Li vir tu dikarî hin lêzanînan
derbarê App'a hişyariya
Koronayê ya dewleta federal bi
zimanê xwe yê zikmakî bibînî.

TIŞTÊ KU PÊWÎST
E DERBARÊ
KORONAYÊ BIZANÎ

www.integrationsbeauftragte.de/
corona-warn-app

Girîng:
Bi vaksînekirina Koronayê,
xwe û kesên din biparêze!

Xalên têkildarî reftar, qanûna kar
û rêzikên gerrê bi awirekê

www.integrationsbeauftragte.de/
corona-virus

Tendurustî
EZ ÇAWA DIKARIM XWE Û KESÊN DIN BIPARÊZIM

Gişt dikarin di warê têkoşîan dijî Koronayê da alîkariyê bikin. Têkiliya digel kesên din heta radeya pêkan
kêm bike û têkiliya xwe bo komeke kesên neguhêr sînordar bike. Tenê bi vê riyê dikarî rê li ber tûşbûnê
bigirî. Hertim girîng e:

1,5 m

Şûştina destan
(herîkêm
20 çirkeyan)

•

Navbira te digel
kesên din herîkêm
1.5 metro be.

•

Maskeyê dayne.

•

ÇIMA DIVÊ EZ LI DIJÎ VÎRÛSA
KORONAYÊ BÊM VAKSÎNEKRIIN?
●

●

●

Tu xwe, xizm û kes û hemî kesên di têkiliya bi
xwe ra diparêzî.
Vaksînekirin dilxwazî û bêpere ye. Derbarê
dema vaksînekirinê tu dikarî bi riya hejmara
116 117 agahiyan bi dest bixî.
Vaksîn bi diqet ji hêla tehemil, ewlehî û
bandorkirinê va hatine ceribandin.

Di nava enîşk an
destmaleke kaxezî da
bikuxe an bipişke.

•

Hewayê atmosferên
girtî bi qasî pêwîst
biguherîne.

•

HEKE EZ WIHA GUMAN BIKIM KU TÛŞ
BÛME, DIVÊ ÇI KAREKÎ BIKIM?
Gelo têkiliya te bi kesekî ra hebûye ku ew tûşî
vîrûsa Koronayê bûye? Derdem bi riya telefonê
digel rêveberiya tendurustiya xwe bikeve têkiliyê!
Heta heke tu nîşaneyeka nexweşiyê tunebe. Bi
riya hejmara telefona 116 117 tu dikarî mekanê
ku dikarî li wir test bidî, bizanî. Heta dema ku
encama testê were ragihandin, li malê bimîne!

JIYANA GELEMPERÎ
Li cihên gelemperî tê sepandin:
Navbira herîkêm a 1.5 metroyî
biparêze. Di veguhestina
gelemperî ya xwecihî, dema
kirrînê û di hemî polên dibistanê
da, bikaranîna maskeyê pêwîst e.
Li veguhestina gelemperî
ya xwecihî divê hin şehedî û
belgeyan nîşan bidî ku tu hatiye
vaksînekirin, baş bûyî an testa te
nerênî bûye (Qanûna 3G'yê).
Şert û mercên testê: Testa
Antîjena bilez (herî pirr 24 saet)
an testa PCR'ê (herî pirr 48 saet).
Zarokên bin 6 salî û xwendekar
tên istîsna ne.

Tenê ew kes dikarin biçin kirrînêa
ji xwaringeh, biçin klûbên şevê,
hotêl an şanoyê ku ji nexweşiya
Koronayê baş bûne an bi tamî
hatine vaksînekirin (2G). Kirrîna ji
firoşgehên tiştê hewce yên rojane
(wek sûpermarket, dermanxane,
drog store, pirtûkfiroşî) ji bo hemî
kesan rêpêdayî ye.
Pêkanîna rêkûpêk a testên bilez
ên Koronayê mijareke girîng ji bo
ewlehiya zêdetir e: Tu dikarî herî
kêm hefteyê carekê tsteke bilez
abêpere pêk bînî.

Civînên xusûsî û taybet bi
beşdariya kesên ku nehatine
vaksînekirin an ji kesên başbûyî
nînin di asta malbatekê û herî pirr
du kes ji malbata din sînordar e.
Ev yek ji bo zarokên heta 14 salî
derbas nabe.
Li parêzgehên federal, qanûnên
dijwartir û sînordariyên têkilîdanînê
ji bo kesên vaksînenekirî gengaz e
an di dema niha da cih tê.
Lêzanînên di vî warî da li malperên
parêzgehên federal hene.

Karkirin û Pere
KÎJAN RÊZIK Û QANÛN DI CIHÊ KAR DA TÊN
SEPANDIN?
Li cihê karkirinê divê hin şehedî û belgeyan raber bikî
ku nîşan bidin tu hatiye vaksînekirin, başbûyî an testa
te ya bi encama nerênî heye (3G). Tu her wiha dikarî
li cihê karkirinê, di bin çavdêriyê da, testê pêk bînî.
Xwedîkarê te divê wê yekê kontrol bike. Eger tu li ma
lê bi awayekî taybet dixebitî, xwedîkarê te divê herî
kêm du caran di hefteyê da testên xwe-ceribandinê
an testên bilez raber bike. Her wiha eger tu nikarî
navbira ewleh a 1.5 mitrî berçav bigirî, divê li cihê
karkirinê maskeyê bi kar bînî. Eger te hegerên karî
yên girîng tunebin, xwedîkarê te divê vê derfetê bide
te ku li ma lê bixebitî.
HEKE EZ BÊKAR BÛM, DIVÊ ÇI KAREKÎ BIKIM?
Tu divê vê yekê ji navenda kar an Ajansa kar ra
bibêjî. Ew her du tenê di babetên lezgîn û bi biryara
hevdîtina ji berê va seredaneran qebûl dikin. Tu dikarî
bi riya telefonê an jî bi awayê online bêkarbûna xwe
ragihînî. Her wiha tu dikarî daxwazan bi awayê online
raber bikî. Girîng: Qanûnên Parastina li hemberî

