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Înștiințare cu privire la Corona pentru Imigranți
Vă rugăm să informați toate persoanele cunoscute din județ. Știm că este o situație
grea pentru toți și vă mulțumim tuturor pentru înțelegere, menținerea stării de liniște
și pragmatism.
Școlile, grădinițele și universitățile sunt închise până cel puțin în data de 19 aprilie
2020.
Cursurile de limbă și alte oferte de formare nu se desfășoară. Cel mai probabil vor
rămâne închise până pe 15 iunie 2020.
Moscheele, bisericile și sinagogile sunt până pe 15 iunie 2020 închise.
Contactele private cu alte persoane sunt de evitat. Excepție sunt persoanele cu
care locuiți împreună. Mențineți cel puțin 2 metri distanță față de celelalte persoane.
Dacă locuiți într-un cămin comun, este valabilă aceeași distanță de 2 metri în afara
camerei.
Adunările de oameni mai mari de două persoane în locurile publice sunt interzise.
Dacă încălcați această regulă, puteți fi amendați cu o sumă de până la 25.000 € și cu
închisoare pentru mai mulți ani. Familiile fac excepție.
Vizitele și călătoriile sunt de evitat. Multe granițe europene sunt actual închise.
Granițele spațiului Schengen sunt închise din data de 17 martie pentru cel puțin 30
de zile. Informații actuale găsiți aici:
https://www.schengenvisainfo.com/de/nachrichten/die-eu-beschliest-alle-schengengrenzen-fur-30-tage-zu-schliesen/
Transporturile publice în comun: Trenul de la Radolfzell la Stockach circulă din oră
în oră. Autobuzele circulă de luni până vineri după orarul de sâmbătă. Liniile 200 și
403 se opresc la graniță, deoarece granița cu Elveția este închisă. Spre Büsingen nu
circulă autobuze. În Gailingen este capăt de linie la Casa Tineretului. În Öhningen
autobuzul întoarce prin stațiile Endorf, Linde și Staldenstr. Informații actuale:
https://www.stadtwerke-konstanz.de/unternehmen/coronavirus/
Cumpărături: Există suficiente alimente. Toate supermarketurile, farmaciile, băncile,
stațiile peco și poșta rămân deschise. Multe alte firme/magazine rămân închise.
Dacă nu cunoașteți pe nimeni, care v-ar putea aduce mâncare, în cazul în care
sunteți bolnav, trebuie să vă faceți un stoc de alimente pentru 14 zile.
Programări la medic și medicamente: Apelați la medic doar în cazuri de urgență,
în acest fel medicii se pot ocupa de cazurile urgente. Sunați doctorul înainte. Dacă
aveți nevoie de medicamente care se eliberează pe bază de rețetă (de exemplu
insulina), clarificați cu doctorul, dacă aveți nevoie de medicamente în avans, pentru a
cere eliberarea rețetelor corespunzătoare.

Prefectura
Programări personale se vor face doar în cazuri de urgență. Departamentele se pot
contacta la telefon și pe E-Mail. Departamentul de sănătate a instalat o linie hotline
pentru toate întrebările despre virusul Corona: de luni până vineri de la 9 la 15.30 la
numărul de telefon 07531 800 2600.
Închiderea căminelor comune
Căminele comune din județ sunt închise pentru toți vizitatorii. Acces au doar locuitorii
acestora și angajații prefecturii. Temporar activitățile comune din cămine nu vor mai
avea loc.
Beneficii sociale
- Prefectura: Programările sunt posibile doar în caz de urgență. Pentru întrebări
contactați persoana responsabilă cazului dumneavoastră pe Mail sau la
telefon. Documente importante pot fi trimise și la E-Mail amileistungen@LRAKN.de
- Jobcenter: Toate programările sunt anulate. Banii se vor transfera prin bancă.
Dacă primiți recunoașterea de la BAMF și trebuie să primiți bani de la
Jobcenter pentru prima oară, nu trebuie să mergeți personal la Jobcenter. Veți
primi de luna următoare banii direct de la Jobcenter. Vă rugăm să sunați doar
în caz de urgență.
- Agenția de șomaj: Toate programările sunt anulate. Vă rugăm să sunați doar
în caz de urgență.
Informații în mai multe limbi despre Corona:
- 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

