11 Νοεμβρίου 2021

Ressort Επικαιρότητα 2021
Έκδοση αρ. 35
Ενημερωτικό δελτίο του τμήματος μετανάστευσης και ενσωμάτωσης
της πόλης του Βούπερταλ

Αγαπητοί αναγνώστες,
στα χέρια σας έχετε τη νέα έκδοση του ενημερωτικού δελτίου από το τμήμα μετανάστευσης και
ενσωμάτωσης. Το ενημερωτικό δελτίο σάς παρέχει, εκτός από τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τον
κορωνοϊό, μια σύντομη επισκόπηση περισσότερων πληροφοριών και προσφερομένων υπηρεσιών στο
Βούπερταλ.
Λάβετε υπόψη: Οι κανόνες για τον κορωνοϊό προσαρμόζονται συνεχώς στους αριθμούς κρουσμάτων.
Για τον λόγο αυτό μπορεί σύντομα να προκύψουν ξανά αλλαγές. (Τελευταία ενημέρωση: 08/11/2021)

Γενικές πληροφορίες
Τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την τήρηση αποστάσεων και την υποχρέωση χρήσης μάσκας






Από την 1η Οκτωβρίου δεν είναι πλέον υποχρεωτική η τήρηση αποστάσεων και η τοποθέτηση
διαχωριστικών ανάμεσα στα τραπέζια
Η τήρηση αποστάσεων και η τοποθέτηση διαχωριστικών αποτελούν απλή σύσταση
Εκτός των σταθερών καθιστών ή όρθιων θέσεων συνεχίζεται η υποχρέωση χρήσης μάσκας
Από την 1η Οκτωβρίου, το μοριακό τεστ (PCR) μπορεί επίσης να αντικατασταθεί από ένα πρόσφατο
τεστ ταχείας διάγνωσης (παλαιότητα έως 6 ώρες)
Από την 1η Οκτωβρίου δεν υπάρχει υποχρέωση χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο,
συνεχίζει να υπάρχει η σύσταση χρήσης μάσκας, π.χ. σε ουρές αναμονής και χώρους εργασίας

Αναμνηστική δόση εμβολιασμού
Η αρμόδια επιτροπή εμβολιασμών συνιστά μία αναμνηστική δόση εμβολιασμού (τη λεγόμενη ενισχυτική
δόση) με εμβόλιο mRNA (Biontech/Moderna) 6 μήνες μετά τη δεύτερη δόση εμβολιασμού για τις παρακάτω
κατηγορίες ατόμων:
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Άτομα άνω των 70 ετών
Άτομα με ανοσολογική ανεπάρκεια
Φιλοξενούμενοι και οι συνοδοί τους, καθώς και το προσωπικό σε μονάδες φροντίδας
Προσωπικό σε ιατρικά ιδρύματα με απευθείας επαφή με ασθενείς
Τα εμβόλια μπορούν να συνταγογραφηθούν μέσω των ιατρών που διατηρούν ιατρείο.
Απευθυνθείτε σχετικά στην/στον ιατρό σας

Κινητή μονάδα επιτόπιου εμβολιασμού – χωρίς ραντεβού!
Εκτός από τις κινητές μονάδες εμβολιασμού με ραντεβού, οι οποίες αναφέρονται λίγο παρακάτω στον
σύνδεσμο, υπάρχει επίσης μια περιοδική υπηρεσία κινητών μονάδων εμβολιασμού κεντρικά στο Μπάρμεν
και το Έλμπερφελντ.
Μπάρμεν: Δημαρχείο Μπάρμεν, Αίθουσα Lichthof, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal



Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 12:00 έως 20:00
Πέμπτη 08:00 έως 14:00

Elberfeld, Friedrichsstr. 66! Τα μέχρι τώρα ραντεβού θα πραγματοποιούνται από τις 08/11/21 στο
περίπτερο
Έλμπερφελντ: Pavillon Döppersberg, Alte Freiheit 23:







