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Consecințe economice
Stare de cunoștințe 12 februarie 2020 16:00 GMT
Dragi chiriași,
Epidemia COVID 19 va avea consecințe tangibile pentru tine acum, deoarece veniturile
tale au scăzut și se estimează că vor continua să scadă.
O urgență de sănătate și economică.
Acest lucru nu a fost cauzat de dvs. sau de alții, ci de COVID 19. Trebuie să ne pregătim
pentru această urgență. Acționând împreună, dacă este posibil.
1. Sănătate
Din cauza vârstei și a constituției fizice, nu aveți riscuri grave de sănătate. Contactul cu
alte persoane este asociat cu un risc scăzut de îmbolnăvire pentru tine și pentru alții.
Dacă sunteți infectat, veți avea probabil simptome ușoare. La fel ca și alții din situația ta. Mulți
oameni vor fi avut COVID 19 până în vara anului 2020. După boală, aceste persoane vor fi
probabil imune. Acest lucru va încetini semnificativ sau va opri răspândirea COVID 19.
Persoanele în vârstă de 65 de ani și peste și cele cu boli anterioare prezintă un risc grav.
De acum înainte ar trebui să vă limitați în mod semnificativ contactul cu aceste grupuri.
Cel târziu, dacă bănuiți că ați fost infectat.
2. Venit
Această precauție vă va afecta veniturile. Ar trebui să se prevadă prevederi economice pentru
perioada de risc din partea COVID 19. Aveți costuri săptămânale mari datorită muncii. O parte
din aceasta (385 EUR inclusiv TVA) este chiria săptămânală pentru casă9. Această chirie
săptămânală acoperă în prezent costurile de exploatare ale casei9. Haus9 nu generează profit
din veniturile din închiriere.
Consultați documentul
2019-02-18, CASA9 Închiriere de venituri și cheltuieli ... (1).
Ajutorul economic din partea statului poate fi pus la dispoziția Casei9. Voi face tot posibilul și
vă voi informa despre asta. Acest lucru ar putea ajuta la reducerea costurilor și să permită
chirii mai mici. Dacă continuați să lucrați în situația de urgență actuală, vă sugerez o chirie
care să fie ajustată la veniturile dvs.
Cred că costurile dvs. săptămânale fără chiria Haus9 sunt de până la 500 €. Aceasta include:
100 € chirie privata, 100 € publicitate, 100 € alte costuri de operare, 200 € stil de viata.
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Dacă venitul săptămânal este mai mic de 500 €, sugerez să închiriați
Pentru un venit săptămânal de
Pentru venitul săptămânal de la
Pentru venituri săptămânale de
Pentru venitul săptămânal de la
Pentru venitul săptămânal de la
Pentru venituri săptămânale de

500 € sau mai mult, vă sugerez să închiriați
600 € sau mai mult, vă sugerez să închiriați
700 € sau mai mult, vă sugerez să închiriați
800 € sau mai mult, vă sugerez să închiriați
900 € sau mai mult, vă sugerez să închiriați
1.000 € sau mai mult, vă sugerez să închiriați

În cazul vânzărilor mai mari, ar trebui plătită chiria standard Haus9 de

50 € pentru casă9.
70 € pentru casă9.
130 € pentru casă9.
200 € pentru casă9.
250 € pentru casă9.
300 € pentru casă9.
350 € pentru casă9.
385 €

Eu aș suporta inițial pierderea chirii în privat.
Din cauza COVID 19, aștept și ajutor de la guvern.
Cu un deficit de venituri de peste 8.000 EUR în 2020, este posibil să fie necesare proceduri de faliment.
Vă voi ține la curent cu regularitate despre situația economică Haus9 și despre COVID 19.
_________________________________
Surse și note

