نووسینگەی ناوچە لە Konstanz
نووسینگەی کۆچبەری و تێکەڵبوون بە کۆمەڵگا

پەڕەی زانیاری بە چەند زمان لەبارەی کۆڕۆنا بۆ ئەو کەسانەی کە تازە هاتوون
تکایە زانیاریەکان بدە بە هەموو ئەو کەسانەی کە لە ناوچەکە لەگەڵیان پەیوەندیت هەیە .ئێمە دەز ن
انی کە بۆ هەموو
ن
تێگەیشی و ئارایم و واقعبینیتان دەکەین.
الیەک بارودۆخێیک سەختە و سپایس
ئەم ڕێنماییانە لە 2ی نۆڤەمبەری  2020ەوە تا 30ی نۆڤەمبەری  2020جێبەج دەکرێن
ی
باخچەکان ساوایان هەر کراوەن .لە قوتابخانەکاندا ،لە پۆیل 5ی ساەرەتاییەوە بۆ سەرەوە ،داوا لە
قوتابخانەکان و
ن
قوتابییەکان دەکرێت لە ناو حەوش و بینای قوتابخانەدا ماسک یل بدەن .هەروەها لە پۆلەکان خوێندندا.
ی
ی
ن
ڕەچاوکردن هەندێ پیداویستی پاکژی بەڕێوە دەچن.
پەروەردەییەکان تر لە ئێستادا بە
کۆرسەکان زمان و ئۆفەرە
مزگەوت و کلێسە و کەنیسەکان هێشتا کراوەن.
ن
ن
شوێی
کەسان تر ڕابگرە .ئەگەر لە
پەیوەندیە تایبەتیە کەسیەکان دەن کەم بکرێنەوە .النیکەم  1.5میت خۆت دوور لە
ن
ن
کەسان دەرەوەی ژوورەکەت مەودای النیکەم  1.5میت
نیشتەجێبوون هاوبەش دەژیت ،دەن لە کان پەیوەندی لەگەڵ
لە بەرچاو بگریت.
ن
ئەندامان خ نتانەکەت و خ نتانێیک تر بمێنەوە .کۆبوونەوەی زیاتر لە 10
کۆبوونەوە :لە شوێنە گشتیەکان تەنها لەگەڵ
شان قەدەخەیە.
گتان و جەژن و ی
کەس لە شوێنێیک گشی یان تایبەت قەدەخەیە .هەرچەشنە کۆبوونەوە بۆ ئاهەنگ ڕ
ئەگەر پابەند نەبن بەم ڕێنماییانە ،ن
سای پارەتان بۆ دەبڕدرێتەوە.
ی
ی
شوێنەکان پیاسەکردن دا ئیجباریە ئەگەر نەتوانیت النیکەم مەوادی  1.5میت لە نێوان
لێدان دەمامک/ماسک لە
ن
کەسان تر بپارێزیت.
خۆت و
سەردان و گەشت دەن تەنها لە حاڵەن زۆر پێویست دا بکرێت .ئەمە هەم لە ناوخۆ و هەم لە دەرەوەی ئەڵمانیا
جێبەج دەکرێت.
ن
ی
ئاسان کار دەکات.
بەکارهێنان دەمامیک دەم
گشت :سیستەیم هاتووچووی گشی لە ئێستادا بە شێوەیەیک
هاتووچووی
ی
ن
:
.
و لووت ئیجباریە ،تەنانەت لە شوێنەکان چاوەڕوانیش دا زانیاری بەردەست https://www.stadtwerke-
konstanz.de/unternehmen/coronavirus/

خواردن ن
ن
بازاڕکردن:
کاف هەیە .هەموو سوپەرمارکێتەکان ،دەرمانخانەکان ،بانکەکان ،بەنزینخانەکان و پۆستەخانەکان بە
اوەن دەمێننەوە  .ئەگەر کەسێک ناناسیت کە لە کان نەخۆشکەوتنت بتوانێت خواردەمەنیت بۆ بهێنیت ،کارێیک
کر ی
ن
ی
خواردەمەن بکڕیت.
ژیرانەیە کە بەیس  14ڕۆژ
چێشتخانە/یانەکان/مەیخانەکان لە ئێستادا داخراون .زۆر جار خزمەن وەرگرتن و ن
بردن خواردن بۆ ماڵەوە پێشکەش
دەکرێت.
ی
سەردان الی پزیشک و دەرمان :بەرلەوی بچیت بۆ الی پزیشک حەتمەن تەلەفۆن بکە و وادەی چاوپێکەوتن بگرە.
ن
ن
ن
دەرمان
ئینسۆڵی) ،لە پزیشکەکەت ربتسە و بزانە ئایا پێویستە
دەرمان ڕەچەتەیە (بۆ نموونە،
ئەگەر پێویستت بە
زیادیت لە ماڵەوە هەبێت و ڕەچەتە وەربگریت.
ن
ەن ،و لۆگۆتراپیستەوە هێشتا هەر پێشکەش دەکرێت.
چارەسەری پزیشیک لەالیەن فتیۆتراپیست ،چارەسەرکەری پیش ی
نووسینگەی ناوچە

