Aici sunt oferite
informaţii despre aplicaţia
de avertizare Corona a guvernului
federal în limba
dumneavoastră maternă.

CE TREBUIE SĂ
ȘTIŢI ÎN PREZENT
DESPRE CORONA

www.integrationsbeauftragte.de/
corona-warn-app

Important:
Cu o vaccinare anti-COVID
vă protejaţi pe dumneavoastră înșivă și pe alţii!

Prezentare pe scurt a recomandărilor privind comportamentul,
dreptul de muncă și prevederile privind călătoriile

www.integrationsbeauftragte.de/
corona-virus

Sănătate
CUM MĂ POT PROTEJA PE MINE ȘI CUM ÎI POT PROTEJA PE ALŢII?

În plus, toţi pot ajuta la combaterea răspândirii coronavirusului. Menţineţi contactele cu alte persoane cât
mai reduse posibil și limitaţi-vă la un cerc de persoane, care rămâne același. Numai în acest fel puteţi evita
o infectare. Întotdeauna important:

1,5 m

Spălaţi mâinile
(cel puţin 20 de
secunde)

•
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●

Păstraţi o distanţă
de cel puţin 1,5 metri
faţă de alţi oameni.

•

•

Purtaţi o protecţie
pentru gură și nas.

Tușiţi sau strănutaţi
în pliul cotului sau
într-un șerveţel.

Aerisiţi suficient
spaţiile închise.

•

DE CE TREBUIE SĂ MĂ VACCINEZ
ÎMPOTRIVA CORONAVIRUSULUI?

CE FAC DACĂ CRED CĂ M-AM
INFECTAT?

Vă protejaţi pe dumneavoastră, pe membrii
familiei dumneavoastră și toate persoanele cu
care intraţi în contact.
Vaccinarea este benevolă și gratuită. La numărul
de telefon 116 117 aflaţi când vă puteţi vaccina.
Vaccinurile au fost verificate cu atenţie cu privire
la toleranţă, siguranţă și eficacitate.

Aţi avut contact personal cu o persoană la care
a fost confirmat coronavirus? Contactaţi imediat
telefonic Direcţia de Sănătate Publică! Chiar și
atunci când nu prezentaţi simptome ale bolii. Dacă
apelaţi 116 117, aflaţi unde vă puteţi vaccina. Până
când iese rezultatul testului, rămâneţi acasă!

VIAŢA PUBLICĂ
ÎN SPAŢIUL PUBLIC SE APLICĂ
URMĂTOARELE:
Păstraţi o distanţă minimă de 1,5 metri. În toate locurile trebuie să purtaţi o mască medicală: în transportul public, la cumpărături, în locurile
cu circulaţie a publicului, precum
și locuri sub cerul liber cu multe
persoane. Și la locul de muncă este
necesară dacă nu puteţi respecta
în siguranţă distanţa de 1,5 m.
Persoanele vaccinate complet sau
care s-au însănătoșit după ce au
trecut prin boala COVID au voie să
se întâlnească între ele, indiferent
de numărul de persoane. În cazul
întâlnirilor cu persoanele nevaccinate, acestea nu sunt luate în considerare. Acestea nu au restricţii
de părăsire a locuinţei și sunteţi
tratate ca persoanele testate cu
rezultat negativ. Ca dovadă pentru
însănătoșire este valabil un test de
laborator (PCR, PoC-PCR) care are o
vechime de cel puţin 28 de zile sau
maxim 6 luni. Vaccinarea completă

trebuie să fi avut loc cu cel puţin 14
zile în urmă.
CE SE APLICĂ ÎNCEPÂND CU O
INCIDENŢĂ DE PESTE 100?
Starea de urgenţă federală convenită de guvernul federal și de landuri – care se va încheia probabil
la data de 30 iunie 2021 – prevede
diverse măsuri în cazul unor rate
de incidenţă de peste 100. Restaurantele și cafenelele rămân închise
(ridicarea și livrarea sunt posibile).
Același fapt se aplică pentru baruri,
cluburi, teatre, săli de concerte,
cinematografe, parcuri de petrecere a timpului liber, asociaţii sportive, piscine, studiouri de fitness și
saloane de cosmetică. În cazul unei
incidenţe de 150, majoritatea magazinelor rămân deschise. Clienţii
au nevoie de o programare și un
test negativ.

pentru a merge la muncă, din cauza
urgenţelor medicale sau a îngrijirii
animalelor. Până la ora 24:00 aveţi
voie să vă plimbaţi singur sau să
faceţi sport.
Întâlniri private: Membrii unei familii
au voie să se întâlnească numai cu
o altă persoană (copiii cu vârsta de
maxim 14 ani nu sunt incluși).
Începând cu o incidenţă de 165, școlile și grădiniţele (îngrijire regulată)
se închid. În cazul claselor terminale
și a școlilor speciale sunt posibile
excepţii.
În landurile federale sunt posibile,
de asemenea, reguli mai stricte. În
cazul unei rate de incidenţă de sub
100 se aplică reglementările landurilor federale. Informaţii găsiţi și
pe paginile de internet ale guvernelor federale.

