Konstanz Kaymakamlığı
Göç ve Entegrasyon Dairesi

Almanya’ya yeni göç etmiş olanlar için Korona hakkında bilgi formu
Bu bilgileri lütfen aynı bölgede yaşayan tanıdıklarınızla da paylaşınız. Yaşadığımız
sürecin hepimiz için zor bir dönem olduğunu biliyoruz. Gösterdiğiniz anlayış, sağduyu
ve pragmatizm için teşekkür ederiz.
Aşağıdaki düzenlemeler 02.11.2020 - 30.11.2020 tarihleri arasında geçerlidir.
Çocuk yuvaları ve okullar açıktır, bakım ve öğretim devam etmektedir. Okullarda
5. sınıftan itibaren bütün öğrenciler için okul binası içinde, okul bahçesinde ve
sınıflarda maske takma zorunluluğu bulunmaktadır.
Dil kursları ve diğer eğitim seminer ve kursları dikkate alınması gereken hijyen
kurallarına uyularak yapılmaktadır.
Camiler, kiliseler ve sinagoglar açıktır.
Özel hayatta diğer insanlarla olan kişisel temaslar en aza indirgenmelidir. Diğer
insanlarla aranızda daima 1,5 metre mesafe bulunmasına dikkat ediniz. Bir müşterek
evde kalmaktaysanız, kendi odanız dışında diğer kişilerle aranızda daima en az
1,5 metrelik bir mesafe bulunmalıdır.
Gruplar: Kamuya açık alanlarda, yalnızca kendi aile üyeleriniz ve başka bir ailenin
bireyleri ile birlikte bulunmanıza izin verilir. Kamuya açık alanlarda ve kendi kişisel
alanlarınızda yalnızca 10 kişi bir araya gelebilir, bu sayının üzerine çıkmak yasaktır.
Eğlence veya kutlama yapılmasına izin verilmez. Bu kurallara karşı gelinmesi halinde
para cezası uygulanır.
Araç trafiğine kapalı alan yaya bölgelerinde, 1,5 metrelik asgari mesafenin
gözetilmesi mümkün olmadığında maske takma zorunluluğu vardır.
Ziyaret ve seyahatler, yalnızca kaçınılmaz olduğunda yapılmalıdır. Bu kural,
Almanya içinde ve dışında geçerlidir.
Toplu taşıma araçları: Toplu taşıma araçları her zamanki gibi normal bir şekilde
çalışmaktadır. Toplu taşıma araçlarında, durakların ve istasyonların bekleme
alanlarında maske takılması zorunludur. Güncel bilgileri şu adreste bulabilirsiniz:
https://www.stadtwerke-konstanz.de/unternehmen/coronavirus/
Alışveriş: Herkese yetecek kadar gıda maddesi bulunmaktadır. Bütün marketler,
eczaneler, bankalar, benzin istasyonları ve postaneler açıktır. Hastalandığınızda size
yemek getirecek hiç kimse tanımıyorsanız, 14 gün yetecek kadar gıda maddesi
depolamanızda fayda vardır.
Restoranlar/kulüpler/barlar kapatılmıştır. Restoranlardan yalnızca eve götürmek
için yemek alınmasına izin verilmektedir.
Doktor muayenesi ve ilaçlar: Doktora gitmeden önce mutlaka önceden randevu
alınız. Reçeteli ilaç kullanıyorsanız (örneğin insülin) doktorunuz ile görüşerek

ilaçlarınızı yedeklemenin gerekli olup olmadığını konuşunuz, gerekiyorsa reçetelerini
yazdırınız.
Fizik tedavisi, ergo terapi, logo terapi gibi tıbbi tedaviler devam etmektedir.
Landratsamt (Kaymakamlık)
Kaymakamlığa bizzat gelinmesi gereken önemli durumlarda, önceden randevu alınız.
Dairelere erişim telefon ve e-posta yoluyla mümkündür. Kaymakamlığımız Korona
virüsüne ilişkin sorularınız için bir danışma hattı oluşturdu: 07531 800-7777 numaralı
telefondan pazartesi - cuma arası saat 8’den 17’ye, cumartesi günleri 8’den 12’ye
kadar bilgi alabilirsiniz.
Müşterek evlere ziyaret yasağı
Kaymakamlık bölgemizdeki müşterek evler tüm ziyaretçilere kapatılmıştır. Bu evlere
yalnızca bu evlerde yaşayanlar, burada görev yapan kaymakamlık çalışanları ve özel
bir izin almış olanlar girebilir. Herkese açık programlar, güncel olarak hijyen
konseptlerine uyularak yapılmaktadır.
Sosyal yardım
- Landratsamt (Kaymakamlık): Randevular önceden telefonla alınmalıdır.
Sorularınız olması halinde sizinle ilgilenen yetkili memurla e-posta veya
telefonla iletişime geçiniz. Önemli evraklar ami-leistungen@LRAKN.de
adresine de gönderilebilir.
- Jobcenter: Jobcenter’a gitmek gerektiğinde randevu telefonla alınmalıdır. Para
normal olarak havale edilir. BAMF’tan dilekçenize tanınma kararı geldiğinde ve
bu nedenle Jobcenter’dan ilk defa para alacak olmanız halinde, bunun için
Jobcenter’a gelmeniz gerekmez. Jobcenter paranızı bir sonraki ay
otomatikman havale eder.
- Arbeitsagentur: Bütün randevular iptal edilmiştir. Lütfen yalnızca acil
durumlarda arayınız.
Korona uyarı uygulaması
Korona uyarı uygulamasını (Corona-Warn-App) kullanmanız aciliyetle tavsiye edilir.
Bu uygulama sizi, Korona enfeksiyonu olan birinin yakınında bulunmuş olmanız
halinde anonim olarak ve hızla uyarır. Korona uyarı uygulamasını kullananların sayısı
arttıkça enfeksiyon zincirleri çok daha hızlı kırılabilmektedir.
Uygulama, App Store veya Google Play’den ücretsiz indirilebilir.
Koronaya ilişkin çok dilli bilgi:
-

-

Homepage: https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-undperson/informationen-zum-coronavirus
Instagram: https://www.instagram.com/p/B9zdqEcKUvW/
Twitter: https://twitter.com/IntegrationBund/status/1239595687907594249

Lütfen Korona pandemisine ilişkin en yeni gelişmeleri televizyon, radyo veya online
olarak da takip ediniz.
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