(1)
https://haus9bremen.files.wordpress.com/2020/03/2019-02-18-haus9-einnahmen-und-ausgaben-vermietung-dokument-fucc88rmieterinnen-und-fucc88r-den-occ88ffentlichen-gebrauch.pdf
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33 sau mai multe COVID 19 cazuri în zona Bremen
Stare de cunoștințe 10 februarie 2020 GMT 21:00
Partea 1
La ora 19:27, „Weser-Kurier“ a raportat 21 de persoane infectate în Bremen.
În plus:
- 4 cazuri în districtul Osterholz nord-estul Bremen (WK 18:58 CET)
- 6 cazuri în districtul Diepholz, sud-vest de Bremen (WK 18:39 CET)
- 2 cazuri în districtul Verden la sud de Bremen (WK ca 16:00 CET)
În zona Bremen mai mare (aproximativ 750.000 de persoane) cel puțin 33 de cazuri. Toate
bolile sunt încă în stare activă. Există un risc corespunzător de infecție
Începând cu 4 martie, numărul de cazuri de COVID din zona Bremen a crescut de zece ori
(+ 40% / zi). Nu se știe dacă lanțurile de infecție au fost complet înregistrate. Riscul unei
răspândiri necontrolate de COVID 19 în zona Bremen a crescut.
Partea 2
Profesorul Christian Drosten, șef de virologie la Charite, Berlin, expert al guvernului federal
în NDR, actualizarea coronavirusului, din 10 martie 2020

Quelle https://www.ndr.de/nachrichten/info/audio650168-player_image-9a837682-3730-49ed-b1a8-f620c7a7bfcd_theme-ndrde.html#

Rezumatul lui Klaus Fricke
Italia a subestimat numărul total de infecții. Virusul a fost răspândit în Italia de Nord de la
mijlocul lunii ianuarie. Răspândirea nu a fost observată la acea vreme. Italia este cunoscută
drept zonă de risc de o săptămână. A existat și este încă o cantitate semnificativă de călătorii
între Italia de Nord și Germania. Cincisprezece persoane noi din Bremen identificate astăzi
erau turiști în nordul Italiei.
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Nu se cunoaște prevalența noului virus corona în Germania. Este posibil ca situația din D să fie
similară cu cea din Italia. Niciun sistem de asistență medicală din lume nu este pregătit pentru
o creștere constantă a epidemiei. Un prim punct culminant al epidemiei este de așteptat vara.
O slăbire a cursului infecției până vara este puțin probabilă. Este ceea ce spun ultimele
descoperiri. Prin urmare, capacitățile de îngrijire medicală trebuie completate și împărțite
cu atenție.
Persoanele cu un risc scăzut de a dezvolta o boală severă vor fi cu greu îngrijite. Adică toți
oamenii până la aproximativ 60 de ani, fără boli anterioare.
Riscul de boli grave crește considerabil la persoanele de 65 de ani și peste. De asemenea,
riscul unui curs sever al bolii cu boli anterioare este semnificativ crescut. Bolile anterioare
care cresc riscul includ (în esență)
-

Boli pulmonare (în special fumători)
Diabet
Cancer
Hipertensiune arterială
Boli de inimă
Imunodeficientei

Rata de infecție trebuie să rămână scăzută la persoanele cu risc ridicat de boli grave. Infecția lor trebuie
exclusă pe cât posibil. Oamenii de această vârstă ar trebui să-și reducă în mod semnificativ contactele și să
se izoleze. Ar trebui să li se asigure mâncare, etc., de către membrii familiei, vecini etc. Acest lucru este
important pentru a avea o capacitate de tratament suficientă. Ex astfel încât să existe o capacitate suficientă
pentru ventilație artificială. Resursele disponibile trebuie să servească în special aceste persoane cu riscuri
deosebite.
La persoanele fără factori speciali de risc, COVID 19 va merge probabil ca o răceală. Vor avea aproape
toate COVID 19 vindecate până la sfârșitul verii și vor fi imune. Uneori, acest grup are doar resurse limitate
ale sistemului de sănătate disponibile. Situația s-ar putea îmbunătăți apoi la sfârșitul verii 2020.
Prof. Drosten la Radio NDR:
‚. . . și că acum e grav. Dacă nu-l iei în serios, trebuie să presupui că până la 20, 25% dintre acești [cu risc]
vor muri’ (Minutul 00:20:07 - 00:20:20 din raport).
‚Vom ajunge la sfârșitul puterii noastre. De aceea trebuie să vedem că folosim acum aceste forțe unde
aparțin. Pentru populația mai în vârstă și pentru grupurile speciale, în special vulnerabile din populația mai
tânără’ (Minutul 00:25:36 - 00:25:48 din raport)
‚. . . știm că nu putem opri acest virus, doar îl putem întârzia‘ (Minutul 00:29:08 - 00:29:12 din raport)
Aceste considerații ale prof. Drosten sunt utile pentru discuțiile publice.
Toată lumea este rugată să ia notă de aceste declarații. Toată lumea ar trebui să-și îndeplinească
responsabilitatea față de cei cu risc. Statul ar trebui să ofere mijloacele financiare care să facă acest lucru
posibil. În special, el ar trebui să compenseze orice pierdere de câștig care poate apărea. Ar trebui să
asigure existența economică a tuturor celor afectați.

