چیزهای را که باید
اکنون درباره کرونا
بدانید؟
نحوه رفتار ،قانون کار و مقررات
سفر در یک نگاه

صحت
چگونه میتوانم از خود و دیگران محافظت کنم؟
همه میتوانند کمک کنند تا ویروس کرونا به سرعت گسترش نیابد .در صورت امکان در خانه بمانید .تماسهای خود را با
اشخاصیکه که با آنها در یک خانه زندگی نمی کنید ،به حداقل کاهش دهید .تنها از این طریق میتوانید مانع سرایت بیماری
شوید .نکات دیگرمورد اهمیت:
شستن دست ها
(حداقل  20ثانیه)

•

فاصله حد اقل  1.5متر
را با دیگران رعایت کنید

•

یک و نیم
متر

از ماسک برای پوشش
دهن و بینی استفاده کنید

•

برای کدام اشخاص این ویروس جدا ً

چه باید بکنم ،اگر فکر میکنم که مبتال
شدهام؟

●برای اشخاصی مبتال به مریضی های مزمن (مانند مریضی
های قلبی ،شکر ،مریضی های طرق تنفسی ،جگر ،گردهها
و همچنین سرطان)
●برای مریضان که دارای سیستم ایمنی ضعیف اند (به دلیل
مریضی یا استفاده از دوا های مانند کارتیزون)
●برای افراد کهنسال

آیا با کسی که ثابت گردیده است که مبتال به ویروس کرونا
شده است ،تماس داشته اید؟ دراین صورت فورا ًبا اداره
صحت عامه منطقه خود از طریق تیلفون تماس بگیرید! حتی
اگر عالیم بیماری در شما مشاهده نمیشود .اداره صحت عامه
طریقه انجام آزمایش را برای شما توضیح می دهد .تا زمانی
که نتیجه آزمایش مشخص نشده است ،در خانه بمانید.

خطرناک است؟

زندگی عامه
در مورد کودکستان ها ،مکاتب
و مغازه ها چطور؟
مغازه ها اجازه دارند با رعایت شرایط
معین باز شوند .به طور مثال ،آنها اجازه
دارند تنها تعداد محدود ازافراد را به داخل
مغازه راه دهند تا بدینترتیب فاصله کافی
میان افراد مراعات شود .یکی از جمله
ای این شرایط ،استفاده از یک ماسک
برای پوشش دهن و بینی میباشد .در
کودکستان ها میتوان بطور مثال ازاطفالی
که نیاز خاص به تقویه زبان دارند ،و یا آنها
اطاق جداگانه برای خود ندارند ،دوباره

مراقبت کرد .مکاتب به تدریج فعال می
شوند .ایاالت فدرال جزئیات بیشتراین
مسایل را تنظیم مینمایند.
اجازه ای تماس با اشخاص
دیگر به چه میزان است؟
شما اجازه دارید از خانه یا آپارتمان تان
به تنهایی  -یا با اشخاصیکه با آنها در یک
خانه زندگی میکنید ،بیرون بروید .شما
همچنان میتوانید با ساکنین منازل دیگر
در صورت رعایت فاصله  1.5متر مالقات
کنید.

بیرون از خانه شما اجازه
دارید:
●سرکار بروید؛
●اطفال خود را به یک محل مراقبت
اضطراری ببرید؛
●خرید کنید و پیش داکتر بروید؛
●در جلسات ،مالقات های ضروری و
امتحانات شرکت کنید؛
●به دیگران کمک کنید و یا در هوای
آزاد حرکت و ورزش کنید.

ایاالت فدرال مسایلی را که فراتر از این مجاز است ،تنظیم مینمایند – همچنان اعمال مقررات سختگیرانه
تر از این ممکن است .برای معلومات بیشتر لطفا ًبه ویب سایت حکومت ایالتی مربوطه مراجعه نمایید.

کار کردن و پول
چه اتفاقی میافتد ،اگر کارفرمای من به خاطر کرونا
مؤقتا ًشرکت اش را تعطیل کند؟
شما همچنان حق دریافت معاش را دارید ،حتی زمانیکه
نمیتوانید کار کنید.
اگر بیکار شوم ،چه بکنم؟
شما باید به حیث بیکار در مرکز و یا آژانس کاریابی ثبت نام
کنید .مراکز و آژانس های کاریابی همچنان به فعالیت های
خود ادامه میدهند ،ولی افراد را به حضور نمی پذیرند .شما
میتوانید از طریق تیلفون ،توسط ارسال نامه یا بصورت آنالین
منحیث بیکار ثبت نام نموده و همچنان همه درخواست های
خود را از طریق آنالین ارائه نمایید .مهم این است که :درزمان
شیوع بیماری کرونا مقررات محافظت در مقابل اخراج از کار
همچنان نافذ اند.
چه اتفاقی میافتد ،اگر کارفرمای من دستورکار
کوتاه مدت را بدهد؟
اگر کارفرمای شما به حق دستور کار کوتاه مدت را داده
باشد ،شما میتوانید الی حد اکثر  12ماه پول کار کوتاه مدت
را دریافت نمایید .این مبلغ میتواند الی  87%معاش از دست

