
Stimate doamne și domni,

textul următor cuprinde informații importante pentru angajații firmei Tönnies în
legătură cu Coronavirusul și reglementarea Carantinei.Va rugăm să le citiți cu mare
atenție.
Această traducere a ordonanței generale este analogă cu originalul.

Către toți angajații firmei Tönnies Punct de lucru Rheda-Wiedenbrück
In der Mark 2 și către toți membrii familiilor lor

Ordonanța generală de izolare în carantină la domiciliu cu scopul protejării
locuitorilor județului Warendorf împotriva înmulțirii infecțiilor cu Coronavirusul
SARS-CoV-2

cu exercitare asupra tuturor angajaților firmei Tönnies locația Rheda-
Wiedenbrück, in der Mark 2, 33378

Potrivit paragrafului 28, alineatul 1 in legătură cu paragraful 30, alineatul 1 prop. 2 
din legea de prevenire a infecțiilor (IfSG), paragrafului 3, alineatul 2, Nr. 1 din legea
pentru prevenirea infecțiilor și asigurarea igienei NRW (IfSBG-NRW) se ordonă
următoarele:

Toate persoanele care sunt angajate la firma Tönnies, punctul de lucru Rheda-
Wiedenbrück și care locuiesc în județul Warendorf trebuie să respecte regimul de 
carantină la domiciliu până la data de 3 iulie 2020.
Ordonanța este obligatorie indiferent de ce fel de relații de muncă aveți (angajat
propriu al firmei Tönnies, angajat al unei firme externe sau freelancer)
Persoanele care locuiesc împreună cu angajații în aceeași locuință sunt de 
asemenea obligate până la data de 3 iulie 2020 să respecte carantina la domiciliu
Persoanele enumerate la punctele 1 și 2 nu au voie să părăsească locuința fără
aprobarea clară a departamentului de sănătate (Gesundheitsamt) al județului
Warendorf. Acestora le este de asemenea interzis pe perioada carantinei să
primească vizite de la persoanele cu care nu locuiesc în aceeași locuință.



Ridicarea acestor interdicții se face numai individual de către conducerea județului
Warendorf, de îndată ce există informații relevante despre starea lor de sănătate
Persoanele enumerate la punctele 1 și 2 sunt obligate să permită testările
următoare împotriva Coronavirusul SARS-COV-2. Aceste lanț de testări au început
la data de 16 iunie 2020 la punctul de lucru al firmei Tönnies. Aceste testări vor fi
făcute de angajații departamentelor de sănătate ale județelor Gütersloh și
Warendorf.
În cazul în care aceste testări au loc la locația firmei Tönnies, persoanele
enumerate la punctele 1 și 2 au voie să părăsească locuințele și să se deplaseze
pe căi directe fără ocolișuri la locația firmei. Nu au voie să folosească mijloacele de 
transport în comun.

Persoanele enumerate la punctele 1 și 2 care au fost testate de Coronavirus SARS-
COV-2 după data de 16 iunie 2020 și NU AU NICI UN FEL DE SIMPTOME, au voie
să se deplaseze pe căi directe și fără ocolișuri la locul de munca și să lucreze în
departamentul Producție. 

Această ordonanță generale intră imediat în vigoare prin paragraful 80 alineat 2 
numărul 3 al Ordonanței administrative (VwGo) în legătură cu paragraful 28 alineat
3,16 IfSG.

Hotline pentru departamentul de sănătate al județului Warendorf (Gesundheitsamt)
02581/536-5555


