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Yeni Göçmenler için KORONAVİRÜSÜ
hakkında bilgiler
Lütfen bilgileri ilçedeki tüm tanıdıklarınızla paylaşınız. Bunun herkes için zor bir
durum olduğunu biliyoruz. Anlayışınız, sakinliğinız ve pragmatizminiz için teşekkür
ederiz.
Okullar, anaokulları ve üniversiteler en az 19 Nisan 2020'ye kadar kapalıdır.
Dil kursları ve diğer eğitim kurslari şu anda gerçekleştirilmemektedir. Kurslar
büyük olasılıkla 15 Haziran 2020'ye kadar kapalı kalacaktır.
Camiler, kiliseler ve sinagoglar 15 Haziran 2020'ye kadar kapalıdır.
Özel kişisel temaslar yasaktır. Bu, bir evde birlikte yaşadığınız kişiler için geçerli
değildir. Diğer insanlardan en az 1,5 metre uzakta durunuz. Ortak bir konaklamada
yaşıyorsanız, odanız dışındaki kişilerle temas için en az 1,5 metre mesafe
uygulayınız.
Halka açık yerlerde ikiden fazla kişi bulunan insan topluluklari yasaktır. Bunu ihlal
ederseniz, 25.000 € 'ya kadar para cezası ve birkaç yıl hapis cezası ile karşı karşıya
kalabilirsiniz. Bu kural ilk dereceden akrabalar için geçerli değildir.
Ziyaret ve geziler yasaktır. Birçok Avrupa iç sınırı şu anda kapalıdır. Avrupa'nın dış
sınırları (Schengen bölgesi) 17 Mart'tan bu yana en az 30 gün kapalıdır. Güncel
bilgileri buradan bulabilirsiniz: https://www.schengenvisainfo.com/de/nachrichten/dieeu-beschliest-alle-schengen-grenzen-fur-30-tage-zu-schliesen/
Toplu taşıma: Radolfzell şehrinden Stockach şehrine giden tren sadece saatte bir
kez kalkmaktadır. Hafta ici otobüs seferleri cumartesi sefer tarifesine göre
kalkmaktadır. İsviçre ile sınır kapandığı için 200 ve 403 otobüs hatti sınırdan önce
sona erecektir. Busingen şehrine artık otobüs kalkmayacakdır. Gailingen'de hat
Jugendwerk'de bitecektir. Öhringen şehrinde otobüsler Endorf, Linde ve Staldenstr.
duraklarından dönecektir. Güncel bilgileri burdan bulabilirsiniz:
https://www.stadtwerke-konstanz.de/unternehmen/coronavirus/
Alışveriş: Öncelikle sunu belirtmemiz gerekiyor: herkese yetecek kadar yeterli gıda
bulunmaktadır. Tüm süpermarketler, eczaneler, bankalar, benzin istasyonları ve
postaneler açık kalacaktır. Bunun dışında bütün dükkanlar kapalı kalacaktır.
Hastalanırsanız ve size yiyecek getirebilecek birini tanımıyorsanız, 14 günlük stok
edebilceginiz kadar gida satın almak mantıklı olabilir.
Doktora ranedvulari ve ilac alımı: Sadece acil durumlarda doktorunuza
başvurunuz. Böylece doktorların acil hastalar için zamanları kalacaktir.
Muayenehaneye gitmeden önce doktorunuzu telefonla aradığınızdan emin olunuz.
Reçeteli ilaçlara (örn. İnsülin) ihtiyacınız varsa, stoktaki ilaca ihtiyacınız olup

olmadığını ve uygun reçetelerin verilip verilmediğini doktorunuza bildiriniz ve
gerekirse recete yazdırınız.
Bölge müdürlüğü
Kişisel randevular sadece acil durumlarda yapılabilir. Ofislere telefon ve e-posta ile
ulaşılabilirsiniz. Sağlık dairesi, korona virüsü ile ilgili tüm sorulariniz için bir telefon
hattı açtı: Pazartesi - Cuma, 09:00 - 15:30 (07531 800 2600)
Paylaşılan konaklama birimi (GU) kapatılması
Ilçedeki ortak konaklama birimleri tüm ziyaretçilere kapalıdır. Sadece orada
yaşayanlar ve bölge müdürlüğü çalışanları erişim hakkına sahiptir. Topluluk teklifleri
şimdilik gerçekleştirilmemektedir.
Sosyal yardımlar
- Bölge müdürlüğü: Randevu sadece acil durumlarda mümkündür. Herhangi bir
sorunuz varsa, görevlilerimize e-posta veya telefonla ulaşınız. Önemli
belgeleri ami-leistungen@LRAKN.de adresine gönderebilirsiniz.
- Jobcenter: Tüm randevular iptal edilmistir. Yardimlar normal şekilde
aktarılacaktır. Eğer BAMF'den tanınırsanız ve bu nedenle ilk kez Jobcenterden
para alırsanız, Jobcentera gitmenize gerekmez. Yeni aydan itibaren parayı
otomatik olarak Jobcenterden alacaksınız. Lütfen sadece acil bir durumda
arayınız.
- Iş bulma kurumu (Arbeitsagentur): Tüm randevular iptal edilmistir. Lütfen
sadece acil durumlarda arayınız.
KORONAVİRÜS hakkında çok dilli bilgiler:
- 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

