Oficiul districtual Konstanz
Oficiul pentru Imigrări și Integrare

Fișă multilingvă de informații cu privire la coronavirus pentru
imigranții noi
Vă rugăm să comunicați aceste informații tuturor persoanelor cunoscute din district.
Știm că aceasta este o situație dificilă pentru toți și vă mulțumim pentru înțelegere,
calm și pragmatism.
Reglementările sunt valabile între 02.11.2020 – 30.11.2020
Școlile și grădinițele sunt deschise în continuare. În școli, începând cu clasa a V-a
este valabilă obligativitatea de purtare a măștii pentru elevele și elevii care se află în
curtea și în clădirea școlii. Precum și în sălile de clasă.
Cursurile de limbă și restul ofertelor de formare au loc în prezent în condiții de
igienă.
Moscheile, bisericile și sinagogile sunt deschise în continuare.
Contactele personale private trebuie reduse. Mențineți o distanță de cel puțin 1,5 m
față de alte persoane. Dacă locuiți într-o cazare colectivă, atunci pentru contactul cu
persoanele din afara camerei dumneavoastră este valabilă păstrarea unei distanțe
minime de 1,5 m.
Grupuri: staționarea în spațiul public numai cu persoane din aceeași familie și a unei
alte familii. Adunarea a mai mult de 10 persoane este interzisă atât în locurile
publice, cât și în locurile private. Nu sunt acceptate grupurile de oameni care petrec.
Dacă încălcați această regulă, sunteți pasibil de amendă.
Obligativitatea purtării măștii în zonele pietonale rămâne valabilă, dacă nu poate
fi păstrată distanța minimă de 1,5 m față de alte persoane.
Vizitele și călătoriile trebuie efectuate numai în cazuri deosebit de urgente. Acest
lucru este valabil atât în interiorul cât și în exteriorul Germaniei.
Mijloacele de transport public: În prezent, mijloacele de transport public își
desfășoară activitatea conform programului normal. Purtarea protecției pentru gură și
nas este obligatorie și în zonele de așteptare. Informații actuale:
https://www.stadtwerke-konstanz.de/unternehmen/coronavirus/
Cumpărături: Sunt suficiente alimente. Toate supermarket-urile, farmaciile, băncile,
benzinăriile și oficiile poștale rămân deschise. Dacă nu cunoașteți pe nimeni care să
vă poată aduce alimente, în cazul în care vă îmbolnăviți, atunci ar putea fi util să vă
asigurați un mic stoc de alimente pentru 14 zile.
Restaurantele/cluburile/barurile sunt în prezent închise. Deseori sunt prezente
oferte de ridicare a alimentelor.
Vizite la medic și medicamente: Înainte de face o vizită la medic, sunați neapărat
pentru a face o programare. Dacă aveți nevoie de medicamente eliberate pe bază de

prescripție medicală (de ex. insulină), stabiliți cu medicul dvs. de familie dacă aveți
nevoie de o cantitate mai mare de medicamente și solicitați eliberarea rețetelor
corespunzătoare.
Tratamentele medicale la psiho-, ergo-, logoterapeuți sunt în continuare posibile.
Oficiul districtual
Vizitele personale au loc numai cu o programare stabilită în avans. Serviciile sunt
disponibile telefonic și prin e-mail. Pentru toate întrebările referitoare la coronavirus,
oficiul districtual a pus la dispoziție o linie verde: De luni până vineri de la 8 până la
17 și sâmbăta de la 8-12 la numărul 07531 800-7777.
Închiderea cazărilor colective
Cazările colective din oficiul districtual sunt închise pentru toți vizitatorii. Acces au
exclusiv persoanele care locuiesc acolo și angajații prefecturii de la fața locului,
precum și persoanele care dețin o aprobare specială. Ofertele colective au loc în
continuare cu respectarea regulilor de igienă.
Prestații sociale
-

-

-

Oficiul districtual: Programările trebuie efectuate telefonic. Dacă aveți
întrebări, contactați funcționarul respectiv prin telefon sau e-mail.
Documentele importante pot fi, de asemenea, trimise la adresa amileistungen@LRAKN.de
Jobcenter: În caz de nevoie, trebuie stabilite programări telefonice. Banii sunt
trimiși în mod obișnuit, prin transfer bancar. Dacă primiți o aprobare de la
BAMF și, din acest motiv, primiți bani pentru prima dată de la Centrul pentru
ocuparea forței de muncă, nu trebuie să veniți la Centrul pentru ocuparea
forței de muncă. Primiți banii de la Centrul pentru ocuparea forței de muncă în
mod automat începând cu următoarea lună.
Agenția pentru ocuparea forței de muncă: Toate programările sunt anulate. Vă
rugăm să sunați numai în caz de urgență.

Corona-Warn-App
Se recomandă utilizarea urgentă a aplicației Corona-Warn-App.
Prin intermediul aplicației puteți fi informat anonim și rapid, dacă v-ați aflat în
apropierea unei persoane infectate. Cu cât folosesc mai multe persoane CoronaWarn-App, cu atât poate fi întrerupt pe viitor șirul de infectări.
Aplicația este disponibilă gratuit pentru descărcare în App Store și în Google Play.
Informații în mai multe limbi privind 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
Vă rugăm să vă informați singur periodic prin intermediul televizorului, radioului sau
online cu privire la modul în care evoluează pandemia de coronavirus.
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