د کنستانتس ولسوالۍ ()Konstanz
د مهاجرت او په ټولنه کې د ادغام اداره

د نوي مهاجرینو لپاره د کرونا په اړه د معلوماتو ورکولو څو ژبې پاڼه
مهرباني وکړئ دا معلومات پدې سیمه کې میشت ټولو هغه افرادو سره شریک کړئ د چا سره چې په اړیکه کې یې.
موږ پوهیږو چې د ټولو لپاره سخت وضعیت موجود دی او موږ ستاسې د پوهې ،ارامتیا او کړنو نه مننه کوو.
دا مقررات د  02.11.2020نه تر  30.11.2020پورې پلي کیږي.
ښوونځي او وړکتونونه الهم پرانیستي دي .په ښوونځیو کې د پنځم ټولګي نه پورته د زده کونکو لپاره د ښوونځي
انګړ او ودانۍ کې د ماسک کارولو الزام عملي کیږي .همدارنګه په ټولګیو کې.
د ژبې د ښوونې دورې او همدارنګه نورې ښوونیزې برنامې اوسمهال د روغتیایی الزاماتو په پام کې نیولو سره په
الره اچول کیږي.
مسجدونه ،کلیسا ګانې ،او کنیسې الهم پرانیستې دي.
شخصي مخامخ اړیکې باید کمې شي .د نورو افرادو سره لږترلږه  1,5متر واټن وساتئ .که په یوه ګډ استوګنځي کې
میشت یې ،د خپلې خونې نه بهر افرادو سره د اړیکې لپاره ،لږترلږه  1,5متر واټن باید په پام کې ونیول شي.
د خلکو راټولیدل :په عمومي چاپیلایر کې یوازې د خپلې کورنۍ او د یوې بلې کورنۍ د افرادو سره شتون .د  10نفرو
نه ډیر خلکو په عمومي ځایونو کې او همدارنګه شخصي چاپیلایر کې سره راټولیدل ممنوع دي .د لمانځنو او جشن
لپاره د خلکو راټولیدل د منلو وړ ندي .د دې مورد نه سرغړونې په صورت کې ،نغدي جریمې سره مخ کیدی شئ.
په پلي الرو کې د تګ او راتګ پرمهال د ماسک کارولو الزامیت که چیرې د نورو افرادو سره د لږترلږه  1,5متر
واټن ساتل شوني نه وي.
لیدنې او سفرونه باید یوازې ډیرو اضطراري مواردو کې وشي .پدې کې دواړه آلمان کې دننه او بهر تګ شامل دی.
عمومي نقلیه وسایل :اوسمهال عمومي نقلیه وسایل په بشپړ عادي ډول تګ او راتګ کوي .د خولې او پزې محافظتي
ماسک کارول حتی په انتظار ځایونو کې هم الزمي دي .تازه معلوماتhttps://www.stadtwerke- :
konstanz.de/unternehmen/coronavirus/

پیرود کول  :غذایی مواد په کافي اندازه شتون لري .ټول سترپلورنځي ،درملتونونه ،بانکونه ،د تیلو پمپونه او د پوست
ادارې به پرانیستې وي .که کوم څوک نه پیژنئ چې ستاسې د ناروغیدو په صورت کې وکولی شي ستاسې لپاره غذا
راوړي ،نو د  14ورځو لپاره دغذایی موادو کوچنۍ ټولګې پیرل معقول کار دی.
ریسټورانټونه/کلبونه/می خونې اوسمهال تړلي دي .د خوړو د تحویلۍ او کور ته وړلو خدمات پر خپل ځای دي.