رفته شما را تشکیل دهد .اینکه آیا همه شرایط الزم برای
پرداخت پول کار کوتاه مدت برآورده شده اند ،توسط آژانس
کارمربوطه جداگانه بررسی میگردد.
چه کمک های را میتوانم برای شرکت خود
دریافت کنم؟
بانک انکشافی آلمان ( )KfWقرضه های مناسب و مختلف را
برای شرکتها ارایه میکند .لطفا ًبه بانک مربوطه خود و یا به
عباره دیگر به شریک تمویل مالی خود که قرضه های بانک
انکشافی آلمان  KfWرا میدهند ،مراجعه کنید.
مالکین شرکتهای کوچک و انفرادی ازچه حمایتهای
مستفید میشوند؟
اشخاص دارای مشاغل آزاد و شرکتهای کوچک میتوانند در ایالت
خود یک قرضه بالعوض برای مدت سه ماه را درخواست دهند.
بدین ترتیب آنها میتوانند مشکالت تنگدستی مالی را برطرف کنند.
برای شرکت های که تا  5نفر پرسونل دارند ،مبلغ حد اکثر 9000
یورو قرضه بالعوض در نظر گرفته شده است .شرکت های که
تا  10کارمند دارند ،حد اکثر  15000یورو دریافت میکنند .ایاالت
مختلف برنامه های اضافی نیز دارند.

اگر من نتوانم به علت عواقب ناشی از بحران
کرونا کرایه خود را تأدیه نمایم ،چه اتفاقی ر خ
میدهد؟

برای اشخاصیکه مشاغل آزاد دارند و اماکن تجارتی را به کرایه
گرفته اند ،قرضه های بالعوض مالی از طرف حکومت فدرال و
ایاالت جهت مصارف جاری آنها (پول آب و برق) وجود دارد.

قرارداد کرایه خانه ها و مغازه ها نباید به دلیل تأخیر در
پرداخت کرایه مبنی بر بحران کرونا فسخ شود .این امر
همچنان در مورد پرداخت مصارف برق ،گاز و تیلفون اعتبار
دارد.
اگر شما به علت عواقب بحران کرونا از اول اپریل تا تاریخ 30
ماه جون قادر به پرداخت کرایه خود نبودید ،صاحب خانه اجازه
فسخ قرارداد شما را ندارد .شما این فرصت را دارید تا کرایه
ای را که نپرداخته اید ،الی آخر ماه جون سال  2022تأدیه
نمایید.

آیا میتوانم حمایت مالی برای اطفال را
درخواست نمایم؟
اگر درآمد شما برای مصارف همه ای خانواده کفایت نکند و
تنها برای خود تان کافی باشد ،میتوانید احتماال ًبرای مصارف
فرزندان تان حمایت مالی دریافت کنید .در حال حاضر برای
اجراآت درخواست های جدید ،فقط معاش آخرین ماه بررسی
میشود .این مقرره از نظر زمانی محدود است.

سفرهای ورودی و خروجی
آیا میتوانم به میهنم سفر کنم؟ آیا میتوانم به آلمان بازگردم؟
این امر بطورکلی اعتبار دارد :از مسافرت های غیر ضروری باید خودداری شود .لطفا ً پیش از شروع هر سفر درمورد
محدودیتهای ورود به کشورمربوطه و نکات پیرامون کنترل مرزها کسب معلومات کنید .با توجه به حالت متغیر کنونی،
ممکن است که در کوتاه مدت نیز اعمال تغیرات در مقررات ضروری باشد.

حکومت چه میکند؟
اقدامات حکومت فدرال و ایاالت باید در این راستا کمک کنند تا
گسترش ویروس محدود شود .یک تیم بحران حکومت فدرال
در حال طرح ریزی اقدامات احتیاطی برای مهار کردن ویروس
کرونا و محافظت مردم است .برعالوه حکومت فدرال به
منظور کاهش اثرات اقتصادی یک بسته اقدامات گسترده بالغ
بر  750میلیارد یورو را تصویب نموده است.

از کجا میتوانم معلومات مؤثق را در مورد این
موضوعات به زبانهای مختلف بدست آورم؟
اینترنت پر از شایعات و اخبار جعلی است که از
طریق گروههای چت به سرعت گسترش میابند.
شما میتوانید تازه ترین معلومات قابل اعتماد را به
زبانهای مختلف در آدرسهای اینترنتی زیر پیداکنید:
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
و www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
.coronavirus
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