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Korona hakkında güncel bilgiler
Konstanz Kaymakamlığı bölgesinde yaşayan yeni göçmenler için
08.05.2020 itibarıyla
Bu bilgileri lütfen aynı bölgede yaşayan tanıdıklarınızla paylaşınız. Yaşadığımız
sürecin hepimiz için zor bir dönem olduğunu biliyoruz. Gösterdiğiniz anlayış ve sabır,
önemli bilgilerin yayılmasında verdiğiniz destek için teşekkür ederiz.
“Korona hakkında güncel bilgiler” isimli bu yazı ile sizi güncel önlemler ve yapılan
değişikler hakkında bilgilendirmek istiyoruz. “Sıkça Sorulan Sorular – Yeni
Göçmenler” isimli yazıda sıkça sorulan soruların cevaplarını bir araya topladık,
bunları burada bulabilirsiniz.

Maske takma zorunluluğu:
27.04.2020 tarihinde 6 yaş üzerindeki herkes için alışveriş yaparken ve toplu
taşıma araçlarında (otobüs ve trenlerde) maske takma zorunluluğu getirilmiştir.
Ağız ve burnun bir maske (kendi diktiğiniz de olabilir) veya bir kumaş, eşarp, atkı ya
da şal ile tamamen kapatılması gerekmektedir. Maske takma zorunluluğuna ilişkin
daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Temas yasağı ve fiziksel mesafe düzenlemeleri:
Özel yaşamda kişisel temaslara bundan sonra da son derece kısıtlı şartlar altında
izin verilmektedir. Kamu alanlarında bundan sonra da yalnızca iki kişi veya aynı evde
yaşayan bireyler bir araya gelebilmektedir. Ancak bugünden itibaren iki farklı hanenin
bireylerinin (örneğin iki ailenin, iki WG bireylerinin vs.) kamu alanlarında bir araya
gelmesine izin verilmektedir.
Gözetilmesi gereken 1,5 metrelik asgari fiziksel mesafe geçerliliğini korumaktadır.
Özel kişisel mekanlarda yapılan toplantılarda 5 kişiden fazla insanın bir araya
gelmesi hâlâ yasaktır.

Çocukların bakımı ve eğitimi:
Okullar ilke olarak en azından 15.06.2020 tarihine kadar (Pfingsten tatilinden
sonraya kadar) kapalı kalacaktır. Okulların adım adım açılmasına başlanmıştır:
 Genel öğretim okullarının bu sene veya gelecek sene bitirme sınavına
girecek son sınıf öğrencileri 04.05.2020 tarihinden itibaren okullara gitmeye
ve derslere başlamıştır.







Meslek okullarının bitirme sınavına girecek son sınıf öğrencileri de
04.05.2020 tarihinden itibaren okullara geri dönmüştür.
İlkokulların 4. sınıf öğrencileri 18.05.2020’den itibaren kısa zamanlı olarak
okula gitmeye başlayacaktır.
15.06.2020 tarihinden itibaren (Pfingsten tatilinden sonra) tüm öğrencilerin
kısa zamanlı da olsa tekrar okula başlamaları planlanmaktadır. Okulda
öğretim (fiziksel olarak okulda bulunma) ve evde öğretimin birbiriyle kombin
edilmesi amaçlanmaktadır.
Meslek okulu öğrencileri de 18.05.2020 tarihinden itibaren kısa zamanlı da
olsa okula gitmeye başlayacaktır.