ډاکټر ته رجوع کول درمل :ډاکټر ته د رجوع کولو نه مخکې د نوبت اخیستلو لپاره ورسره حتمآ اړیکه ونیسئ .که
چیرې داسې درملو ته اړتیا لرئ چې باید ډاکټر یې نسخه درکړي (لکه انسولین) ،نو خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ چې
آیا الزمي ده چې دا درمل ځان سره ذخیره کړئ او غوښتنه وکړئ چې اړوند نسخې درکړي.
د فیزیو تراپي متخصصینو ،درملنې کدرونو او لوګوتراپي متخصصینو په واسطه روغتیایی درملنې الهم امکان لري.
ولسوالۍ
مخامخ او حضوري رجوع یوازې واردمخه ټاکلي نوبت کې ترسره کیږي .ادارې د تلیفون او بریښنالیک له الرې د
السرسي وړ دي .ولسوالۍ د کورونا ویروس پورې اړوند ټولو پوښتنو لپاره یوه مستقیم لیکه په الره اچولې ده :دوشنبه
نه تر جمعه پورې د سهار  8بجو نه تر  17بجو پورې او شنبه ورځ د سهار  8بجو نه تر  12بجو پورې پدې
 07531 800-7777تلیفون شمیره باندې.
د ګډو استوګنځیو بندیدل
پدې ولسوالۍ کې د ګډو استوګنځیو دروازې د ټولو مالقات کونکو په مخ تړلي دي .یوازې هغه افراد چې هلته میشت
دي ،په ساحه کې موجود د ولسوالۍ کارمندان او د ځانګړې اجازې لرونکي افراد هلته د ننوتلو اجازه لري .ګډې
برنامې هم تر بیاځل خبرتیا پورې د روغتیایی طرحو په پام کې نیولو سره په الره اچول کیږي.
ټولنیزې مرستې
-

-

-

ولسوالۍ  :د مراجعه وختونه باید د تلیفون له الرې وټاکل شي .د پوښتنو په تړاو د بریښنالیک یا تلیفون له الرې خپل د
دوسیی مسؤل سره اړیکه ونیسئ .کولی شئ مهم اسناد دې بریښنالیک ami-leistungen@LRAKN.deته هم
ولیږئ.
د کار موندنې مرکز :که الزمي وي د مراجعه وختونه باید د تلیفون الرې وټاکل شي .د پیسو لیږد په بشپړ ډول عادي
ترسره کیږي .که تاسې د فدرال د مهاجرت او پناه غوښتونکو ادارې ( )BAMFتایید ترالسه کړی وي او د همدې
لپاره د لومړي ځل لپاره د کار موندنې مرکز نه پیسې ترالسه کوئ ،نو الزمي نده چې د کار موندنې مرکز ته مراجعه
وکړئ .تاسې د بلې میاشتې نه په اتومات ډول د کارموندنې مرکز نه پیسې ترالسه کوئ.
د کار اژانس :د مراجعه ټول وختونه لغو شوي دي .مهرباني وکړئ یوازې اضطراري وضعیت کې اړیکه ونیسئ.

د کورونا د خبرداري اپلیکیشن
سپارښتنه کیږي چې د کورونا د خبرداري اپلیکیشن وکاروئ.
د دې اپلیکیشن سره کولی شئ چې که چیرې په دې ویروس اخته یوه فرد ته نږدې اوسئ ،نو په ناپیژانده او چټک ډول
د دې مسلې نه خبریږئ .هرڅومره چې ډیر خلک د کورونا د خبرداري اپلیکیشن نه کار واخلي ،نو په هماغه توګه په
راتلونکي کې په ویروس د اخته کیدو لړیو پرې کول چټک کیږي.
دا اپلیکیشن په وړیا ډول اپ سټور او ګوګل پلی کې د ډاونلوډ لپاره موجود دی.
د کرونا په اړه څو ژبي معلومات:
-

اصلي پاڼهhttps://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen- :
zum-coronavirus
اینسټاګرامhttps://www.instagram.com/p/B9zdqEcKUvW/ :
ټوییټرhttps://twitter.com/IntegrationBund/status/1239595687907594249 :

مهرباني وکړئ تاسې پخپله هم د تلویزیون ،راډیو له الرې یا په آنالین ډول د کورونا نړیوالې والې وبا پورې اړوند
نوي بدلونونو په اړه معلومات السته راوړئ.
نیټه02.11.2020 :