Δευτέρα: 08:00 έως 16:00
Τρίτη: 12:00 έως 20:00
Τετάρτη: 10:00 έως 18:00
Πέμπτη: 12:00 έως 20:00
Παρασκευή: 14:00 έως 22:00
Σάββατο:10:00 έως 20:00
Άλλα ραντεβού για εμβολιασμό τον Νοέμβριο

Αυτήν τη στιγμή τα κρούσματα κορωνοϊού αυξάνονται. Λόγω της εξέλιξης των αριθμών κρουσμάτων, οι
κανονισμοί αλλάζουν συνεχώς. Στην αρχική σελίδα της πόλης του Βούπερταλ (www.wuppertal.de)
μπορείτε να βρείτε τρέχουσες πληροφορίες για τους κανονισμούς σχετικά με τον κορωνοϊό.
Παραμένετε ενημερωμένοι.
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Πληροφορίες για (νεοαφιχθέντες) μετανάστες, οικογένειες προσφύγων

Νέες ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας αλλοδαπών (Ausländerbehörde)
Η υπηρεσία αλλοδαπών Βούπερταλ επιστρέφει στις συνήθεις ώρες λειτουργίας της. Λειτουργεί Δευτέρα Τετάρτη: 07:00-14:00, Πέμπτη: 07:00-17:30 και Παρασκευή: 07:00-12:30.
Επιπλέον, η υπηρεσία αλλοδαπών προσφέρει ανοικτή γραμμή εξυπηρέτησης (0202 563 4777), η οποία
λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 έως 11:00.

"Zuhause in Wuppertal" (Βούπερταλ – Το νέο σας σπίτι) – Παροχή συμβουλών για πρόσφατα
αφιχθέντες από την ΕΕ
Η συμβουλευτική υπηρεσία υποστηρίζει πρόσφατα αφιχθέντες από την ΕΕ σε όλα τα ερωτήματα σχετικά με
την

καθημερινή

ζωή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι πρόσφατα αφιχθέντες λαμβάνουν ενημέρωση, πληροφορίες, συμβουλές
και ανταλλάσσουν απόψεις.
Υπηρεσία παροχής συμβουλών Όμπερμπαρμεν:
Διεύθυνση:

Berliner Str. 165. 42277 Wuppertal.

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα - Πέμπτη 11:00-16:00 και Παρασκευή 11:00-13:00.

Υπηρεσία παροχής συμβουλών Έλμπερφελντ:
Διεύθυνση:

Ludwigstr. 26, 42103

Ώρες λειτουργίας:

Ραντεβού μόνο μετά από συνεννόηση
Περισσότερες πληροφορίες

Διάλειμμα από τον κορωνοϊό για οικογένειες
Στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού προγράμματος "Αναπλήρωση του χαμένου εδάφους μετά τον κορωνοϊό",
το ομοσπονδιακό υπουργείο έχει εγκαινιάσει το πρόγραμμα "Διάλειμμα από τον κορωνοϊό για οικογένειες".
Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει πολύ οικονομικές διακοπές σε οικογένειες με μικρό εισόδημα και
οικογένειες με εξαρτημένα πρόσωπα με αναπηρία σε εγκαταστάσεις ανάπαυλας για οικογένειες: Για μέχρι
μία εβδομάδα διακοπές, οι οικογένειες θα πληρώσουν μόνο περίπου δέκα τοις εκατό για τα συνηθισμένα
έξοδα διαμονής και διατροφής το 2021 (από 01/10/21) και το 2022. Σε περίπτωση ερωτήσεων μπορείτε να
απευθυνθείτε στην ανοικτή γραμμή εξυπηρέτησης του συλλόγου Verband der Kolpinghäuser e.V. Η γραμμή
εξυπηρέτησης λειτουργεί επίσης τις βραδινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα.
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Τηλ.: 0800 866 11 59
Email: familienferienzeiten@kolpinghaeuser.de
Περισσότερες πληροφορίες
Διαφημιστικό έντυπο για το Διάλειμμα από τον κορονωϊό

