
Драге грађанке
и грађани,

Здравствена служба Вас је обавестила да 
морате привремено ићи у »кућни карантин«. 
Уздржавање од суделовања у јавном
животу – било да је то посет пријатељима
и рођацима, излет са породицом или 
једноставан посет ресторану – представља 
ограничење Вашег свакодневног живота.

Управо сада схваћамо шта нам треба, шта је 
добро за нас и колико је важно бити окружен 
људима – и да се може изаћи напоље.

Међутим, тренутно не сретати друге људе 
најефикасније је средство на свету
да се стопа инфекције смањи на најмању 
могућу меру и да се што пре прекину
ланчане инфекције.

Желимо да спречимо снажније ширење 
коронавируса у Офенбаху. Тренутно
сви сносимо велику одговорност за
здравље наших суграђана. Придржавање 
мера привременог карантина Ваш је
лични допринос спречавању обољења од 
короне, која је опасна по живот не само
за ризичне групе грађана. Онај који воли 
своје ближње, тај ће одређено време држати 
одстојање од њих. Истовремено спречавате 
велику економску штету
за нашу земљу. Разумем да таква ситуација 

може довести до беспомоћности, страха, 
несигурности, па чак и беса, љутње или 
осећаја бесмислености и празнине. Нико не 
жели да буде под карантином!

Ми, као град Офенбах, нећемо Вас оставити 
саме у овој изузетној ситуацији. Помоћу
ове брошуре показујемо Вам где сада можете 
добити помоћ, нпр. да идете у куповину. 
Желим Вама и Вашим породицама пуно снаге,
храбрости и оптимизма и да сви добро 
прођете кроз ово тешко време.

Др. Феликс Швенке
Виши гадоначелник



Oфенбах остаје 

код куће.

Увек спомените приликом 
телефонског разговора 
да сте тренутно у кућној 
карантини!

Служба хитне медицинске 
помоћи за све здравствене 
службе:
116 117

Здравствена служба 
(Gesundheitsamt) града 
Офенбаха:
069 / 8065 2221 
или 069 / 8065 3128

Милиција: 
110

Ватрогасна и спасилачка 
служба: 
112Ако се осећате угрожено, уколико се 

налазите у опасној ситуацији или започиње 
таква ситуације или сте пак сведок злочина 
или опасне ситуације, обратите се милицији. 

Лекарску дежурну службу можете добити на 
наведени телефонски број преко викенда или 
државног празника, ако постоји хитни 
здравствени проблем, али не и опасност по 
живот.

Ако имате било каквих питања о карантини, 
обратите се градској Здравственој служби. 

У случајевима опасним по живот, позовите 
службу хитне помоћи.

Бројеви за хитне случајеве:

Зауставити 
корону!



Информације о
положају:
www.offenbach.de/corona

Град Офенбах информише грађанке, грађане 
и фирме о тренутном положају због короне.

Ми смо ту 
за bac.

Teлефон за питања
грађана: *
069 / 84 00 04 - 375

Офенбах се

држи заједно.

Саветовање претежно на немачком 
и енглеском језику.

*



Је ли Вам потребна помоћ, јер тренутно
не можете да напустите кућу и нико 
из ваше околине не може да обави куповину 
за вас? Добровољци ће Вам помоћи око 
куповине.

Центар за добровољце: * 
www.fzof.de 
069 / 82 36 70 39
info@fzof.de

Јавите се!

Грађани/ке Офенбаха 

помажу једни другима.

Идемо за Вас 
у куповину.

Савети су углавном на немачком језику.
Посредованје у комуникацији 
на другим језицима је могуће.

*



Број службе помоћи за децу и младеж:
069 / 80 65 22 33 (9 – 15.30 часова)

Број службе помоћи за жене: 
069 / 81 65 57 (9 – 16 часова)

Opшти број службе за помоћ на 18 језика,
24 часа дневно:  
0800 / 01160 16

У случају хитног позива:
110

Помоћ против 

насиља.



0800 / 011 60 16

Савети су углавном на 
немачком језику.