08. Martie 2020 - 20:00 GMT
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Date noi și considerații personale
Stare de cunoștințe 08 februarie 2020 - 20:00

1. Date noi
Surse:
A - https://www.worldometers.info/coronavirus/ GMT 15:50 la 8.3.20
B - https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
GMT 06:00 8.3.20
Nouul virus corona a fost detectat pentru prima dată în China în urmă cu aproape trei luni.
China centrală are încă cea mai mare boală (80.703) și decese (3.098)
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Nouul virus corona a fost detectat pentru prima dată în China în urmă cu aproape trei luni.
China centrală are în continuare cele mai bolnave (80.703) și cele mai multe decese (3.098)
Statul chinez a luat măsuri foarte stricte pentru a încetini răspândirea.
Acestea par a avea succes.
Numărul de noi infecții zilnice (astăzi: 52) în China (populație de aproximativ 1.386 milioane)
este foarte mic.
În Germania (aproximativ 83 milioane) numărul de noi infecții a crescut cu 151.
De la această dimineață 00:00 până azi la 15:50 GMT.
Începând de astăzi, Italia a luat măsuri la fel de stricte ca China.
Multe părți din nordul Italiei au fost deconectate.
Prin aceasta, un prim guvern democratic recunoaște practic măsurile chineze.
Fundalul este probabil numărul mare încă de noi infecții și boli grave.
Nu există noi cifre italiene pentru astăzi.
La 1 mil. Locuitorii vin în prezent
1.
2.
3.
4.
..
17.
..
20.
..
51.

Coreea de Sud
Italia
Iran
China
...
Germania
...
Grecia
...
România

142,6 infecții
97,3 infecții
78.2 infecții
56.1 infecții
...
11.4 infecții
...
7,0 infecții
...
0,7 infecții

Se pot aștepta măsuri stricte. De asemenea, în Europa.
În toate statele și zonele în care numărul bolnavilor și al noilor infecții este mare.
Statele cu un sistem de sănătate sărac nu vor ști decât informații inexacte despre boli.
Probabilitatea ca evenimentele de răspândire să rămână nedetectate mult timp nu este mică.
Grecia și România aparțin unor astfel de state.
2. Considerațiile mele personale
Vă recomand să monitorizați răspândirea bolii COVID 19.
Folosiți sursele A (engleză) și B (germană)
Voi continua să vă informez în limba română.
Vă rugăm să obiectați dacă nu doriți acest lucru.
Eu (aproximativ 67 de ani) presupun că voi dezvolta COVID 19 în iarna 2020/2021.
În prezent, mă aștept un curs sever al bolii cu un risc de 15%.
Imediat ce rata infecției este peste 100 dintr-un milion de oameni din regiunea mea:
- Îmi voi restricționa șederea în public
De îndată ce observ simptome de boală:
- Voi face un test pentru COVID 19
- Nu voi mai contacta grupuri de risc,
- Voi face doar contacte de urgență
- Voi reduce riscul de transmitere cu o mască de față.
Grupuri de risc.
- Persoanele cu vârsta peste 60 de ani
- Persoanele cu boli anterioare, în special fumătorii grei
06. Martie 2020 um 19:00
Actualizare COVID 19
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Despăgubirea pentru măsurile de carantină
Stare de cunoștințe 06.03.2020
Numărul bolilor COVID 19 s-a dublat în Germania, în perioada 5 - 6 martie. Numărul de cazuri cu simptome
grave sau critice a crescut de la 2 la 8. Multe evenimente majore au fost anulate. Se teme o criză
economică.
În alte țări cu un număr mare de bolnavi, s-au luat măsuri stricte. Este vorba despre încetinirea răspândirii
noului virus corona. Măsurile sunt efectuate pe baza unor legi specifice ale statului. Există, de asemenea, o
lege (1) corespunzătoare în Germania. Legea pentru prevenirea și controlul bolilor infecțioase la om (=
IfSG).
Această lege prevede măsuri de protecție care trebuie aplicate împotriva voinței celor afectați. Următoarele
obligații sunt pentru persoanele bolnave și suspecte. Trebuie să vă observați în spital (§ 29) și să vă izolați
(carantină - § 30). Vi se poate interzice exercitarea profesiei dvs. (§ 31)
Dacă activitatea profesională este interzisă în conformitate cu § 31, există dreptul la compensații (§ 56).
Pierderea câștigurilor este înlocuită. Acest lucru este valabil și pentru lucrătorii sexuali care sunt angajați pe
cont propriu. În dreptul german, ei sunt antreprenori. Ca proprietar al Haus9 sunt și antreprenor.
Dovada pierderii veniturilor din afaceri este necesară. Aceasta se determină folosind avizul privind impozitul
pe venit. Despăgubirile pot fi solicitate numai de contribuabili. Cine are un număr de impozit german aparține
grupului de contribuabili. Cineva care plătește impozite este protejat financiar. Oricine are asigurare de
sănătate în Germania are dreptul la un tratament medical complet în Germania.
Proprietarii locurilor de muncă sexuale trebuie să urmeze instrucțiunile autorității de muncă sexuală. De
asemenea, închiderea unui loc de muncă sexual. Mai ales atunci când există riscul transmiterii bolilor
venerice. Locurile de muncă sexuale pot fi, de asemenea, închise în caz de alte riscuri pentru sănătate.
Noua lege privind munca sexuală (NSR) * (2) prevede protecția sănătății tuturor celor prezenți (§ 17, 1, 1).
Legea NSR nu prevede compensații pentru cei afectați.
_______________________________
Note și surse