"Αναπλήρωση του χαμένου εδάφους μετά τον κορωνοϊό" – Προσφορά υπηρεσιών
Για να ξεπεράσουμε τις επιβαρύνσεις και τους περιορισμούς, καθώς και τις συνέπειες που προέρχονται από
την πανδημία, πρέπει να προσφέρουμε περισσότερες υπηρεσίες στα παιδιά, τους νέους και τις οικογένειες,
να εμπλουτίσουμε τις υπάρχουσες υπηρεσίες και να αντισταθμίσουμε τις πρόσθετες ανάγκες λόγω της
πανδημίας στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης "Αναπλήρωση του χαμένου εδάφους μετά τον
κορωνοϊό".
Στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας ανηλίκων εμπίπτει η προσφορά των παρακάτω υπηρεσιών










Υπηρεσίες εργασίας με νέους και παιδιά εκτός σχολείου
Υπηρεσίες δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου για νέους
Διεθνείς συναντήσεις νέων
Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου τα Σαββατοκύριακα, στις διακοπές και μη κερδοσκοπικά
ταξίδια για νέους
Ενίσχυση της εθελοντικής υπηρεσίας νέων
Κοινωνική εργασία στο πλαίσιο του σχολείου, για παράδειγμα με προγράμματα και μέτρα στο
πλαίσιο της κοινωνικής σχολικής εργασίας, του ανοικτού ολοήμερου σχολείου, από φορείς
εργασίας με παιδιά και νέους
Πρόσθετες θέσεις για το έτος κοινωνικού και οικολογικού εθελοντισμού
Κοινωνική εργασία με νέους
Υπηρεσίες του προγράμματος "Πρώιμη βοήθεια" για παιδιά έως τριών ετών

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας στα παρακάτω πρόσωπα:
Josephine Helleken, τηλ.: 0202 563 2664, email: josephine.helleken@stadt.wuppertal.de
Duygu Yakar, τηλ.: 0202 563 2598, email: duygu.yakar@stadt.wuppertal.de .

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες για παιδιά, μαθητές και γονείς
Αποχή από τη χρήση μάσκας στη θέση καθίσματος από τις 2 Νοεμβρίου 2021


Από τις 2 Νοεμβρίου 2021 δεν ισχύει πλέον η υποχρέωση χρήσης καλύμματος τους στόματος και
της μύτης, εφόσον οι μαθήτριες και οι μαθητές κάθονται σε σταθερές θέσεις στις αίθουσες
διδασκαλίας και φροντιστηρίων.
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Η υποχρέωση χρήσης μάσκας παύει να ισχύει επίσης κατά την παροχή υπηρεσιών μέριμνας στο
πλαίσιο υπηρεσιών ολοήμερου σχολείου και μέριμνας, για παράδειγμα στα ανοικτά ολοήμερα
σχολεία, για μαθήτριες και μαθητές, εάν κάθονται σε σταθερές θέσεις.
Η προαιρετική χρήση μάσκας συνεχίζει να επιτρέπεται.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις συνεχίζει να υπάρχει η υποχρέωση χρήσης μάσκας.
Για το προσωπικό διδασκαλίας, μέριμνας και το λοιπό προσωπικό δεν υπάρχει υποχρέωση χρήσης
μάσκας στις αίθουσες διδασκαλίας, εφόσον διατηρούνται ελάχιστες αποστάσεις 1,5 μέτρου από τα
άλλα άτομα μέσα στις αίθουσες.

Προσοχή: Ανάλογα με τους αριθμούς κρουσμάτων μπορεί να ισχύσει ξανά η υποχρέωση χρήσης μάσκας.

Καραντίνα μόνο για τα άτομα που προσβλήθηκαν από τον ιό
Η υποχρέωση παραμονής σε καραντίνα ισχύει από αυτήν τη στιγμή για μαθήτριες και μαθητές, οι οποίοι
έχουν αποδεδειγμένα προσβληθεί από τον κορωνοϊό. Αυτός ο νέος κανονισμός ισχύει επίσης για παιδιά στο
πλαίσιο του ανοικτού ολοήμερου σχολείου και άλλων σχολικών υπηρεσιών παροχής μέριμνας.
Η καραντίνα μεμονωμένων εκτεθειμένων ατόμων λόγω επαφής (Kontaktperson) ή ολόκληρων σχολικών και
φροντιστηριακών τάξεων συνεχίζει να εφαρμόζεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Άτομα που έχουν
ολοκληρώσει τη διαδικασία εμβολιασμού και άτομα που έχουν αναρρώσει πλήρως χωρίς συμπτώματα
εξαιρούνται ούτως ή άλλως από την απόφαση περί παραμονής σε καραντίνα.