Offenbach  *

Немачка  *

Opшти број службе за 
помоћ на 18 језика:

Жене помажу женама Oфенбах: 
069 / 81 65 57 
info@frauenhaus-offenbach.de

Прихватилиште за жене и децу / стручно 
саветовање и служба за интервенцију код 
породичног насиља:  
069 / 88 61 39  
beratung@frauenhaus-offenbach.de

Хитна помоћ за жене Офенбах: 
069 / 85 09 68 00
offenbach@profamilia.de

Центар за помоћ код овисности Wildhof
(OF i Dietzenbach): 
069 / 98 19 530

Служба за бригу о деци и омладини
(Jugendamt) Oфенбах:
069 / 80 65 22 33

Служба за ментално здравље
(Gesundheitsamt) Oфенбах:
psg.gesundheitsamt@offenbach.de

Tелефонска линија за заштиту деце држава 
Хесен Hessen:  
0800 / 20 10 111

Телефон за помоћ »Насиље над женама«: 
0800 / 011 60 16

Телефон за помоћ деци и омладини
»NummergegenKummer«:
116 111

Савезна телефонска душевна брига: 
0800 / 111 0 111 или 0800 / 111 0 222  
или 116 123

Информације о депресији:
0800 / 33 44 533

Телефонска линија за дроге и овисности: 
01805 / 31 30 31

*



Понашање са 
смећем за време 
карантине:

3. Увек користите заштиту за
уста и нос на директном
путу до контејнера за смеће и 
избегавајте контакт са
другим лицима.

4. Затворену кесицу убаците у 
контејнер за остало смеће.

1. Скупите смеће у чврсту пластичну 
кесицу.

2. Чвсто затворите
кесицу.

Ако имате неких питања, обратите се 
телефонској линији за грађане: *
069 / 84 00 04 - 375

Саветовање претежно на 
немачком и енглеском језику.

*



  Рад по плану спречава губитак 
контроле и беспомоћност.

  Планирано деловање пружа нам 
осећај активног суделовања 
у ситуацији и спречава осећај 
беспомоћности.

  Рутина помаже против хаоса, 
пружа осећај безбедности 
и јача у стресним ситуацијама. 
Наша свакодневна рутина 
може се упоредити са неким 
обредом.

  Немојте провести цели дан у 
пиџами, устаните као и 
увек, обуците се и придржавајте 
се уобичајеног времена за 
јело, рад и учење.

  Прилагодите своју свакодневну 
рутину тренутној ситуацији.

  Чињенице помажу од поплаве 
емоција.

  Поуздане и јасне информације 
пружају оријентацију и осећај 
безбедности. Избегавајте 
непрекидно конзумирање медија.

  Повезаност с породицом 
и пријатељима пружа осећај 
безбедности.

  Користите телефон и видео 
разговоре. »Шта те је данас 
обрадовало?«

  Ресурси помажу да се превазиђу 
кризне ситуације.

  Ресурси су сва позитивна искуства 
која сте имали у досадашњем 
животу, решени проблеми, Ваше 
јаке стране и таленти, све што 
Вам стоји на располагању од вештина 
и склоности.

  Ресурси су извори снаге. 
Активирајте их и користите.

  Кретање ствара чуда у нашој глави и 
делује позитивно на нашу психу.

  Спорт је могућ и у скученом простору: 
Видео записи на интернету нуде 
предлоге и тренинг програме. Сваку 
упалу мишића можете да сматрате 
успехом!

Одржавајте 
свакодневну рутину.  

Конзумирајте медије 
свесно и циљано.  

Одржавајте 
друштвене контакте 
преко видео 
телефонирања. 

Општи практични 
савети:

Крећите се.

Планирајте што 
прецизније свој дан.

Постаните свесни 
својих јаких страна. 

Како да добро преживите кућну 
излоацију и карантину? Психолошка 
помоћ у захтевним временима.
Кућна изолација и карантина могу да буду веома стресни за погођене 
особе. Али постоје јасне, научно истражене и доказане стратегије, уз 
чију се помоћ може да савлада ова изузетна ситуација.



