AMIT A KORONAVÍRUSRÓL MOST
TUDNIA KELL

Itt talál anyanyelvén
információkat, a szövetségi
kormány Corona-Warn-App
alkalmazásával kapcsolatosan.

Viselkedési tippek, munkajog és utazási
rendelkezések röviden

www.integrationsbeauftragte.de/
corona-warn-app

Egészség
HOGYAN VÉDHETEM MEG MAGAMAT ÉS A TÖBBI EMBERT?

Mindenki segíthet a koronavírus leküzdésében. Tartsa minél alacsonyabban a kontaktusok számát a többi
emberrel, és korlátozza ezeket a személyek állandó körére. Csak így kerülheti el a fertőzést. Fontos szabályok:
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KIKRE VESZÉLYES KÜLÖNÖSEN
A VÍRUS?
●
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●

krónikus betegségekben szenvedőkre (pl. szívés érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség,
a légzőrendszer, a máj és a vese betegségei,
valamint rák esetén);
legyengült immunrendszerű betegekre
(betegség vagy gyógyszerek, pl. kortizon miatt)
idősebb emberekre.

TAKARJA EL A SZÁJÁT
ÉS AZ ORRÁT.
•

A KÖNYÖKHAJLATÁBA
VAGY ZSEBKENDŐBE
KÖHÖGJÖN ÉS TÜS�SZENTSEN.
•

MIT TEGYEK, HA ÚGY GONDOLOM,
HOGY MEGFERTŐZŐDTEM?
Volt személyes kontaktusa olyan emberrel, akinél
kimutatták a koronavírus-fertőzést? Akkor azonnal jelentkezzen telefonon a helyi egészségügyi
hivatalnál! Abban az esetben is, ha nem tapasztal
magán tüneteket. Az egészségügyi hivatal elmagyarázza hogyan tud tesztet végeztetni. Amíg
megérkezik az eredmény, maradjon otthon.

KÖZÖSSÉGI ÉLET
MI VONATKOZIK A
KÖZÖSSÉGI ÉLETRE?
Tartson legalább 1,5 méter
távolságot a többi embertől és
korlátozza a kontaktusok számát.
Bizonyos nyilvános helyeken, úgy
mint a helyi tömegközlekedésben és a vásárlás során kötelező
a maszkviselés. Az üzleteknek és
éttermeknek is be kell tartaniuk a távolságtartási és higiéniai
szabályokat. 2020. október 31-ig
általánosságban tilos a nagyszabású rendezvények tartása.

LÁTOGATHATOK VALLÁSI INTÉZMÉNYEKET,
ÉS RÉSZT VEHETEK A
RENDEZVÉNYEIKEN?
Az istentiszteletek és vallási rendezvények során be kell tartani
a higiéniai és a távolságtartási
szabályokat. Vallási ünnepségeket szűk körben meg lehet tartani.

MIKOR NYITNAK KI
AZ ÓVODÁK ÉS AZ
ISKOLÁK?
Sok szövetségi államban újra a
szokásos rend szerint üzemelnek
az óvodák. Fokozatosan az iskolákban is újra elindul a tanítás. A
nyári szünidő után minden iskola
teljesen kinyit. A részleteket a
szövetségi tartományok szabályozzák.

Azt, hogy ezenkívül mi megengedett, az egyes tartományok szabályozzák – szigorúbb szabályok is lehetségesek, amennyiben helyi szinten a fertőzöttek aránya ezt szükségessé teszi. Kérjük, tájékozódjon
az interneten, az adott tartományi kormány honlapján.

Munka és pénz
MI TÖRTÉNIK, HA A MUNKAHELYEM A KORONAVÍRUS MIATT ÁTMENETILEG BEZÁR?
Alapvetően továbbra is jogosult fizetésre, akkor is, ha
nem tud dolgozni.
MIT TEGYEK, HA MUNKANÉLKÜLI LETTEM?
Munkanélküliség esetén jelentkeznie kell a munkaügyi központban vagy a foglalkoztatási szolgálatnál. A
munkaügyi központok és a foglalkoztatási szolgálatok
továbbra is működnek, de nem fogadnak látogatókat,
csak kényszerítő erejű jogos okok fennállása esetén.
Munkanélküliségét bejelentheti telefonon, levélben vagy
online, és minden kérvényt benyújthat online. Fontos:
A koronavírus-járvány idején is érvényesek az elbocsátás
elleni védelem szabályai.
MI TÖRTÉNIK, HA A MUNKÁLTATÓM CSÖKKENTETT MUNKAIDŐT RENDELT EL?
Ha a munkáltatója jogszerűen rendelte el a rövidített munkaidőt, Ön legfeljebb tizenkét hónapig rövidített munkaidő
utáni jövedelmi támogatásra jogosult. Ez a bérkiesés összegének 87%-át teheti ki. Az illetékes foglalkoztatási szolgálat eseti alapon vizsgálja meg, hogy a rövidített munkaidő
utáni jövedelmi támogatás minden feltétele teljesül-e.

