περί προστασίας από τη λοίμωξη και τιμωρούνται με πρόστιμα που φτάνουν τις 25.000 ευρώ.
Σε περίπτωση ερωτήσεων παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου
Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τηλέφωνο 0211 855-3118.
Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο και στο Internet, στον ιστότοπο της κυβέρνησης του
κρατιδίου www.land.nrw
Υπόδειξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

