
 
 
 
 
 
 

 

   
 

Instructaje pentru manipularea alimentelor  
 
Anumite boli se pot transmite la celelalte persoane prin intermediul alimentelor. Din acest motiv, 
Legea germană privind protecția împotriva infecțiilor prevede reguli care să diminueze pericolul 
reprezentat de această cale de transmitere.  
 

La noi, beneficiați de instructajul oral și scris prevăzut prin lege, cu privire la manipularea 
alimentelor, în conformitate cu Legea germană privind protecția împotriva infecțiilor. Aici aflați, 
printre altele, care sunt simptomele de boală la apariția cărora vă este interzis prin lege să 
manipulați alimente. De asemenea, pentru a primi certificatul după instructaj, trebuie să declarați 
în scris că nu aveți cunoștință de niciun aspect care să vă interzică desfășurarea activității.  
 

Locul și data instructajului:  
Direcția de Sănătate Publică a districtului Wittenberg 
Breitscheidstraße 4 
06886 Lutherstadt Wittenberg 
 
Intrarea în sală se face cu cel mult 10 minute înainte de ora programată. Vă rugăm să fiți punctuali. 
Dacă nu vă puteți prezenta conform programării, vă rugăm să anunțați.  
 

Documente necesare: 
 Carte de identitate (alternativ legitimație de elev sau pașaport) 

 Formularul „Date personale” completat  

 Persoanele care nu au cetățenie germană: permis de muncă valabil 

 Persoanele care nu au suficiente cunoștințe de limbă germană: obligatoriu interpret (chiar și 

prieteni/cunoștințe) 

 Persoanele sub 18 ani: însoțite de tutorele legal SAU cu procură 
 

Taxe:  
 

28,20 € (plată în numerar/card EC) 
 
Sunt scutite de la plata taxelor persoanele care doresc să efectueze un an de voluntariat social 
sau să intre în serviciul federal de voluntariat. Acestea beneficiază de instructaj gratuit după 
prezentarea unei adeverințe.  
 

Stabilirea programării:  
LINK ZUR TERMINVEREINBARUNG 
 

Oferim instructaje în următoarele limbi: germană, engleză, spaniolă, poloneză, turcă, română, rusă, 
bulgară, arabă și farsi. Vă rugăm să faceți rezervări doar pentru limba corespunzătoare.  
 

Indicații importante:  
La momentul instructajului nu trebuie să prezentați niciun simptom de boală, cum ar fi tuse, febră, 
frisoane, pierderea mirosului/gustului, vărsături, diaree sau simptome ale bolilor infecțioase acute. 
 

Temei juridic: 
Art. 43 din Legea germană privind protecția împotriva infecțiilor
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Instructaj despre manipularea alimentelor 
Date personale 
 

 

  Name:   __________________________ Vorname: __________________________ 
  (Nume)       (Prenume) 

  Geburtsdatum:  __________________________ 
  (Data nașterii) 

  Straße, Hausnummer: _________________________________________________________________ 
  (Strada)   

  PLZ, Ort: 
  (Cod poștal, localitate) 

  Telefon:   __________________________ E-Mail: ____________________________ 
  (Telefon)       (E-mail) 

  Tätigkeit:   _________________________________________________________________ 
  (Ocupație)  

  Arbeitsstelle:  _________________________________________________________________ 
  (Loc de muncă) 
          Bitte Ankreuzen!  

(Marcați cu un x!) 

  Haben Sie Hauterkrankungen an Händen oder Unterarmen?  ja       nein       
  (Aveți boli de piele la nivelul mâinilor sau al antebrațelor?)   (da)  (nu) 
  wenn ja, welche:____________________________________________________________________________ 

  (dacă da, care)  
 
  Hatten Sie bereits eine ansteckende Gelbsucht (Hepatitis)?  ja       nein       
  (Ați avut vreodată icter infecțios (hepatită)?)    (da)  (nu) 
  wenn ja, welche:____________________________________________________________________________ 
  (dacă da, când)  
 
  Hatten Sie schon einmal eine Durchfallerkrankung mit Erregernachweis? 
  (Ați avut vreodată o boală cu episoade diareice, cu detectarea agentului patogen?) 
  (beispielsweise Salmonellen, EHEC)     ja       nein       
  (de exemplu, salmonela, EHEC)      (da)  (nu) 
______________________________________________________________________________________________ 
  Hatten Sie in den letzten 4 Wochen Durchfall, Fieber oder Erbrechen? 
  (Ați avut diaree, febră sau vărsături în ultimele 4 săptămâni?)  ja       nein       
  wenn ja, was:        (da)  (nu) 
  (dacă da, ce anume) 
______________________________________________________________________________________________ 
  Sonstige Bemerkungen: 

  (alte observații)  
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Erklärung  
(Declarație) 
 
Ich erkläre hiermit, dass ich gemäß § 43 Abs.1 Infektionsschutzgesetz mündlich und schriftlich 
aufgeklärt wurde und dass bei mir keine Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot bekannt sind. 
(Prin prezenta, declar că am fost informat oral și în scris în conformitate cu art. 43 alin 1 din 
Legea germană privind protecția împotriva infecțiilor și că nu am cunoștință de niciun aspect 
care să îmi interzică desfășurarea activității.) 
 
 
 
Datum und Unterschrift des Belehrten:  
(Data și semnătura persoanei instruite)  
 
 
 
_____________________    ______________________________________________ 
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