
Informații pentru cetățeni cu privire la coronavirus (COVID-19) 19.03.2020  
 

 

Dragi cetățeni ai insulei Helgoland, 

 

guvernul Landului Schleswig-Holstein a luat o nouă hotărâre în lupta pentru stoparea 
pandemiei de coronavirus, o hotărâre care trebuie implementată. Mă bazez pe sprijinul și 
solidaritatea dvs. Oficialii de pe insulă se află într-un dialog continuu cu districtul și cu Landul 
cu privire la situație și iau măsurile de precauție necesare. 
 

Vă rugăm să urmați aceste reguli pentru propria sănătate și pentru cea a tuturor cetățenilor.  
Chiar dacă în momentul de faţă nu există niciun caz cunoscut pe insula Helgoland, trebuie să 
ne așteptăm - ca peste tot - că în viitor vor exista cazuri de infecție. În acest sens este foarte 
important să vă protejați în cel mai bun mod posibil împotriva infecției. Măsurile de precauţie 
includ evitarea întâlnirilor de grup de peste cinci persoane. 

 

Comuna Helgoland și Helgoland Tourismus-Service au decis - până la o notificare ulterioară - 
anularea tuturor evenimentelor și închiderea clădirilor publice, pentru a contracara riscul de 
răspândire. Dacă nu sunteți sigur că ați contractat virusul COVID-19, sunați la Telefonul 
Cetăţeanului al Landului (0431 79700001) pentru a afla informații generale sau consultați 
pagina web www.infektionsschutz.de. Vă rugăm să nu mergeți direct la medic, ci să sunați 
cabinetul medical Dr. Wogawa, nr. de tel. 04725 8008-300. 

 

Îngrijire medicală: Clinica Paracelsus va elibera săptămâna aceasta toți pacienții externi cu 
scopul de a fi pregătit în cel mai corespunzător mod pentru îngrijirea noastră medicală. 
Programările specializate au fost anulate. Centrul de Sănătate (Kurmittelhaus) rămâne deschis 
pentru tratamentele prescrise de medic. Dezinfectant găsiți în farmacie. Pentru întrebări, 
sfaturi și programări vă rugăm să utilizați telefonul. 

 

Telefonul cetățeanului Helgoland: Datorită abundenței de informații și decrete noi am creat un 
număr pentru cetățeni ca să vă putem răspunde la întrebările dvs. legate de situația actuală; 
mai ales la întrebările referitoare la insula Helgoland. În zilele lucrătoare puteți accesa numărul 
cetățeanului 04725 808-123 între orele 9.00 – 12.00 și 13.00 – 15.00. Sau trimiteți întrebările 
dvs. pe e-mail (corona@helgoland.de), veți primi un răspuns cât mai curând posibil. Informații 
actuale găsiți și pe site-ul web al districtului Pinneberg, al Landului Schleswig-Holstein și al 
comunei Helgoland www.helgoland.de/infos-zur-corona-situation. 

 

Aprovizionare – alimente și apă potabilă: Am verificat situația actuală împreună cu distribuitorii 
angro și comercianții noștri. Depozitele sunt pline; furnizorii externi ne-au asigurat capacitatea 
de livrare. În cazul în care este necesar se pot efectua livrări direct la domiciliu, așadar nu 
există pe insulă niciun motiv pt. a face cumpărături pe motiv de panică. Datorită calității apei 
potabile, garantată de către întreprinderea furnizoare de apă, aceasta poate fi băută fără 
probleme chiar și în perioada pandemiei. Rezervoarele de ulei sunt la un nivel suficient. 
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Informații pentru oaspeți și locuitori: Toți turiștii și persoanele cu loc de reședință secundară 
trebuie să părăsească imediat insula. Locuitorii cu domiciliul pe insula Helgoland, călătorii de 
afaceri, cum ar fi meșterii sau personalul serviciilor de urgență, au dreptul să călătorească. 
Elevilor și studenților până la 27 de ani, ai căror părinți își au domiciliul pe Helgoland, li se 
permite accesul pe insula. 
 
Restaurantele, cârciumile și barurile trebuie să rămână închise. Toate restaurantele au 
posibilitatea să ofere pentru nevoile zilnice servicii de vânzare în afara casei, comanda trebuie 
efectuată telefonic sau prin e-mail; există servicii de livrare sau ridicare la tejghea. 
 
Conform programului companiei de transport maritim Cassen Eils - valabil până în data de 31 
martie 2020 -, vaporul va circula din / către Helgoland marți și joi: 10.30 din Cuxhaven, 16.00 
din Helgoland. În celelalte zile nu există nicio legătură între Helgoland și Cuxhaven (sau alte 
porturi). Operațiunile de zbor sunt reduse în mod semnificativ, aeroportul este închis în afara 
sosirilor și plecărilor. Pe lângă facilitățile publice deja închise, se închid și locurile de joacă și 
magazinele care nu asigură servicii esențiale, cum ar fi magazinele duty-free. Biroul vamal este 
deschis doar marți și joi între orele 8:30 și 11:00. Angajații pot fi contactați în afara 
programului oficial de lucru doar prin telefon (04725 1537) sau prin e-mail poststelle.za-
helgoland@zoll.bund.de. Scrisorile timbrate pot fi depuse în continuare în cutiile poștale, 
acestea sunt verificate în mod regulat. 
 
Informații cu privire la economie: Guvernele federale și de stat au anunțat un sprijin substanțial 
pentru economie. Cele mai recente informații cu privire la „anularea rezervărilor” si ajutorul de 
stat găsiți pe pagina www.tvsh.de/infothek/coronavirus. Ne-am angajat împreună cu 
întreprinderile noastre să asigurăm că fondurile anunțate vor fi direcționate căt mai repede 
posibil și fără niciun fel de birocrație. 
 
Informații pentru întreprinderile meşteşugăreşti şi de construcții: Perioada de odihnă prevăzută 
pentru protecția stațiunii balneare și a mediului, precum pentru siguranța publică a comunei 
Helgoland este modificată în conformitate cu §3 din ordonanța municipală, după cum 
urmează: de luni până duminică program de lucru între orele 08.00 și 20.00. Perioada de 
odihnă între orele 12.30 și 13.30 este anulată. Interdicția de a lucra duminică - în conformitate 
cu §3, legea privind duminicile și sărbătorile (SFTG) - este ridicată. O solicitare separată nu este 
necesară. Programul de lucru și excepțiile SFTG sunt valabile până la o notificare ulterioară (cel 
târziu în data de 19 aprilie 2020). Vă vom ține la curent în legătură cu evoluţia situaţiei. 
 
Să treceți cu bine și sănătoși peste acestă perioadă nemainîntâlnită și dificilă. Suntem o 
comunitate insulară, care poate să facă faţă tuturor provocărilor cu care ne confruntăm! 
 

Cu stimă  
 
 
 
 
 

 

Jörg Singer, primarul comunei Helgoland 
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