Çocuk yuvaları ve kreşler ilke olarak en az 15.06.2020 tarihine kadar kapalı
kalacaktır. Bazı çocuklar acil durum bakımına (Notbetreuung) dahil
edilebilmektedir. Bu acil durum bakımı, yalnızca 7. sınıfa kadar olan çocuklar için
(7. sınıf öğrencilerini de kapsar) düzenlenmiştir. Bu olanak yalnızca anne-babaları
veya velileri toplumsal kritik alt yapının sürdürülmesine katkı sağlayan mesleklerde
(örneğin doktor, polis vb.) çalışan veya evden çalışmaları mümkün olmayan ve
yaptıkları işin vazgeçilemez özellikte olan ebeveynlerin çocukları için geçerlidir.
Acil durum bakımı hakkındaki daha ayrıntılı bilgileri ve çocuğunuzu bu bakım türü için
nasıl ve nereye kayıt ettireceğiniz bilgilerini oturduğunuz yerin belediyesinden ya da
çocuğunuzun yuvasından, kreşinden veya okulundan öğrenebilirsiniz.
18.05.2020 tarihinden itibaren çocukların kreşte bakım kapasitesi yüzde 50’ye varan
oranlarda genişletilecektir.
Kamuya açık çocuk oyun parkları yeniden açılacaktır. Hangi çocuk oyun parkının
ne zaman açılacağına belediyeler karar verecektir.
Üniversiteler ve yüksek okullar 10.05.2020’ye kadar kapalı kalacaktır. Konstanz
Üniversitesi ve HTWG Konstanz yaz yarıyılına (Almanya’daki diğer birçok yüksekokul
gibi) Nisan ayında uzaktan dijital eğitimle başlamış olup bu yarıyılın tamamı online
ortamdan devam edecektir.
Üniversite kütüphanesi 14.05.2020 tarihinden itibaren siparişi daha önceden online
yapılmış kitapları ödünç vermeye başlayacaktır. Ancak kütüphane ders çalışma
ortamı olarak şimdilik kapalı kalacaktır.
Dil kursları 04.05.2020 tarihinden itibaren sıkı hijyen kurallarına uyularak tekrar
yapılmaya başlanacaktır. Ancak kursları düzenleyen kurumlar yönetmelik gereklerini
sağlayabilmek için yeterince zamana ihtiyaç duyduklarından, kapılarını kursiyerlere
doğrudan 04.05.2020 tarihinde açamamışlardır. Kursları sunanlar, kursiyerlerine ne
zaman açılacaklarını ve yerine getirilmesi gereken ek kuralların neler olduğunu
kendileri bildirecektir.

İbadet:
Camiler, kiliseler ve sinagoglar tekrar açılabileceklerdir. Ancak Federal Almanya
Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Mücadele Yasasının belirlediği sıkı
tedbirlerin yerine getirilmesi gereklidir. Bu tedbirler, asgari fiziksel mesafenin
korunması ve ilahilerin söylenmesinden feragat ve benzeri önlemlerdir. İbadet yerleri,

kapılarını açıp açmama ve daha sıkı kurallar uygulama konularındaki kararları
kendileri verebilir.

Mobilite ve seyahat:
Ziyaret ve seyahatlerden olabildiğince kaçınılması gerekliliği devam etmektedir.
Avrupa ülkelerinin iç sınırlarının çoğu kapalı kalmayı sürdürmektedir. Avrupa’nın dış
sınırları (Schengen bölgesi) ise 17.03.2020’den bu yana kapalıdır. Federal Almanya
Dışişleri Bakanlığı uluslararası seyahatlerin yapılmaması hakkındaki uyarısını
14.06.2020’ye kadar uzatmıştır.
Toplu taşıma araçları: Tren ve otobüs trafiği hâlâ kısmen kısıtlı yapılmaktadır. Bu
konuda VHB ve Stadtwerke Konstanz’ın internet sayfalarından bilgi edinebilirsiniz.

Alışveriş, günlük yaşam, boş zamanlar:
Bugünden itibaren tüm mağaza ve dükkanlar açılabilir. Maske takma zorunluluğuna
ve asgari mesafe kurallarına uymak zorunludur.
Kuaför ve ayak bakım salonları çok sıkı şartlar yerine getirilmek şartıyla bugünden
itibaren açılabilir.
Sürücü kursları 11.05.2020’den itibaren çok sıkı şartlar yerine getirilmek şartıyla
açılabilir.
Hayvanat bahçeleri, botanik bahçeler, müzeler, sergiler, galeri ve anma
müzeleri 06.05.2020’den itibaren açılabilir.

Resmi daireler ve sosyal yardım:
Kaymakamlığın çeşitli birimlerinde randevular
Kaymakamlığın bütün daireleri açıktır. Ancak binaya giriş yalnızca randevu ile
mümkündür. Randevu, yalnızca daireye bizzat gelinmesi gereken önemli durumlarda
verilmektedir. Dairelere erişim telefon ve e-posta yoluyla mümkündür.
Dairelerdeki memurların çalıştığı ofislere gelinirken maske kullanılması ve 1,5
metrelik asgari mesafeye uyulması zorunludur.
Müşterek evlere giriş yasağı
Kaymakamlık bölgemizdeki müşterek evler, bu evlerde yaşayanların korunması
amacıyla şimdilik 15.06.2020 tarihine kadar ziyaretçilere kapalıdır. Bu evlere yalnızca
bu evlerde yaşayanlar ve burada görev yapan kaymakamlık çalışanları girebilir. Bu
yasaklara uymayanlar cezalandırılacaktır.

