Direcția Purtător de Cuvânt și Relații cu Mass-Media

5 mai 2020
Referitor la solicitarea dumneavoastră adresată Ministerului Afacerilor Externe, vă
comunicăm următoarele:
1. Aveți cunoștință dacă printre cetățenii români care au plecat în Germania la cules de
sparanghel, au existat cazuri de infectare cu Covid-19? Dacă da, câți știți să fi fost infectați
și în ce stare se află?
Ministerul Afacerilor Externe precizează că, la acest moment, conform datelor obținute de Ambasada
României la Berlin și de oficiile consulare ale României în Republica Federală Germania, au fost
înregistrate 16 cazuri de infectare cu COVID-19 printre cetățenii români care lucrează în domeniul
agriculturii, respectiv recoltarea sparanghelului, în cadrul unei ferme din Bad Krozingen.
De asemenea, potrivit celor mai recente informații obținute de Consulatul General al României de la
Stuttgart de la Oficiul de sănătate publică al districtului Breisgau-Hochschwarzwald, rezultatele
tuturor testelor efectuate în cursul ultimei săptămâni lucrătorilor considerați suspecți (persoane de
contact ale celor confirmați ca fiind infectați inițial), inclusiv 30 de cetățeni români, au fost negative,
nefiind depistate cazuri noi de infectare. De asemenea, Oficiul de Sănătate Publică și-a exprimat
disponibilitatea de a testa și ceilalți angajați care își exprimă dorința în acest sens.
MAE precizează că toate persoanele contaminate au fost supuse unor investigații medicale, starea de
sănătate a acestora este bună, doar câteva dintre aceste persoane prezentând simptome ușoare, restul
fiind asimptomatice. MAE menționează că persoanele infectate sunt lucrătorii sezonieri sosiți în
Germania în cursul lunii martie sau anterior acestei date, neînregistrându-se până în prezent cazuri de
contaminare în rândul cetățenilor români sosiți în Germania ulterior suspendării curselor aeriene
regulate.
2. Tot dintre aceștia, au existat persoane care au decedat în urma îmbolnăvirii cu Covid-19?
Unul dintre cazuri este deja public, cel al domnului Nicolae Bahan (https://
www.libertatea.ro/stiri/culisele-mortii-de-covid-a-romanului-plecat-sa-culeaga-sparanghelin-germania-2970082), dar mai există și alte decese?
MAE precizează că nu a fost semnalat niciun deces în rândul lucrătorilor sezonieri care au ajuns pe
teritoriul Republicii Federale Germania după adoptarea restricțiilor de călătorie în contextul
pandemiei de COVID-19. Persoana decedată la care faceți referire a sosit pe teritoriul Republicii
Federale Germania în luna martie, înainte de adoptarea și implementarea acestor restricții. De
asemenea, MAE menționează că încă de la apariția pandemiei COVID-19 și, mai ales, după
răspândirea acesteia în țările europene, Ministerul Afacerilor Externe a acționat constant pentru
informarea cetățenilor români asupra situației din statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv
asupra riscurilor și dificultăților pe care le presupun deplasările în străinătate în această perioadă, în
contextul măsurilor adoptate de către statele europene pentru gestionarea acestei crize.
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3. Pe lângă aceștia (care au mers să lucreze la cules la sparanghel) știți să mai fie și alte cazuri
de îmbolnăviri/decese printre lucrătorii sezonieri care au plecat în Germania în timpul
pandemiei de Covid-19? (În cursul zilei de 28 aprilie ați transmis cazurile celor 200 de
muncitori români infectați cu coronavirus într-un abator din Germani, însă ați precizat că
aceștia nu ar fi lucrători sezonieri (https://romania.europalibera.org/a/peste-200-demuncitori-rom%C3%A2ni-infecta%C8%9Bi-cu-coronavirus-intru-abator-din-germania/
30581286.html), deci nu ar fi printre cei care au plecat în martie-aprilie, pe timp de
pandemie, către Germania? Vă rog frumos să ne clarificați și această situație).
Cu referire la cetățenii români, lucrători ai unui abator din localitatea Birkenfeld, landul BadenWurttemberg, infectați cu SARS-CoV2, reiterăm faptul că aceștia nu fac parte din categoria
lucrătorilor sezonieri. Ambasada României la Berlin și Consulatul General al României la Stuttgart,
care s-au autosesizat cu privire la acest caz, mențin activ legătura atât cu autoritățile locale, cât și cu
angajatorii cetățenilor români care prestează servicii pentru abatorul din Birkenfeld.
În ceea ce privește starea de sănătate a lucrătorilor infectați, majoritatea sunt asimptomatici sau
prezintă simptome ușoare. Doar cinci persoane au necesitat tratament în regim de spitalizare, două
dintre acestea fiind între timp externate. Evoluția stării de sănătate a persoanelor contaminate este
monitorizată constant de oficiul de sănătate publică local, iar centrele de carantină sunt
supravegheate permanent de un serviciu de pază. De asemenea, autoritățile germane au confirmat că
toți angajații au asigurări medicale, iar eventualele cheltuieli de carantinare / spitalizare vor fi
suportate de către partea germană. Totodată, cu privire la beneficiile sociale aplicabile, conform
prevederilor legislative germane, angajații sunt plătiți pe perioada carantinei sau a internării în spital.
Aceste informații au fost confirmate și de către angajatorii direcți ai lucrătorilor români, respectiv
companiile subcontractate de către abatorul german.
MAE menționează că până la acest moment, la nivelul Ambasadei României la Berlin și la nivelul
Consulatului General al României la Stuttgart nu au fost primite solicitări de asistență din partea
cetățenilor români menționați și nici solicitări de repatriere.
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