Πρόσθετα σχολικά τεστ σε σχολεία που συνεχίζουν τη λειτουργία τους
Στα σχολεία που συνεχίζουν τη λειτουργία τους θα πραγματοποιούνται από τις 20 Σεπτεμβρίου πρόσθετα
εβδομαδιαία τεστ. Στις περιπτώσεις πραγματοποίησης τεστ τρεις φορές την εβδομάδα, τα τεστ θα γίνονται
κατά κανόνα Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Από αυτόν τον κανονισμό εξαιρούνται τα δημοτικά και τα
ειδικά σχολεία, καθώς και άλλα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία πραγματοποιούνται τεστ
με τη μέθοδο "Lolli".

"Freitestungen" (τεστ αποδέσμευσης) εκτεθειμένων ατόμων λόγω επαφής
Εάν ωστόσο αποφασιστεί να παραμείνει σε καραντίνα ένα εκτεθειμένο άτομο λόγω επαφής, η καραντίνα
μπορεί να λήξει πρόωρα με ένα αρνητικό μοριακό τεστ (PCR) το νωρίτερο πέντε ημέρες μετά την έναρξη της
καραντίνας. Το μοριακό τεστ (PCR) πραγματοποιείται από ιατρό ή στα κέντρα διεξαγωγής τεστ.

Παροχή συμβουλών σε περίπτωση σχολικών προβλημάτων
Η συμβουλευτική υπηρεσία σχολικής ψυχολογικής υποστήριξης προσφέρει από τώρα Τρίτη έως Πέμπτη
14:00-16:00 γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης. Αυτή η γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης είναι ανοικτή σε
όλους όσους επιθυμούν να λάβουν συμβουλές και να υποστηριχθούν σχετικά με σχολικά προβλήματα.
Περισσότερες πληροφορίες
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Γλώσσα, επάγγελμα και εργασία
Μαθήματα γλώσσας για πρόσφυγες
Το ινστιτούτο εκπαίδευσης της καθολικής εκκλησίας (Katholisches Bildungswerk) προσφέρει σε όλους τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες επαγγελματικά μαθήματα γερμανικών, ακόμα και εάν δεν είναι (ακόμα)
δικαιούχοι για τα προγράμματα μαθημάτων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας για τη μετανάστευση και το
προσφυγικό (BAMF). Σε τακτά χρονικά διαστήματα ξεκινούν νέα μαθήματα για αρχάριους σε διάφορες
τοποθεσίες. Η εισαγωγή σε τμήμα προχωρημένων, παρακάμπτοντας τις κατώτερες βαθμίδες, είναι δυνατή
μετά από συνεννόηση. Εάν κάποιος το επιθυμεί, μπορεί στο τέλος ενός μαθήματος να συμμετάσχει επίσης
στις εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης γλωσσομάθειας επιπέδου A1 έως B1.
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνων στο διεθνές κέντρο
εκπαίδευσης Caritas για την εγγραφή:
Εγγραφή και περισσότερες πληροφορίες

Μαθήματα γλώσσας ενσωμάτωσης και επαγγελματικής εξέλιξης
Στα μαθήματα γλώσσας συνεχίζουν να ισχύουν ειδικοί κανονισμοί υγιεινής και προστασίας παρά τα
αυξανόμενα ποσοστά εμβολιασμού. Τα φροντιστήρια γλώσσας υποχρεούνται να τηρούν τους ισχύοντες
κανονισμούς προστασίας από τον κορωνοϊό, καθώς και τους κανονισμούς 3G (νόσηση, εμβολιασμός, τεστ).
Για τη συνέχιση των μαθημάτων γλώσσας προσφέρονται διάφορα μοντέλα μαθημάτων: για παράδειγμα το
μάθημα με φυσική παρουσία σε επαρκώς μεγάλους χώρους, η εικονική αίθουσα διδασκαλίας ή το υβριδικό
μάθημα (ένας συνδυασμός φυσικής και εικονικής παρουσίας). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
βρείτε εδώ:
Περισσότερες πληροφορίες