*
Pentru domeniul serviciilor erotice și sexuale, folosesc termenii muncă sexuală sau muncă sexuală (= SW). Termenul de prostituție a
fost legat istoric de discreditarea celor care lucrează în acest domeniu. Resping utilizarea de către terți, dar nu (ca auto-desemnare) de
către lucrătorii sexuali. Drept urmare, mă refer la noile dispoziții legale privind munca sexuală (frumos și discriminatoriu: legea privind
protecția prostituției), cu termenul neutru noua lege a muncii sexuale (= NSR).
(1)
Legea care reglementează industria prostituției și protejează persoanele care lucrează în prostituție
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl116s2372.pdf
(2)
Act pentru prevenirea și controlul bolilor infecțioase la oameni (Actul pentru protecția infecțiilor - IfSG)
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/IfSG.pdf

03. Martie 2020 um 00:55 Uhr
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Riscuri pentru lucrătorii sexuali și clienți
Stare de cunoștințe 02.03.2020
Aproape toate contactele cu persoanele infectate în timpul activității sexuale duc la infecție.
Doar simptome ușoare sunt de așteptat la lucrătorii sexuali cu vârsta sub 40 de ani și fără boală anterioară.
Comparabil cu simptomele de răceală.
Lucrătorii sexuali infectați vor transmite aproape întotdeauna virusul clienților.
Clienții cu vârsta sub 40 de ani, fără boală anterioară, vor dezvolta cu greu simptome severe
Nu există aproape niciun risc semnificativ pentru sănătatea persoanelor sub 40 de ani / fără boli anterioare.
Nici în general, nici în contextul muncii sexuale.
Riscul de consecințe majore asupra sănătății în contact cu persoanele infectate crește de la 40 de ani (1).
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Este mai mare pentru bărbați (2) - Este mai mare în bolile anterioare (3).
Contactul cu persoanele infectate este din ce în ce mai riscant pentru persoanele cu vârsta peste 40 de ani
Contactul cu persoanele infectate este din ce în ce mai riscant pentru persoanele cu boli anterioare.
De la vârsta de 60 de ani, riscurile pentru o evoluție gravă a bolii cresc considerabil
Contactele sexuale vor duce la transmiterea infecției aproape fără excepție.
Imunitatea este probabilă după infecția cu Covid 19. Cât de extinsă nu se cunoaște acest lucru.
Re-infecția este raportată în cazuri foarte rare.
Cu toate acestea, situația datelor în acest sens nu este încă clară.
O infecție nouă la scurt timp după o infecție inițială pare puțin probabilă.
Nu se știe dacă virusul este preluat după o primă infecție și transmis din nou.
Măsurile de igienă ar putea reduce riscul în acest caz.
Nu se știe dacă acesta este cazul
Aceste informații pot fi importante pentru clienți și lucrătorii sexuali.
Acestea ar trebui să fie deja luate în considerare la inițierea contactelor.
________________________________________________________________________
Note, tabele, surse
(1)
Age of Coronavirus Deaths
COVID-19 Fatality Rate by AGE:
*Death Rate = (number of deaths / number of cases) = probability of dying if infected by the virus (%). This probability differs
depending on the age group. The percentages shown below do not have to add up to 100%, as they do NOT represent share of
deaths by age group. Rather, it represents, for a person in a given age group, the risk of dying if infected with COVID-19.
DEATH RATE
DEATH RATE
AGE
confirmed cases
all cases
80+ years old
22 %
15 %
70-79 years old
8%
60-69 years old
4%
50-59 years old
1%
40-49 years old
0%
30-39 years old
0%
20-29 years old
0%
10-19 years old
0%
0-9 years old
no fatalities
*Death Rate = (number of deaths / number of cases) = probability of dying if infected by the virus (%). The percentages do not have
to add up to 100%, as they do NOT represent share of deaths by age group.
(2)
COVID-19 Fatality Rate by SEX:
*Death Rate = (number of deaths / number of cases) = probability of dying if infected by the virus (%). This probability differs
depending on sex. When reading these numbers, it must be taken into account that smoking in China is much more prevalent among
males. Smoking increases the risks of respiratory complications.
DEATH RATE
DEATH RATE
SEX
confirmed cases
all cases
5%
3%
Male
3%
2%
Female
*Death Rate = (number of deaths / number of cases) = probability of dying if infected by the virus (%). The percentages do not have
to add up to 100%, as they do NOT represent share of deaths by sex.
(3)
COVID-19 Fatality Rate by COMORBIDITY:
*Death Rate = (number of deaths / number of cases) = probability of dying if infected by the virus (%). This probability differs
depending on pre-existing condition. The percentage shown below does NOT represent in any way the share of deaths by preexisting condition. Rather, it represents, for a patient with a given pre-existing condition, the risk of dying if infected by COVID-19.
DEATH RATE
DEATH RATE
PRE-EXISTING CONDITION
confirmed cases
all cases
13 %
11 %
Cardiovascular disease
9%
7%
Diabetes
8%
6%
Chronic respiratory disease
8%
6%
Hypertension
8%
6%
Cancer
1%
no pre-existing conditions
*Death Rate = (number of deaths / number of cases) = probability of dying if infected by the virus (%). The percentages do not have
to add up to 100%, as they do NOT represent share of deaths by condition.
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alle Daten aus:
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
aktuell abgerufen