Шта урадити против 
анксиозности и велике 
забринутости?

  Претерано размишљање је једна 
од стратегија за савладавање стресних 
ситуација. Претеривање у томе 
узрок је за додатни стрес. Смислите 
унапред активности, које можете 
да изведете, како бисте спречили да 
превише размишљате. Радите 
нешто ново, нешто што вас испуњава. 
Неки људи се баве печењем јела, 
читањем или писањем.

  Анксиозност и опуштеност не могу 
да се догоде истовремено. Зато радите 
вежбе за опуштање, оне смањују 
страхове! Вежбе за опуштање пронаћи 
ћете и на интернету.

  Веома је важно разумети, да 
ће избијање COVID-19 епидемије 
неминовно проћи. Користите 
једноставне могућности, како бисте 
смањили ризик од заразе овом 
болешћу, нпр. редовним прањем руку 
и избегавањем директног контакта 
с другим особама. Планирајте 
активности које желите да радите 
након превазилажења ове ситуације.

  Немачка фондација за помоћ код 
депресије даје подршку погођеним 
лицима поудама у дигиталном 
облику, више информација на 
www.deutsche-depressionshilfe.de

  Поставите себи границе и не 
читајте превише вести о COVID-19, 
које круже путем СМС-а, е-поште, 
WhatsApp-а и друштвених мрежа.

  Свесно конзумирајте медије везано 
за COVID-19. Стално понављање 
слика и описа, чак и од стране 
поузданих медија, не помаже него 
додатно оптерећује.

  Ако осећате потребу за разговором 
о својим емоцијама, бирајте за 
то особу која Вам може да помогне. 
Ако немате у близини такву особу, 
затражите бесплатну помоћ нпр. 
24 часа дневно код Телефонскедушевн 
помоћи 0800 / 111 0 111 или 
0800 / 111 0 222 или 116 123, више 
информација на  
www.telefonseelsorge.de

  У неуобичајеним временима могу да се 
појаве нова оптерећења и необичне 
емоције. Потребно је време привикавања 
на нове околности и изазове.

  Фокусирање пажње на поситивне 
садржаје смирује и стабилизује. 
Разговарајте с блиским особама и 
водите рачуна о позитивном 
садржају разговора.

  Свако од нас има најразличитије 
емоције, као што су збунјеност 
и анксиозност, у овој необичној 
ситуацији. Узмите довољно 
времена да своје осећаје схватите 
и да их изразите. Неко записује 
своје емоције или их изражава 
креативно (нпр. сликањем, музиком 
или медитацијом).

Будите свесни 
својих емоција.

Ограничите претерано 
размишљање.

Радите једноставне 
вежбе за опуштање.

Мислите на то да 
ће се ситуација 
променити.

Ограничите 
конзумирање 
медија. 

Разговарајте о 
својим емоцијама.

Фокусирајте се на 
позитивне ствари.

Избегавајте 
паничаре.

Како да добро преживите кућну 
излоацију и карантину? Психолошка 
помоћ у захтевним временима.
Кућна изолација и карантина могу да буду веома стресни за погођене 
особе. Али постоје јасне, научно истражене и доказане стратегије, уз 
чију се помоћ може да савлада ова изузетна ситуација.



Како се понашати 
с децом?
  Самоизолација оптерећује. Зато је 
приоритет код самоизолације, да се то 
време преживи са што је могуће 
мање стреса. Самоизолација не служи 
побољшању породичних односа.

  Одгој деце или решавање сукоба с 
партнером не би требали тренутно бити 
у средишту пажње.

  Омогућите повлачење, како бисте спречили 
или бар смањили потенцијалне сукобе.

  Ограничите заједно с дететом »screen 
време« за телевизор, мобител или 
компјутер.

  Омогућите свом детету бављење 
физичким активностима у оквиру 
тренутних могућности.

  Објасните свом детету тренутну 
ситуацију, бирајући речи у складу с 
његовом старосном доби.