Sosyal yardım
Kaymakamlık / Göç ve Entegrasyon Dairesi:
Göç ve Entegrasyon Dairesinin Sosyal Yardım bölümlerinden önemli bir durum söz
konusu olduğunda önceden randevu alınabilir. Sorularınız olması halinde sizinle
ilgilenen yetkili memurla e-posta veya telefonla iletişime geçiniz. Önemli evraklar
ami-leistungen@LRAKN.de adresine de gönderilebilir.
Konstanz Kaymakamlığı Jobcenter’ı:
Koronadan önce alınmış tüm randevular iptal edilmiştir. Para normal olarak havale
edilir. İptal edilmiş randevular sizin için herhangi bir dezavantaj doğurmaz.
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.
Jobcenter’a her zamanki gibi 07531 36336-0 numaralı telefondan veya
jobcenter-landkreis-konstanz@jobcenter-ge.de e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.
Acil durumlarda Konstanz Kaymakamlığı Jobcenter’ına 07531 36336-800 numaralı
çağrı merkezinden de ulaşabilirsiniz.
Arbeitsagentur:
Koronadan önce alınmış tüm randevular ve yasal süreler iptal edilmiştir. İptal edilmiş
randevular sizin için herhangi bir dezavantaj doğurmaz.
Arbeitsagentur’a 07531 – 585 700 numaralı danışma hattından ulaşabilirsiniz.

Sosyal danışma ve destek hizmetleri:
Mülteci ve göçmenler için sosyal danışma ve destek hizmetleri:
Müşterek evlerdeki sosyal hizmetlere, entegrasyon yönetimine ve göçmenler için
sosyal danışmanlık hizmetlerine erişim e-posta ve telefonla mümkündür. Çok acil
durumlarda ve önceden telefonla randevu alındığında yüzyüze kişisel danışmanlık
hizmeti de alınabilir.
Gençlik Dairesinin telefonda danışmanlık hizmetleri
İçinde bulunduğumuz kritik zamanlar birçok ebeveyn için büyük zorluklar
doğurmaktadır. Gençlik Dairesi bu nedenle ebeveynler için açık telefon görüşme
saatleri sunarak danışma hizmeti vermektedir. 07531 800-3211 veya -3311 numaralı
telefonlardan çocuk eğitimi konusunda danışmanlık hizmetleri alınabilir.
Görüşme saatleri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 10:00 - 12:00 ve öğleden
sonra 14:00 - 16:00 arasıdır.
Psikolojik sorunlarda yardım hattı
vivo international e.V. Derneği ve Konstanz Üniversitesi, geçici bir süre için
mültecilere psikolojik sorunlarda telefonda danışmanlık sunmaktadır. Bu zor
zamanlarda kendini çaresiz, kederli, yalnız, umutsuz hisseden, uykusuzluk çeken
veya başka psikolojik sorunların altında ezilen mülteciler buradan yardım alabilir.
Daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.
Bu tür bir yardıma ihtiyacı olanlar 07531 883207 numaralı hatta pazartesi - cuma
günleri arasında her gün saat 9:00 - 12:00 arası telefon edebilirler.

İş hukuku danışma hattı
“Faire Integration” isimli danışma merkezi en azından 30 Mayıs 2020’ye kadar
Korona ve iş hukuku konusunda telefonda çok dilli danışmanlık hizmetleri
sunmaktadır. Danışmanlık hizmetleri Arapça, Dari, Tigrinya, Türkçe, Rusça,
İspanyolca, Japonca, İngilizce ve Almanca dillerinde verilmektedir. Daha fazla bilgiye
ve telefon numaraların burada bulabilirsiniz.

Doktor muayenesi, tıbbi bakım ve Korona hakkında bilgiler:
Doktor muayenesi ve ilaçlar
Üşütme belirtileri halinde ev doktorunuza, şimdiye dek olduğu gibi, randevu almadan
gitmemelisiniz. Doktorunuza gitmeden önce muayenehaneye mutlaka telefon ediniz.
Reçeteli ilaç kullanıyorsanız (örneğin insülin) ev doktorunuz ile görüşerek ilaçlarınızı
yedeklemenin gerekli olup olmadığını konuşunuz, gerekiyorsa reçetelerini yazdırınız.
Korona danışma hattı
Konstanz Kaymakamlığı Korona virüsü hakkında bilgiye gereksinimi olan yurttaşlar
için bir danışma hattı tesis etmiştir. Bu hatta 7531 800-7777 nolu telefondan
pazartesi - cuma günleri saat 8:00 - 18:00 arası ve cumartesi günleri saat 8:00 14:00 arası erişilebilir.
Şüpheli bir durumda ne yapmalı
Şüpheli bir durumda ne yapılması gerektiği konusunda çok dilli bilgileri burada
bulabilirsiniz.
Koronaya ilişkin daha fazla çok dilli bilgiler
-

Entegrasyon Bölümü:
https://www.lrakn.de/integration,Lde/mehrsprachige+informationen+zu+corona
Federal Devlet Entegrasyon Temsilcisi:
İnternet sitesi: 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

