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Düsseldorf, 24 lipca 2020 r.

Rząd kraju związkowego tworzy centra testów na koronawirusa na
lotniskach w Nadrenii Północnej-Westfalii / Osoby powracające
samolotem z regionów podwyższonego ryzyka mogą wykonać bezpłatny
test na lotniskach w Düsseldorfie, Kolonii/Bonn, Dortmundzie,
Münster/Osnabrücku.
Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej informuje:
Rząd kraju związkowego we współpracy ze stowarzyszeniami lekarzy kontraktowych Nordrhein i
Westfalen-Lippe tworzy na lotniskach Düsseldorf, Dortmund i Münster/Osnabrück centra testowe, w
których można wykonać test na koronawirusa. Osoby powracające samolotem z krajów określonych
przez Instytut Roberta Kocha jako regiony podwyższonego ryzyka, mają możliwość bezpłatnego
wykonania testu. Centra testowe na lotniskach w Düsseldorfie i Dortmundzie rozpoczynają pracę już
od niedzieli (25 lipca 2020 r.). Rozpoczęcie działalności centrum testowego na lotnisku
Münster/Osnabrück zaplanowane jest na wtorek (28 lipca 2020 r.). Na lotnisku w Kolonii/Bonn rząd
kraju związkowego planuje włączyć do programu centrum testowe prowadzone przez miasto Kolonia
oraz stowarzyszenie Johanniter Unfallhilfe.
„Centra testowe zostaną utworzone na wszystkich lotniskach w Nadrenii Północnej-Westfalii, które
regularnie realizują połączenia z regionami podwyższonego ryzyka. Jest to kolejny ważny element,
umożliwiający ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa – szczególnie w okresie urlopowym.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom, dzięki którym możliwe było szybkie, pragmatyczne i
pozbawione zbędnej biurokracji utworzenie centrów testowych – w szczególności stowarzyszeniom
lekarzy kontraktowych oraz operatorom lotnisk”, wyjaśnia minister zdrowia Karl-Josef Laumann.
Dr. med. Frank Bergmann, prezes stowarzyszenia lekarzy kontraktowych Nordrhein, mówi: „Chętnie
wspieramy ministerstwo zdrowia Nadrenii Północnej-Westfalii w Düsseldorfie w projekcie polegającym
na oferowaniu testów na koronawirusa osobom powracającym z regionów podwyższonego ryzyka
bezpośrednio na lotnisku. W ciągu kilku dni w porozumieniu z ministerstwem oraz z dużym wsparciem
ze strony lotniska w Düsseldorfie stworzyliśmy warunki do wykonywania dużej liczby testów.
Podróżujący są obsługiwani równolegle przez dwóch lub trzech lekarzy z zachowaniem niezbędnych
środków ochrony. Próbki trafiają bezpośrednio do laboratorium cztery razy dziennie. Osoby
podróżujące mogą zwykle w ciągu trzech dni sprawdzić wynik testu w Internecie”.
„Wykonując testy na koronawirusa osobom powracającym z regionów podwyższonego ryzyka
bezpośrednio na lotniskach w znacznym stopniu przyczyniamy się do dalszego ograniczenia
rozprzestrzeniania się koronawirusa w Niemczech. Jednocześnie umożliwiamy osobom powracającym
z podróży – w przypadku negatywnego wyniku testu – znaczne skrócenie kwarantanny domowej”,
mówi dr Volker Schrage, zastępca prezesa stowarzyszenia lekarzy kontraktowych Westfalen-Lippe.
„Dzięki dobrej i nieskomplikowanej współpracy z lotniskami w Westfalen-Lippe udało nam się szybko
utworzyć centra testowe!”.
Centra testowe na lotniskach Düsseldorf, Dortmund i Münster/Osnabrück zostały zorganizowane
przez stowarzyszenie lekarzy kontraktowych. Testy przeprowadzają lekarze oraz odpowiedni
specjalistyczny personel medyczny. Na lotnisku w Kolonii/Bonn organizacją centrum testowego i
przeprowadzaniem testów zajmuje się na razie stowarzyszenie Johanniter Unfallhilfe. Na wszystkich
czterech lotniskach dostępne są ponadto materiały informacyjne dotyczące wjazdu do kraju w
warunkach pandemii koronawirusa, wydane przez Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej w
czterech różnych językach (niemieckim, angielskim, francuskim, tureckim)
(https://www.mags.nrw/coronavirus).
Minister zdrowia Laumann jeszcze raz wyraźnie podkreśla, że wszyscy obywatele i obywatelki muszą
przestrzegać wytycznych Rozporządzenia określającego warunki wjazdu: „Regulacje są obowiązujące
dla wszystkich. A każda osoba, podróżująca do regionu podwyższonego ryzyka, musi wiedzieć, co
tam robi. Dlatego od każdej osoby, która podróżuje do regionu podwyższonego ryzyka, oczekujemy,
że po powrocie podda się kwarantannie lub przedłoży negatywny wynik testu, który nie jest starszy niż
48 godzin. Centra testowe na lotniskach stanowią dodatkową ofertę na koszt wspólnoty solidarności.
Wszyscy musimy przestrzegać zasad, byśmy mogli wspólnie zwalczyć wirusa”.
Podstawy:

Na lotniskach w Düsseldorfie, Kolonii/Bonn, Dortmundzie oraz Münster/Osnabrücku ląduje każdego
tygodnia ponad 160 samolotów, przewożących ponad 15 000 pasażerów z obszarów, które są
obecnie uznawane przez RKI za regiony podwyższonego ryzyka. Lista regionów jest na bieżąco
aktualizowana przez RKI. Zgodnie z wytycznymi obowiązującego w Nadrenii Północnej-Westfalii
rozporządzenia określającego warunki wjazdu, osoby, które wjeżdżają z zagranicy i w ciągu ostatnich
14 dni przed wjazdem przebywały w regionie podwyższonego ryzyka, są zobowiązane do odbycia
kwarantanny oraz poinformowania właściwego urzędu ds. zdrowia. Obowiązek nie dotyczy między
innymi osób, które mogą przedłożyć aktualny negatywny wynik testu. Przypadki naruszenia tych
przepisów mogą być traktowane jako wykroczenia w rozumieniu Ustawy o zapobieganiu chorobom
zakaźnym i karane grzywną w wysokości do 25 000 euro.
W przypadku dodatkowych pytań od prasy należy zwracać się do ośrodka prasowego
Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej, telefon 0211 855-3118.
Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również w Internecie na stronie rządu krajowego
www.land.nrw
Informacja o ochronie danych osobowych w odniesieniu do mediów społecznościowych