MILYEN SEGÍTSÉGET KAPHATOK A VÁLLALKOZÁSOM SZÁMÁRA?
A Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Német Újjáépítési Hitelintézet) különféle kedvező vállalkozói
hiteleket kínál. Kérjük, forduljon számlavezető bankjához vagy egy KfW-hiteleket bonyolító finanszírozó
partnerhez. Azok a kis- és középvállalkozások, melyek
a képzési helyek számát növelik, pénzügyi támogatást
kapnak.
MILYEN TÁMOGATÁST KAPNAK AZ ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓK ÉS A MIKROVÁLLALKOZÓK?
A KfW speciális programja keretében különböző
támogatások állnak rendelkezésre: kedvező hitelfeltételek, működési költségekhez nyújtott támogatások,
kezességvállalások a szövetségi állam részvételével,
adókedvezmények, valamint támogatási csomag induló
vállalkozások számára. További támogatásokat igényelhetnek a koronavírus okozta forgalomveszteség által
érintett magánfinanszírozású kulturális intézmények
és közhasznú szervezetek pl. ifjúsági szállók, szociális
boltok, és megváltozott munkaképességű embereket
alkalmazó cégek.

MI TÖRTÉNIK, HA A KORONAVÍRUSKRÍZIS KÖVETKEZMÉNYEI MIATT NEM
TUDOM KIFIZETNI A LAKBÉREMET?
A lakások és üzlethelyiségek bérleti szerződését
tilos felmondani, ha a koronavírus-krízis miatt késik
a bérleti díjak kifizetése. Ugyanez vonatkozik az
áram-, gáz- és telefonszolgáltatásra is. A koronavírus következtében keletkező bérletidíj-tartozást
utólag is ki lehet fizetni. Ez az intézkedés, határozott időtartamra szól.
MILYEN TÁMOGATÁST KAPNAK A
HALLGATÓK?
Az akut pénzügyi gondban levő hallgatók támogatást igényelhetnek a Studierendenwerkől. Ennek

összege három hónapig havonta legfeljebb 500
euró. Emellett a KfW hallgatói hitelt nyújt, most
külföldi hallgatóknak is.
IGÉNYELHETEK GYERMEKEK UTÁNI
TÁMOGATÁST?
Ha keresete csak a saját költségeit fedezi, de a teljes családét nem, lehetősége van gyermekek utáni
támogatás igénylésére. A mostani helyzetben csak
az utolsó havi bevételt vizsgálják az új kérelmek
elbírálásakor. Ez a szabályozás korlátozott ideig
érvényes. A szülők gyermekek után járó egyszeri
300 eurós bónuszt kapnak gyermekenként. Ez a
bónusz nem számít bele a szociális juttatásokba. A
kifizetés automatikusan történik.

BEUTAZÁS ÉS KIUTAZÁS
ELUTAZHATOK A HAZÁMBA? VISSZA TUDOK JÖNNI NÉMETORSZÁGBA?
A magán és turisztikai célú utazások fokozatosan újra lehetővé válnak. Általánosan érvényes, hogy a nem
szükséges utazásokat mellőzni kell. Egyes államok – az EU-n belül is – továbbra is korlátozhatják a beutazást,
vagy beutazáskor karantént rendelhetnek el. Kérjük, hogy tájékozódjon az aktuális beutazási korlátozásokról
és az átmeneti határellenőrzésekkel kapcsolatos iránymutatásokról a Külügyminisztérium és a Szövetségi
Belügyminisztérium oldalán.

MIT TESZ A KORMÁNY?
A szövetségi kormány és a tartományok több mint
1 milliárd eurónyi segélyt bocsájtanak rendelkezésre a koronavírus-pandémia következményeinek mérséklésére.

HOL TALÁLOK MEGBÍZHATÓ INFORMÁCIÓKAT EZEKRŐL A TÉMÁKRÓL KÜLÖNBÖZŐ
NYELVEKEN?
Az internet tele van szóbeszédekkel és álhírekkel,
amelyek a chat-csoportokban gyorsan terjednek.
Megbízható aktuális információkat különféle nyelveken ezeken az oldalakon talál:
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
és www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
corona-virus.

Kiadja:
A szövetségi kormány migrációért,
menekültekért és integrációért felelős megbízottja;
Utolsó módosítás:
2020.06.22.
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus

www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/corona-virus