کۆبوونەوە کەسیەکان تەنها لەو ڕۆژەی کە پێشت لەسەری ڕێک کەوتوون بەڕێوە دەچن .بە تەلەفۆن و ئیمەیل دەتوانیت
ن
پرسیارەکان تایبەت بە ڤایرۆیس کۆرۆنا ،ئیدارەی ناوچەکە هێڵێیک تایبەن
پەیوەندی بە نووسینگەکانەوە بکەیت .بۆ
ن
ن
ن
هەیی لە کاتژمت 8ی بەیان تا 5ی ئێوارە و شەممە لە کاتژمت 8ی بەیان تا 12ی نیوەڕۆ ،بە ژمارە
داناوە :دووشەممە تا
ن
تەلەفۆن .07531 800-7777

ی
ی
نیشتەجێکردن هاوبەش
شوێنەکان
داخر یان
ن
ن
شوێنەکان نیشتەجێکردن هاوبەش لە ناوچەکە بە ڕووی هەموو سەردانکەران و مێواناندا داخراوە .تەنها ئەو کەسانەی
ن
ن
سەردان ئەم شوێنانە
کارمەندان نووسینگەی ناوچە و ئەو کەسانەی کە مۆڵەن تایبەتیان هەیە ،دەتوانن
لەوێ دەژین،
ا
ن
ن
ن
ن
ن
بکەن .لە ئێستادا ،شوێنەکان نیشتەجێکردن کۆمەڵیەن بە پابەندبوون بە ڕێنماییەکان پاکوخاوێی دابی دەکرێن.
ا
یارمەتیە کۆمەڵیەتیەکان
-

-

-

ن
نووسینگەی ناوچە:
وادەکان چاوپێکەوتن دەن بە تەلەفۆن هەماهەنگ بکرێن .ئەگەر هەر پرسیارێکت هەیە ،تکایە بە
نامە یان تەلەفۆن پەیوەندی بکە بە سکرتتەکەتەوە .بەڵگە گرنگەکان هەروەها دەکرێ بنتدرێن بۆ ami-
leistungen@LRAKN.de .
ناوەندی کار (جۆبسەنتەر) :ئەگەر پێویست بێت ،دەکرێ بە تەلەفۆن وادەی چاوپێکەوتن بگریت .پارە وەک هەمیشە
دەگوازرێتەوە .ئەگەر پەسەندت لە  BAMFوەرگرتووە و هەر لەبەر ئەمە بۆ یەکەمجار لە ناوەندی کار پارە وەردەگریت،
ی
پێویست ناکات بێیت بۆ ناوەندی کار .لە سەرەتای مانیک داهاتووەوە ،ئۆتۆماتیک پارەکە لە ناوەندی کار وەردەگریت.
ن
وادەکان چاوپێکەوتن بەتاڵ کراونەتەوە .تکایە تەنیا لە حاڵەن زەرووری دا پەیوەندی بکە.
ئاژانیس دامەزراندن :هەموو

Corona-Warn-App
بەتەئکیدەوە پێشنیار دەکەین کە بەرنامەی  Corona-Warn-Appبە کار ن ن
بێی.
لەڕێگەی ئەم بەرنامەیەوە دەتوانرێت بە شێوەیەیک ن ناو و نیشان و ختا ئاگادار بکرێیتەوە و زانیاریت رن بدرێت ئەگەر
لەگەڵ کەسێیک توشبوو پەیوەندن نزیکت هەبووبێت .تا خەڵک زیاتر  Corona-Warn-Appبە کار ن ن
بێی ،لە داهاتوو
ی
دەتوانی زنجت ن
ن
ن
بشکێنی.
ەکان تووشبوون
ختاتر
ئەم بەرنامەیە بە خۆڕ یان لەبەردەستە بۆ داگرتن لە  App Storeو .Google Play
زانیاری بە چەند زمان لەبارەی کۆڕۆنا:
-

پەڕەی وێبhttps://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen- :
zum-coronavirus
ئینستاگرامhttps://www.instagram.com/p/B9zdqEcKUvW/ :
تویتەرhttps://twitter.com/IntegrationBund/status/1239595687907594249 :

تکایە بەردەوام لە ڕێگای تەلەفزیۆن ،ڕادیۆ یان ئینتەرنێتەوە سەرنج بدە بۆ وەرگر نتی نوێتین هەواڵەکان لەبارەی پەتای
جیهانی کۆرۆنا.
نوێکردنەوە02.11.2020 :

