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Guvernul Regional înfiinţează centre de testare pentru coronavirus în 
aeroporturile din Renania de Nord-Westfalia Pasagerii care vin din 
regiuni de risc se pot testa gratuit în Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund, 
Münster/Osnabrück 
Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Protecţiei Sociale comunică următoarele: 
Guvernul Regional, în colaborare cu asociaţiile medicilor care au contract cu casa Nordrhein şi 
Westfalen-Lippe, înfiinţează centre de testare pentru coronavirus în aeroporturile Düsseldorf, 
Dortmund şi Münster/Osnabrück. Pasagerii care vin din regiunile de risc publicate de Robert Koch-
Institut vor avea posibilitatea de a se testa gratuit în aceste centre. Centrele de testare din 
aeroporturile Düsseldorf şi Dortmund îşi vor începe activitatea deja din această sâmbătă (25 iulie 
2020). Deschiderea centrului de testare de la aeroportul Münster/Osnabrück este planificată pentru 
marţea viitoare (28 iulie 2020). Pentru aeroportul Köln/Bonn, Guvernul Regional are intenţia să implice 
centrul de testare administrat până acum de Municipalitatea Köln şi de serviciile de ambulanţă 
Johanniter Unfallhilfe. 
  
„Centre de testare se vor înfiinţa în toate aeroporturile din Renania de Nord-Westfalia care operează 
zboruri regulate dinspre regiunile de risc. Acesta reprezintă un alt element important pentru oprirea 
răspândirii noului coronavirus –   mai ales acum, în perioada concediilor. Mulţumesc tuturor celor 
implicaţi, care au făcut acest lucru posibil atât de rapid, nebirocratic şi pragmatic – în mod special 
asociaţiilor de medici care au contract cu casa şi operatorii aeroporturilor “, declară Ministrul Sănătăţii 
Karl-Josef Laumann. 
  
Dr. med. Frank Bergmann, preşedintele asociaţiei medicilor care au contract cu casa Nordrhein, 
declară: „Ne face plăcere să acordăm sprijinul nostru Ministerului Sănătăţii de la Düsseldorf în planul 
său de a oferi persoanelor care se întorc din regiuni de risc posibilitatea de a se testa direct pe 
aeroport. În doar câteva zile am creat, în strânsă colaborare cu Ministerul şi cu sprijinul substanţial al 
Aeroportului Düsseldorf, condiţiile pentru testarea unui număr mare de persoane. Doi până la trei 
medici vor lua simultan probe de la pasageri, cu respectarea măsurilor de protecţie necesare. Probele 
pleacă la laborator de patru ori pe zi. Pasagerii vor putea accesa online rezultatul testului, de regulă 
într-un termen de trei zile.“ 
  
„Prin testarea directă, pe aeroport, a persoanelor care se întorc din regiuni de risc facem un alt pas 
decisiv pentru oprirea răspândirii coronavirusului în Germania. În acelaşi timp le permitem pasagerilor 
să scurteze în mod substanţial perioada de carantină la domiciliu, în cazul unui rezultat negativ al 
testului“, declară Dr. Volker Schrage, vicepreşedinte al asociaţiei medicilor care au contract cu casa 
Westfalen-Lippe. „Datorită colaborării eficiente şi necomplicate cu aeroporturile din Westfalen-Lippe, 
am reuşit să creăm rapid centrele de testare!“ 
  
Centrele de testare de pe aeroporturile Düsseldorf, Dortmund şi Münster/Osnabrück sunt organizate 
de asociaţiile medicilor care au contract cu casa. Testele vor fi efectuate de medici voluntari, precum 
şi de personal medical corespunzător. La aeroportul Köln/Bonn, organizarea şi efectuarea testelor se 
va face deocamdată în continuare de către serviciile de ambulanţă Johanniter Unfallhilfe. În plus, pe 
toate cele patru aeroporturi se vor distribui materiale informative ale Ministerului Muncii, Sănătăţii şi 
Protecţiei Sociale privind intrarea în ţară pe perioada pandemiei, materiale disponibile în patru limbi 
diferite (germană, engleză, franceză, turcă) (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
  
În plus, ministrul Sănătăţii Laumann reafirmă răspicat că respectarea Regulamentului privind intrarea 
în ţară pe perioada pandemiei de coronavirus este obligatorie pentru toţi cetăţenii: „Reglementările 
sunt obligatorii pentru toată lumea, prin lege. Şi orice persoană care călătoreşte într-o regiune de risc 
trebuie să ştie ce face. De aceea aştept de la toţi aceia care călătoresc într-o regiune de risc ca la 
întoarcere să intre în carantină sau să facă dovada unui test negativ, care să nu fie mai vechi de 48 de 
ore. Cu centrele de testare de pe aeroporturi cream o ofertă suplimentară, pe cheltuiala societăţii 
solidare. Toţi trebuie să respectăm regulile, pentru ca putea combate virusul cât mai bine cu putinţă.“ 
 
  
Informaţii de fundal: 
  
Conform datelor actuale, pe aeroporturile Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund şi Münster/Osnabrück 
aterizează în fiecare săptămână mai mult de 160 de avioane, având la bord estimativ 15.000 

https://www.mags.nrw/coronavirus


pasageri, din regiuni care în prezent sunt considerate regiuni de risc de Institutul Robert Koch (RKI). 
Lista regiunilor este actualizată de RKI în permanenţă. Conform dispoziţiilor Regulamentului privind 
intrarea în ţară pe perioada pandemiei de coronavirus valabil în Renania de Nord-Westfalia, 
persoanele care intră în ţară venind din străinătate şi care în cursul ultimelor 14 zile înainte de intrarea 
în ţară s-au aflat într-o regiune de risc, au obligaţia de a intra în carantină şi de a informa Direcţia de 
Sănătate Publică de care aparţin. Sunt exceptate de la această obligaţie, printre altele, persoanele 
care pot face dovada unui test negativ actual. Încălcările acestei dispoziţii se consideră infracţiuni în 
sensul Legii privind prevenirea infecţiilor şi se sancţionează cu amendă de până la 25.000 euro. 
  
  
Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Presă al Ministerului Muncii, Sănătăţii 
şi Protecţiei Sociale, telefon 0211 855-3118. 
  
Prezentul comunicat de presă este disponibil şi în Internet, la adresa de Internet a Guvernului 
Regional www.land.nrw 
  
Notă privind protecţia datelor în reţelele sociale. 
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