01. Martie 2020 um 00:55 Uhr

Boli (COVID 19)
cu virusul coronei in Bremen
În această seară (19:30), a fost cunoscut primul caz de boală la Bremen.
Pacienta s-a infectat în timpul șederii în Iran.
Ea a venit joi la Bremen.
Contactele dvs. sunt în carantină acasă.
O persoană infectată infectează în medie cu până la 2,5 mai multe.
Nu se știe dacă acest lucru va fi și în Bremen.
Vă voi spune numărul actual de infecții în fiecare zi.
În prezent, riscul dumneavoastră de infecție este foarte scăzut.
Acest lucru crește semnificativ dacă există 100 sau mai multe persoane infectate în Bremen.
O infecție ar fi (probabil) foarte ușoară pentru tine.
Din cauza vârstei și sexului.
La fel ca gripa normală sau mai ușoară.
Doar una din 1.000 de femei de vârsta lor are un curs sever al bolii.
Din câte știm în prezent.
De acum înainte ar trebui să vă măsurați temperatura în mod regulat.
Cel târziu dacă acest lucru depășește 38 ˚, trebuie să faceți un test.
Apoi, sună la Tel. 116 117.
Apoi, trebuie să evitați contactul cu terții.
Dacă rezultatele testului nu prezintă nicio infecție, puteți contacta din nou terți.
Dacă rezultatul testului arată o infecție, nu trebuie să aveți contact cu terții.
Numai atunci când nu aveți virus este permis din nou.
Personalul medical vă va oferi informații suplimentare.
28. Februarie 2020 um 13:09 Uhr
Informații și Recomandări
Simptome
- tusea, nasul curgător,
- zgârieturi în gât
- febră
- Unii suferinzi suferă și de diaree.
În caz de suspiciune, trebuie să contactați departamentul de sănătate 0049 421 361 15 131
Mai ales dacă ați avut contact cu persoanele infectate.
Acest lucru este probabil dacă ați fost în regiuni cu rate mai mari de infecție.
Atenție la referințele la astfel de locuri. ( https://experience.arcgis.com/experience/
685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd )
În cele din urmă, trebuie să respectați cu strictețe regulile de igienă.
Acest lucru va reduce riscul de infecție.
În special:
- Tuse sau strănut în batiste și aruncați-le imediat.
- Tuse sau strănut în cot al bratului atunci când nu este disponibilă batista.
- Spălați-vă pe mâini dacă ați fost în locuri publice cu risc de infecție.
- Spălați-vă mâinile după strănut sau tuse.
- Evitați contactul cu terții dacă credeți că sunteți infectat.
- Faceți un test pentru a determina dacă sunteți infectat cu Covid 19.
- Faceți un contact personal cât mai mic cu terții..
- Urmați recomandările personalului medical și ale autorităților.
26. Februarie 2020 um 17:00 Uhr

