
Comunicado de imprensa - 610/07/2020  Düsseldorf, 24 de julho de 2020 

Governo regional cria centros de teste de coronavírus nos aeroportos da 
Renânia do Norte-Vestefália. Passageiros provenientes de zonas de 
risco podem efetuar testes gratuitamente em Düsseldorf, Colónia/Bona, 
Dortmund, Münster/Osnabrück 
O Ministério do Trabalho, da Saúde e da Segurança Social comunica: 
O governo regional cria, em colaboração com as associações de médicos de caixa de previdência da 
Renânia do Norte e de Vestefália-Lippe, centros de teste de coronavírus nos aeroportos de 
Düsseldorf, Dortmund e Münster/Osnabrück. Nestes locais, os passageiros provenientes das zonas 
de risco publicadas pelo Instituto Robert Koch terão a possibilidade de efetuar um teste 
gratuitamente. Os centros de teste nos aeroportos de Düsseldorf e Dortmund começarão a operar 
amanhã, sábado, 25 de julho de 2020. O início de operações do centro de teste do aeroporto de 
Münster/Osnabrück está planeado para a próxima terça-feira, 28 de julho de 2020. No aeroporto de 
Colónia/Bona, o governo regional planeia integrar o centro de testes, que tem sido operado pela 
cidade de Colónia e pela Johanniter Unfallhilfe até à data. 
  
"Os centros de teste serão criados em todos os aeroportos da Renânia do Norte-Vestefália com voos 
regulares provenientes de zonas de risco. Este é outro elemento importante para conter a 
propagação do coronavírus, especialmente durante a época de férias. Gostaria de agradecer a todos 
os envolvidos que tornaram isto possível de forma tão rápida, desburocratizada e pragmática, em 
particular, às associações de médicos de caixa de previdência e às entidades exploradoras dos 
aeroportos", explica o Ministro da Saúde Karl-Josef Laumann. 
  
O Dr. Frank Bergmann, presidente da Assossiação de Médicos de Caixa de Previdência da Renânia 
do Norte, afirma: "Temos o prazer de apoiar o Ministério da Saúde da Renânia do Norte-Vestefália 
em Düsseldorf no seu plano de proporcionar testes de coronavírus diretamente no aeroporto às 
pessoas que regressam de zonas de risco. Em apenas alguns dias, criámos as condições para testes 
em grande número em estreita cooperação com o Ministério e com grande apoio do aeroporto de 
Düsseldorf. Aqui, dois ou três médicos poderão recolher amostras dos passageiros em simultâneo, 
respeitando as medidas de segurança necessárias. As amostras são enviadas diretamente para os 
laboratórios quatro vezes por dia. Geralmente, os passageiros podem verificar os resultados dos 
testes online dentro de três dias." 
  
"Com os testes de coronavírus imediatos para pessoas que regressam de zonas de risco nos 
aeroportos, estamos a dar uma contribuição decisiva para uma maior contenção do coronavírus na 
Alemanha. Ao mesmo tempo, permitimos às pessoas que regressam de zonas de risco, em caso de 
resultados negativos, encurtar significativamente a quarentena domiciliar", afirma o Dr. Volker 
Schrage, vice-presidente da Assossiação de Médicos de Caixa de Previdência da Vestefália-Lippe. 
"Graças à boa colaboração sem complicações com os aeroportos em Vestefália-Lippe, conseguimos 
montar rapidamente os centros de teste!" 
  
Os centros de teste nos aeroportos de Düsseldorf, Dortmund e Münster/Osnabrück são organizados 
pelas associações de médicos de caixa de previdência. Os testes são realizados por médicos 
honorários e profissionais médicos correspondentes. No aeroporto de Colónia/Bona, inicialmente, a 
Johanniter Unfallhilfe continuará a ser responsável pela organização e implementação dos testes. 
Além disso, nos quatro aeroportos, são distribuídos materiais informativos do Ministério do Trabalho, 
da Saúde e da Segurança Social relativamente à entrada na região em tempos de pandemia do 
coronavírus, disponíveis em quatro idiomas (alemão, inglês, francês e turco) 
(https://www.mags.nrw/coronavirus). 
  
O Ministro da Saúde Laumann também reitera que todos os cidadãos devem cumprir com os 
requisitos do Regulamento de entrada na região relativo ao coronavírus: "Os regulamentos são 
legalmente vinculativos para todos. E todos os que viajam para uma zona de risco devem saber o que 
estão a fazer. Portanto, espero que qualquer pessoa que viaje para uma zona de risco fique em 
quarentena aquando do seu regresso ou que possam apresentar um teste com resultado negativo 
realizado nas últimas 48 horas. Com os centros de teste nos aeroportos, estamos a criar aqui um 
serviço adicional à custa da comunidade solidária. Devemos todos cumprir com as regras para que 
juntos possamos combater o vírus da melhor forma possível." 
  
Para contexto: 

https://www.mags.nrw/coronavirus
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200717_fassung_coronaeinrvo_ab_18.07.2020_lesefassung.pdf


  
Nos aeroportos de Düsseldorf, Colónia/Bona, Dortmund e Münster/Osnabrück, aterram 
semanalmente, de acordo com dados atuais, mais de 160 aviões com possivelmente mais de 
15 000 passageiros de regiões que, de momento, são indicadas pelo Instituto Robert Koch como 
sendo zonas de risco. A Lista das regiões é continuamente atualizada pelo Instituto Robert Koch. De 
acordo com os requisitos do Regulamento de entrada na região relativo ao coronavírus, as pessoas 
provenientes do estrangeiro que permaneceram numa zona de risco nos últimos 14 dias antes da 
entrada na região são obrigadas a entrar em quarentena e informar a autoridade sanitária 
responsável. Estão excluídas desta obrigação, entre outras, as pessoas que consigam apresentar um 
teste atual com resultado negativo. As infrações destas regras podem ser punidas como 
contraordenações na aceção da lei de proteção contra a infeção e podem implicar uma coima de até 
25 000 euros. 
  
  
Em caso de dúvida, entre em contacto com o Gabinete de Imprensa do Ministério do Trabalho, 
da Saúde e da Segurança Social através do número 0211 855-3118. 
  
Este comunicado de imprensa está também disponível online, no endereço Web do governo 
regional, em www.land.nrw 
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