  Уколико је Ваше дете приврженије него 
иначе, прихватите то и задовољите 
потребе детета за Вашом близином. Сада 
му треба приврженост и безбедност.

  Суздржите се тренутно од великих 
васпитних мера и по могућности 
од кажњавања. Поkушајте да похвалама 
јачате своје дете и да му дате подстрек 
за жељено понашање.

 Држите се свакодневне рутине.

  Планирајте прецизно време за учење и 
слободне активности.

  Дефинишите јасно ограничене часове када 
свако ради нешто за себе појединачно.

  Бавите се заједнчким активностима.

  Заједно израдите правила, како да 
се добијено слободно време што боље 
искористи.

Како да добро преживите кућну 
излоацију и карантину? Психолошка 
помоћ у захтевним временима.
Кућна изолација и карантина могу да буду веома стресни за погођене 
особе. Али постоје јасне, научно истражене и доказане стратегије, уз 
чију се помоћ може да савлада ова изузетна ситуација.



  Можда имате изненада много 
слободног времена, јер не идете 
на посао или не можете да се 
бавите слободним активностима.

  Веома је важна свакодневна 
рутина и да себи постављате 
оствариве циљеве!

  Планирајте сваки дан један »higlight«, 
који ће Вас обрадовати.

  Одржавајте контакте с особама које 
су Вам важне. Размјењујте позитивне 
идеје и садржаје и планирајте 
заједничке активности за време 
након карантине.

  Обављајте свакодневно фиксне 
радове. Почните с »пројектима« које 
сте досад одгађали. Могу то бити и 
мањи послови.

  Просторно скучени животни услови 
проузрокују тзв. »стрес због тескобе«. 
Исто тако због велике количине 
заједно проведеног времена могу 
настати сукоби у породици или 
с партнером. Све то може довести до 
свађа па и до насиља.

  Дефинишите јасно ограничене часове 
када свако ради нешто за себе 
појединачно.

  Омогућите свим члановима породице 
повлачење.

  Разговарајте о проблемима пре него 
дође до ескалције.

  Када нисте у карантини: Прошетајте 
сами у свом кварту или кроз шуму.

  Организујте свакодневно мали 
породични кризни тим: Како се осећа 
сваки појединац, коме шта треба, 
које жеље и идеје имају појединци? 

  Будите попустљивији него иначе, 
према другима и према себи! Ово је 
сигурно изазов за све породице.

   По потреби затражите стручну помоћ 
помоћу телефонске линије за 
родитеље Nummer gegen Kummer 
0800 / 111 0 550. Даљу подршку 
наћи ћете на www.familienportal.de

Шта да се ради против 
досаде?

Шта да се ради код 
појаве сукоба? 

Како да добро преживите кућну 
излоацију и карантину? Психолошка 
помоћ у захтевним временима.
Кућна изолација и карантина могу да буду веома стресни за погођене 
особе. Али постоје јасне, научно истражене и доказане стратегије, уз 
чију се помоћ може да савлада ова изузетна ситуација.



  Негативне емоције, напетост и 
агресија нормални су у изузетним 
ситуацијама.

  Није погрешно имати агресивне 
емоције према неком, опасно је тек 
када је врши насиље.

  Насиље има много облика: 
Туча, викање, понижавање, дуже 
игнорирање.

  Будите искрени према себи и реагујте 
кад приметите да Вас ситуација 
оптерећује и да ћете постати насилни.

  Уколико приметите да други одрасли 
код куће постају агресивни – посебно 
према деци и адолесцентима – 
разговарајте с њима.

  Можда сте једина особа која може да 
заштити дете у тој ситуацији.

  Омогућите да Вам се помогне: 
помоћу телефонских савета центра 
за насиље или заштиту деце, 
саветовалишта за мушкарце или 
линије Nummer gegen Kummer.

  Телефонирајте с пријатељем/ицом, 
па макар само да разговарате с неким 
другим.

