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Halle (Saale), 14 de Abril de 2020

Novas medidas no „Centro de Recepção Central para Requerentes de 
Asilo“ (ZASt) do Estado da Sachsen-Anhalt

Por decreto geral do distrito de Harz, de 27 de Março de 2020, os residentes do „Centro de 
Recepção Central para Requerentes de Asilo“ (ZASt) em Halberstadt (distrito de Harz) foram 
colocados em quarentena; a quarentena ordenada pela autoridade sanitária competente prossegue. 
De acordo com a Lei de Protecção contra Infecções, todos os residentes do ZASt serão testados para
detecção do coronavírus de dois em dois dias, no prazo de 14 dias, em 16 de Abril de 2020, e com 
início um dia mais tarde nas filiais. O Gabinete de Administração Estatal organizará a execução das 
medidas. 

Para o alojamento dos residentes do ZASt, aplica-se o seguinte, até nova ordem: 

1. Os residentes com resultados positivos serão alojados na instalação de Quedlinburg, que já está a 
funcionar como instalação de quarentena. Se o limite de capacidade for atingido neste edifício, o 
alojamento será no Landesaufnahmeeinrichtung Magdeburg.

2. Os recém-chegados ao ZASt de Halberstadt serão alojados numa propriedade alugada em 
Halberstadt. O Serviço Administrativo do Estado assegura o cumprimento da quarentena dentro do 
quarto em conformidade com o § 1 SARS-CoV-2QuaV.

3. Grávidas são alojadas com membros da família igualmente não infectados num objecto estatal 
em Benneckenstein (Harz).

4. Os idosos e os pré-infectados estão alojados na filial do ZASt em Halberstadt.

5) As pessoas recuperadas serão alojadas nos distritos e cidades após o termo do período de 
quarentena e após a obtenção de um resultado negativo no teste e a quarentena ter sido levantada 
por escrito pelo departamento de saúde pública.

6) Devem ser alcançados acordos separados sobre o alojamento ou distribuição de convalescentes 
com resultados negativos nos testes dentro do grupo familiar.
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