dersînorkirinê hema wisa bawerpêkirî ne. Ji bilî vêya,
bidestxistina ewlehiya bingeh jibo kesên li dû kar
digerin, hatiye hêsankirin.
HEKE XWEDÎKARÊ MIN DESTÛRA XEBATA
DEMKURT BIDE, DÊ ÇI BIQEWIME?
Tu dikarî destmizda karê demkurt heta 24 mehan
werbigirî. Ev dikare heta sedî 87 ji meaşa te ya jidestçûyî
bigire ber xwe. Ajansa Kar a berpirs bi awayê babetî
dê vekolîne ku gelo hemî şert û merc hene an na.
EZ DIKARIM ÇI ALÎKARIYEKÊ JIBO
KOMPANIYA XWE WERBIGIRIM?
Kesên xwedan Karê serbest û şirketên ku ji ber
Koronayê tûşî pirsgirêkên aborî bûne, dikarin ji bo
wergirtina deyna pere, sûbsîd (alîkariya pere ya
dewletê) û alîkariyên welatîbûnê
daxwaza xwe raber bikin. Eva ku çi
tiştek rêpêdayî ye, li vir tê nîşandan:
https://www.bmwi.de/Redaktion/
DE/Module/Entscheidungsfinder/
entscheidungsfinder.html

GELO EZ DIKARIM JIBO ALÎKARIYA XERCÛ
MESREFA ZAROK DAXWAZ BIDIM?
Heke derhata te jibo tevahiya malbata te têrê neke,
alîkariya mesrefa zarok pêkan e.

GELO EZ DIKARIM DAXWAZA ALÎKARIYA MESREFÊN
MIQATEBÛNA TENDURISTIYÊ YA ZAROKÊ XWE BIKIM?
Tu dikarî wek dayîk/bav bi qasî 30 rojan di ssalê da
alîkariya lêçûna (mesrefa) nexweşiya zarokan werbigirî
(eger tenê bav an dayîk heye, ev heyam dibe 60 roj). Ev
babet her wiha di rewşa ku ji ber Pandemiyê, dibistan
an zarokxane girêdayî bin û neçar bî ku zarokên xwe li
malê xwedî bikî, rast e.

DERBARÊ GERR Û SEFERÊ ÇI QANÛN HENE?
Divê dev ji gerrên xusûsî û geşt û gerra li nav û derveyî
welêt li pêwîst nîne, were berdan. Beriya çûyîna bo
derveyî welêt, ji kerema xwe digel Wezareta karên
derve ya Federal û Wezareta karên hundir a federal ra
bikeve têkiliyê da ku haya te ji sînordariyên niha yên
hatinê û kontrolkirina sînoran hebe.
DEMA VEGERIYANÊ DIVÊ HAYA MIN LI SER ÇI
BABETAN HEBE?
Her kesek ku ji navçeya xeternak an navçeya lewitî
bi cûreyên vîrûsê derbasî Almanyayê dibe, divê
beriya derbasbûna bo nav Almanyayê forma hatinê
ya dîjîtal tijî bike. Vaksînekirin, test an belgeya
tendurustiyê jibo her kesekî hatî ji welatekî din
hewce ye. Ev yek jibo tevahiya kesên ji temenê
herîkêm 12 salî va rast e. Tu dikarî testa PCR an
Antîjenê jî bi kar bînî.
Di rastiyê da, heke kes ji navçeya vîrûsî tên, divê
14 rojan di mala xwe da bikevin rewşa qerentîneyê.
Dema hatina ji navçeya pirrxeter, qerentîne bi qasî
10 rojan dirêj dibe. Tevî vê yekê, kesên ku bi tamî li
dijî Vîrûsa Koronayê hatine vaksînekirin an pêştir baş

EZ JI KU DIKARIM AGAHIYÊN PÊBAWER
DERBARÊ VAN MIJARAN BI ZIMANÊN
CÛRBECÛR BIBÎNIM?
Înternet tijî gotegot û nûçeyên sexte ye ku bilez bi riya
komên Çetê (Chatgrup) tên weşandin.

bûne, hewcetiyek bi qerentîneyê tunene. Her kesek
ku dema hatina ji navçeya pirrxeter, testa xwe ya
nerênî hebe, dikare qerentîneyê bi pêkanîna testeke
din ji roja 5an da bi dawî bîne. Testeke ceribîngehî
(PCR, PoC-PCR), ku herîkêm 28 roj an herîpirr
6 mehên pêştir pêk hatibe, wek selimandina başbûnê
tê bikaranîn. Vaksînekirina tam divê herîkêm 14 rojan
pêştir pêk hatibe.
Tu dikarî bi riya hejmara telefona 116 117 agahiyan bi
dest bixî ku li ku dikarî testê bidî.
Dikkat: Baldarî: Binpêkirina soza qerentîneyê
renge bibe sebeba sepandina cezaya pere.
Jibo bidestxistina agahiyan ji vê
yekê ku kîjan welat di lîsta xeterê,
asta zêde ya tûşbûyiyan an cûreyên
vîrûsê ye, dikarî seredana malpera
jêrê bikî: https://www.rki.de/DE/
Content/InfAZ/N/Neuartiges_
Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Agahiyên birojkirî bi zimanên cûrbecûr ku dikarî
baweriya xwe bi wan bînî, li vir bibîne:
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus û
www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/corona-virus
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