  По могћности идите у другу собу. 
Дишите дубоко. Уколико Вам 
то не помаже, обратите се за помоћ 
телфонској кризној линији ка 
нпр. Телефонска душевна помоћ 
0800 / 111 0 111 или телефонска 
линија за родитеље Nummer gegen 
Kummer 0800 / 111 0 550.

  Тражите помоћ. Важно је да нисте 
сами. Ви нисте сами, иако то тако 
изгледа у овој ситуацији изолације.

  Тражите помоћ: Од пријатеља, 
саветодавних институција, 
телфонских савета центра за заштиту 
од насиља или заштите деце, код 
масовног насиља јавите се полицији 
или служби за помоћ деци и 
омладини.

  Просторна скученост, недостатак 
могућности за повлачење и смањена 
интимност могу довести до 
агресивног понашања и насиља.

  Супроставите се активно 
ескалирању ситуације. Имате следеће 
могућности.

!
Немојте вршити 
насиље.

Препознајте насиље 
и именујте га. И код 
себе.

Кад се деси насиље: 
Разговарајте о томе.  

Телефонирајте ради 
свог олакшања.

Тражите помоћ, ако 
сте жртва насиља. 

  Не чекајте да буде прекасно: претходни 
савети против досаде, анксиозности 
и брига, посебно савети против 
сукоба помажу у суочавању с неугодим 
емоцијама, које настају у напетим, 
често скученим околностима, пре него 
што прерасту у насиље.

И, пре свега: 
тражите помоћ 
правовремено.

Шта да се ради против 
насиља?

Како да добро преживите кућну 
излоацију и карантину? Психолошка 
помоћ у захтевним временима.
Кућна изолација и карантина могу да буду веома стресни за погођене 
особе. Али постоје јасне, научно истражене и доказане стратегије, уз 
чију се помоћ може да савлада ова изузетна ситуација.
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THE NOVEL CORONAVIRUS

SARS-CoV-2

Coronaviruses can infect humans and cause various 
diseases: from common colds to severe infections, 
such as MERS or SARS.

SARS-CoV-2 is transmitted from human to human.  
In some cases people have even been infected by 
others who have had non-specific symptoms.

Experts think that the virus is mainly transmitted by  
droplets and aerosols when coughing, sneezing or 
talking.

Key terms

Suspected of being infected: A person who is thought 
to be infected with pathogens, without being sick, 
suspected of being sick or a carrier.

Carrier: A person who carries and sheds pathogens 
and can therefore be a source of infection for others, 
without being sick or suspected of being sick.

SARS-CoV and MERS-CoV have led to major 
outbreaks in the past.

COVID-19 is the name of the disease caused by the 
virus SARS-CoV-2.

Quarantine protects you and everyone else from 
becoming infected by the novel coronavirus. It is the 
temporary isolation of someone suspected of being 
infected or who may be carrying or shedding the 
virus. Quarantine helps to prevent the spread of the 
disease.

RIGHTS AND REGULATIONS

Legal provisions

Section 30 of the Infection Protection Act (IfSG) 
forms the basis for prescribing quarantine.

Anyone employed who experiences a loss of 
earnings due to prescribed quarantine may 
have a right to financial compensation. The 
prescribing authority is the point of contact  
for this.

Please note: Violation of a prescribed quarantine 
could result in a fine or imprisonment!

Non-German citizens should inform their embassy 
about their prescribed quarantine.

Further information

Stamp/Contact

www.rki.de/covid-19      www.infektionsschutz.de
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Distance 
> 1.5 m

CARE

Seeking support

Medical Care: 

 ▶ Contact your primary care physician or 
specialist doctor if you urgently need 
medication or medical treatment for 
another or existing medical condition.

 ▶ Explain what you need and that you are  
in quarantine.

 ▶ If you have any medical problems that could affect 
your compliance with quarantine, then you should 
notify your local public health authority. 