Între orele 22:00 și 5:00 este
permisă părăsirea locuinţei numai
cu un motiv întemeiat: de exemplu,

Munca și banii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ ANGAJATORUL
MEU ÎNCHIDE TEMPORAR DIN CAUZA
CORONAVIRUSULUI?
Aveţi în continuare dreptul de a primi remuneraţie,
chiar și dacă nu puteţi lucra.
CE FAC DACĂ DEVIN ȘOMER?
Trebuie să vă adresaţi la Jobcenter sau agenţiei dvs.
plasare și ocupare a forţei de muncă. Ambele primesc
vizitatori însă numai în cazuri urgente și cu programare. Puteţi să vă anunţaţi șomajul telefonic, prin corespondenţă sau online. Cererile pot fi depuse și online.
Este important: Regulile privind protecţia împotriva
concedierii rămân valabile în continuare. În plus, s-a
simplificat accesul la asigurarea de bază pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ ANGAJATORUL MEU
A DISPUS MUNCĂ DE SCURTĂ DURATĂ?
Puteţi primi indemnizaţie pentru munca de scurtă durată timp de până la 24 de luni. Aceasta poate însuma

până la 87 % din pierderea salarială. Dacă sunt îndeplinite toate condiţiile, agenţia pentru muncă competentă verifică fiecare caz individual.
CE AJUTOARE POT PRIMI PENTRU
ÎNTREPRINDEREA MEA?
Instituţia de Credit pentru Reconstrucţie (KFW) oferă
diferite credite favorabile companiilor. Vă rugăm să
vă adresaţi băncii dvs., respectiv partenerului dvs. de
finanţare, care transferă credite KfW. Companiile mici
și medii, care asigură sau își extind oferta de locuri
de educaţie cu noi locuri de educaţie, primesc sprijin
financiar.
CE SPRIJIN PRIMESC PERSOANELE INDEPENDENTE
ȘI MICII ÎNTREPRINZĂTORI?
Este disponibil un program special KfW cu condiţii de
creditare favorabile, subvenţii privind costurile operaţionale, garanţii acordate de statul federal, măsuri
de într-ajutorare privind impozitele sau un pachet de
sprijin pentru start-up-uri.

CE SPRIJIN EXISTĂ PENTRU STUDENŢI?
Studenţii, în situaţie financiară dificilă, pot solicita o
subvenţie la sindicatul studenţesc. Aceasta însumează
până la 500 Euro pe lună. În plus, există creditul pentru studii KfW (Banca pentru reconstrucţie), și pentru
studenţii străini.

POT SOLICITA O ALOCAŢIE PENTRU COPII?
Dacă venitul nu este suficient pentru întreaga dvs.
familie, este posibilă o alocaţie pentru copii. În 2021
puteţi primi 30 zile bani pentru concediu medical/
părinte pentru un copil bolnav (60 zile dacă sunteţi
părinte singur). Acest fapt se aplică și dacă trebuie să
vă îngrijiţi copiii acasă, deoarece școala sau grădiniţa
este închisă ca urmare a pandemiei.

CE SE APLICĂ PENTRU CĂLĂTORII?
Trebuie să se renunţe la călătorii private și turistice în
ţară și în străinătate, care nu sunt necesare. Înainte
de a pleca în călătorie în străinătate, informaţi-vă la
Auswärtigen Amt (Oficiul Federal de Externe) și la
Bundesinnenministerium (Ministerul Federal pentru
Afaceri Interne) despre restricţiile actuale de călătorie și despre controalele de la graniţă.
CE TREBUIE SĂ AM ÎN VEDERE LA ÎNTOARCERE?
Cine intră în Germania dintr-o zonă de risc, o zonă cu incidenţă înaltă sau o zonă cu variante ale virusului trebuie
să completeze înainte de intrare o înregistrare digitală a
intrării în ţară. În cazul tuturor călătoriilor cu avionul și al
oricărei intrări în ţară dintr-o zonă cu incidenţă înaltă sau
cu variante ale virusului este necesar un test negativ. În
cazul altor situaţii de intrare în ţară dintr-o zonă de risc
trebuie să faceţi dovada unui rezultat negativ al testului
cu maxim 48 de ore înainte de intrarea în ţară.
După intrarea în ţară, toate persoanele trebuie să intre,
în principiu, în carantină la domiciliu timp de 10 zile,
respectiv de 14 zile dacă acestea vin dintr-o zonă cu
variante ale virusului.

prin boala coronavirus și v-aţi însănătoșit, nu trebuie să
intraţi în carantină dacă veniţi dintr-o zonă de risc. În
cazul revenirii în ţară dintr-o zonă cu incidenţă înaltă,
numai persoanele testate trebuie să intre în carantină
timp de 10 zile, iar, începând cu a 5-a zi după intrarea în
ţară, se poate ieși din carantină odată ce este efectuat
un alt test. Cine este vaccinat complet sau a trecut prin
boală și s-a însănătoșit, trebuie să se testeze înainte
de intrarea în ţară numai dacă vine dintr-o zonă cu
variante ale virusului și după intrarea în ţară trebuie
să intre în carantină.
La numărul de telefon 116 117 aflaţi unde puteţi să
vă testaţi.
Precauţie: Încălcările dispoziţiei de intrare în carantină vor fi sancţionate cu o amendă.
Ce ţară este considerată regiune
de risc, cu incidenţă mare sau cu
variantă de virus găsiţi aici:
https://www.rki.de/DE/Content/
InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/
Risikogebiete_neu.html

Dacă aţi fost testat negativ la coronavirus, sunteţi
vaccinat complet împotriva acestuia sau aţi trecut deja

UNDE GĂSESC INFORMAŢII DE ÎNCREDERE
DESPRE ACESTE SUBIECTE ÎN DIFERITE LIMBI?
Internetul este plin de zvonuri și știri false care se
răspândesc rapid prin intermediul grupurilor de chat.

Informaţii actuale în diferite limbi, pe care vă puteţi
baza, găsiţi la:
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus și
www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/corona-virus.
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