Epidemia coronavirusului - Informații actualizate
virusul corona (= Covid19) este probabil să se răspândească în întreaga lume.
Datele din China arată:
- este deja într-o măsură considerabilă care pune în pericol viața persoanelor cu
vârsta peste 60 de ani (1)
- poate fi extrem de pericol pentru viață pentru persoanele cu vârsta peste 70 de ani (1)
- rata mortalității este de 3,6% (60-69), 8% (70-79) și 14,8% (peste 80) (1)
- rata de deces la persoanele sub 40 de ani este de 0,2% (două persoane dintr-o mie) (1)
- Anumite afecțiuni preexistente cresc și riscul de deces (1)
- Femeile au o rată a decesului mai mică (1,7%) decât bărbații (2,8%) (1)
- Între 40 și 70% din populația lumii ar putea contracta Covid 19 până în anul următor. (2)
Mărturii ale experților (2)
„Numărul de rapoarte din diferite țări în ultimele 36 de ore arată că este foarte
probabil ca infecția de la om la om cu SARS-CoV-2 să confirme îngrijorarea
faptului că virusul este pe cale. Pandemie declanșatoare ".
Prof. Dr. Benhur Lee, MD, Profesor de microbiologie,
Școala de Medicină Icahn de la Muntele Sinai (ISMMS)
21. Februar 2020
„Cred că este probabil să ne îndreptăm spre o pandemie globală.
Dacă apare această pandemie, 40% până la 70% din populația lumii
este probabil să fie infectată în anul următor"
Prof. Marc Lipsitch, Prof. de Epidemiologie, Școala Harvard de Sănătate Publică,
Șef, Harvard Ctr. Dinamica bolilor transmisibile
14. Februar 2020
____________________________________________________
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Virusului Corona
Aș dori să vă informez despre bolile „Virusului Corona”.
Acest lucru se datorează numărului mare de infecții din Italia.
Virusul corona declanșează o boală respiratorie.
Acum este răspândit la nivel mondial.
Pentru fiecare 100 de boli există în prezent mai mult de 3 decese.
În Germania există câteva cazuri de boală în acest moment.
Nu există infecții noi.
Timpul dintre infecție și simptomele bolii este de până la 14 zile.
Persoanele infectate transmit infecția fără a prezenta simptome ale bolii.
Măsurile de igienă nu sunt suficiente pentru a opri răspândirea bolii.
Mai ales nu în domeniul serviciilor erotice și sexuale.
Terapia nu este disponibilă.
De asemenea, un vaccin nu este disponibil.
Probabil va fi disponibil doar în multe luni.
Conform tuturor cunoștințelor disponibile, în prezent nu există niciun motiv de
îngrijorare în Germania de Nord
Vă voi informa imediat ce se vor cunoaște noi infecții în nordul Germaniei.