Immediately contact your local public health 
authority if you feel ill or have the following 
symptoms: cough, sneezing, infection- 
related shortness of breath, fever.  
www.rki.de/mein-gesundheitsamt

Call the emergency telephone number (112)  
if you experience life-threatening acute diseases, 
poisoning or severe injuries.  
Please note the general recommen da tions when 
calling an emergency number and explain that 
you are in quarantine.

Food supply:

 ▶ Ask family members, friends or neigh-
bours to help you. They can leave food  
at your front door.

 ▶ You can also receive support from the fire service, 
the Technisches Hilfswerk (THW) civil protection 
organisation in Germany or voluntary organisations 
in your community.

WELLBEING

 
Children in quarantine

When children are required to quarantine, it 
may not always be possible to comply with 
all hygiene rules. Children and toddlers in  
particular need the care and attention of 
their parents/family caregivers during this time.

 ▶ Try to observe the hygiene rules as much as 
possible and find individual solutions for your 
situation.

 ▶ Your local public health authority can answer 
further questions if required.

Mental health and wellbeing

Quarantine can be stressful and it might be harder 
than usual to maintain good mental health, wellbeing 
and social relationships. It can include experiencing 
fears and worries about becoming infected, feelings of 
exclusion, loneliness, anxiety and sleep disturbances.

 ▶ Even if you are not allowed to have direct contact 
with people, try to stay in touch with friends and 
family by phone, internet or other mode of 
communication.

 ▶ Consider if there is anything else that might also 
help you in stressful situations.

 ▶ Take advantage of existing phone help organisa-
tions, such as Crisis Aid or the Samaritans or 
similar organisations.

 ▶ Even when you are in home quarantine, look  
into options for doing sport, such as with 
an exercise bike or simple exercises 
without equipment. That way you will 
stay fit and it may help to reduce  
negative stress.

QUARANTINE

Stay at home

Quarantine is important. It protects you and every- 
one else from infection by the novel coronavirus  
and helps to prevent the spread of the disease.  
The measure was prescribed by the responsible 
authority – generally your local public health 
authority (‘Gesundheitsamt’). They prescribed  
how long you need to stay in quarantine.  
However, the measure does not end automatically, 
but instead only once it has been lifted by the  
responsible authority.

You have been identified as someone suspected of 
being infected, though you are not sick or suspected 
of being sick.

Quarantine measures are in place for COVID-19, 
because it can be very serious like other diseases 
caused by coronaviruses, such as SARS1 and MERS2. 
However, COVID-19 spreads faster and more easily 
in the population.

1 Severe Acute Respiratory Syndrome
2 Middle East Respiratory Syndrome

It is very important that you strictly adhere to 
quarantine and hygiene rules – even if you do 
not have any symptoms yourself. You will be 
protecting yourself and others by doing so.

Protective measures: You can protect yourself 
and others from infection with the novel coro-
navirus by following guidance on coughing and 
sneezing, practising  
good hand hygiene  
and social distancing.



FOR PATIENTS AND THEIR FAMILIES

Self-isolation at home  
with confirmed COVID-19

SELF-ISOLATION AT HOME

You have been diagnosed with COVID-19 and currently have  
mild symptoms. You will therefore need to self-isolate at home. 
This will help to prevent the further spread of the novel corona-
virus.

This virus is very contagious and the COVID-19 disease can 
cause very serious symptoms.

If your condition deteriorates, please seek immediate 
medical assistance from your primary care physician.

Any members of your family who live with you and intend to stay 
with you during this period of self-isolation should be in good 
health and not have any underlying health conditions.

 If possible, people with the following risk factors  
should not stay in the same household as you:

–  suppressed immune system,
– chronic diseases
–  or older age

Contact with members of your household
As little as possible

 ▶ As far as possible, you should only have contact with 
members of your household who you need for support.

 ▶ In terms of contact, you and members of your family 
should stay a minimum of 1.5 metres apart and each 
wear surgical masks.

 ▶ No one else should enter the room you are in and they  
should ideally stay elsewhere.

Contact with people outside of your household
 ▶ Avoid contact with other people outside of your 

household, such as post officers, delivery service 
staff, neighbours, friends and acquaintances.

 ▶ Ask for deliveries to be left at the front door of your 
house or at the entrance to your apartment.

 ▶ If contact with other people is unavoidable, please 
wear a surgical mask and keep as much distance  
from them as possible.

Living at home
 ▶ You should preferably live in a single room 

 separately from other people.

 ▶ Make sure that all rooms are regularly ventilated.

 ▶ Do not use the kitchen, hallway, bathroom and other 
communal rooms more often than is absolutely necessary.

 ▶ It is preferable that you eat at a different time and in a 
 different room from other members of your family.

HYGIENE

Coughing and sneezing guidelines
 ▶ Stay as far away as possible from other people  

(minimum 1.5 metres). 

 ▶ Turn away when you cough or sneeze.

 ▶ To protect others, cough and sneeze into the crook 
of your arm or into a disposable tissue and immedi-
ately dispose of it in a waste bin with lid.

Hand hygiene guidelines
 ▶ Avoid shaking hands.

 ▶ Wash your hands regularly and thoroughly with  
soap and water, especially after blowing your  
nose, sneezing or coughing. This can help remove  
pathogens almost completely.

 ▶ Wash your hands with soap and water for a 
minimum of 20 to 30 seconds

–  before and after contact with other people
– before preparing food
– before eating
– after using the toilet
– whenever your hands are visibly dirty
– after any contact with sick people or being in the  
 immediate vicinity of them.

 ▶ Use a skin-friendly alcohol-based hand sanitiser to remove dirt 
that is not visible. Select a sanitiser that is anti-viral and 
labelled with the following German words:

–  “begrenzt viruzid” OR
– “begrenzt viruzid PLUS” OR
– “viruzid”

Note the safety instructions.
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 ▶ Use disposable towels or replace towels as soon as they 
become wet.

 ▶ Make sure that anyone who is uninfected uses different 
towels to sick people.

 ▶ Make sure that everyone in your household uses their  
own towel.

CLEANING

Cleaning and disinfection
 ▶ Clean frequently touched surfaces such as bedside tables, 

bed frames, smartphones, tablets at least once a day.

 ▶ Clean bathroom and toilet surfaces several times a day.

 ▶ Use an all-purpose cleaner or a disinfectant to clean surfaces. 
Select a household disinfectant that is anti-viral and labelled 
with the following German words:

–  “begrenzt viruzid” OR
– “begrenzt viruzid PLUS” OR
– “viruzid”

Note the safety instructions.

Laundry
 ▶ Wash the infected person’s laundry at a minimum 

washing temperature of 60°C.

 ▶ Collect the infected person’s laundry in a separate laundry bag.

 ▶ Do not shake the laundry. Avoid direct contact between your 
skin and clothing and the contaminated materials.

 ▶ Use conventional washing liquid and make sure that the 
clothes dry properly.

WASTE DISPOSAL

 ▶ Keep bags containing waste from the person who  
is infected, such as tissues, in their bedroom in a 
sealed container.

 ▶ Seal waste bags and dispose of them with your household 
waste.

HEALTH ISSUES

If your symptoms worsen
Make sure you know who to contact in an emergency and 
who is available outside of normal hours in case your 
symptoms worsen. Discuss this at an early stage with 
your primary care physician or specialist doctor who is looking 
after your case and the responsible local public health authority.

Guidelines for members of your household  
and their symptoms
All members of your household are considered category I contacts, 
which means they also need to stay under home quarantine. 
After their last contact with you (the isolated COVID-19 patient) 
or until you leave self-isolation1, all members of your household 
must do the following for 14 days 

 ▶ Inform their local public health authority every day 
about their current state of health

 ▶ Observe themselves for any symptoms of the disease

 ▶ Record their symptoms in detail  
(See www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen)

If they develop symptoms similar to a SARS-CoV-2 infection 
(such as a fever or cough), then they are considered a COVID-19 
suspect case. In this case, they should receive a diagnostic 
assessment.

FURTHER INFORMATION 
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1 Depending on which event occurs first. See www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen
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