"Y♀ur Way!" (Ο δικ♀ σας τρόπος!) Νέοι δρόμοι για γυναίκες μετανάστες στο Βούπερταλ
Ανταλλαγή απόψεων με άλλες γυναίκες, επαγγελματικός προσανατολισμός, υποστήριξη κατά την
αναζήτηση μιας θέσης πρακτικής, επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εργασίας, εκμάθηση γερμανικών,
απάντηση ερωτήσεων σχετικά με τη ζωή στη Γερμανία, όλα αυτά είναι δυνατά στο πρόγραμμα "Y♀ur Way!"
(Ο δικ♀ς σας τρόπος!) για όλες τις γυναίκες μεταξύ 18 και 27 ετών. Γυναίκες σάς ακούνε και σας
υποστηρίζουν σε οποιοδήποτε θέμα. Μαζί θα βρείτε τα δυνατά σας σημεία
και πώς μπορείτε να τα εκμεταλλευτείτε.
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για εκδηλώσεις και χρήσιμες
πληροφορίες και συμβουλές στην εφαρμογή, στο Facebook ή στο
Instagram.
Facebook: Your Way – Νέοι δρόμοι για γυναίκες μετανάστες στο Βούπερταλ
Instagram: yourway_wuppertal
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Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
Περισσότερες πληροφορίες
Πρόσθετες πληροφορίες

Περισσότερες εκδηλώσεις
Σπουδές στη Γερμανία: επερχόμενες εκδηλώσεις μέσω Zoom
Μπορεί να συμμετάσχει κάθε άτομο που έχει προσφυγικό ή μεταναστευτικό παρελθόν και επιθυμεί να
σπουδάσει στη Γερμανία ή θέλει να ενημερωθεί σχετικά με τις δυνατότητες. Επιπλέον, είναι ευπρόσδεκτοι
μη κερδοσκοπικοί φορείς μετάδοσης γνώσης (Multiplikatoren) από το Βούπερταλ.
Τα διαδικτυακά σεμινάρια είναι δωρεάν και πραγματοποιούνται ως εκδηλώσεις μέσω Zoom. Για τη
συμμετοχή απαιτείται ένα smartphone ή ένας φορητός υπολογιστής.
Εγγραφή και ραντεβού
Εργαστήριο – Σειρά μαθημάτων στις εβραϊκές σπουδές και τον αντισημιτισμό
Η σειρά 6 μαθημάτων με μια πρόσθετη εισαγωγική εκδήλωση έχει ως σκοπό την ενημέρωση σχετικά με το
υπόβαθρο και την ιστορία των Εβραίων.
Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα ειδικά για δασκάλες και δασκάλους, καθώς και για το παιδαγωγικό
προσωπικό όλων των σχολικών μορφών.
Εγγραφή και ραντεβού

Ενημερωτική εκδήλωση για πρόσφατα αφιχθέντες από την Πολωνία
Τα προγράμματα "Valponto plus" και "Zuhause in Wuppertal" (Βούπερταλ – Το νέο σας σπίτι) σάς
προσκαλούν σε μια ενημερωτική εκδήλωση. Θα λάβετε μια επισκόπηση σχετικά με το σύστημα στη
Γερμανία και αρχικές πληροφορίες για τα παρακάτω θέματα. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε όλες τις
ερωτήσεις σας.







Εργασία στη Γερμανία
Κοινωνικές παροχές στη Γερμανία
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για εμένα και την οικογένειά μου
Νηπιαγωγείο/Σχολείο για τα παιδιά μου
Μαθήματα γλώσσας
Κατοικία στη Γερμανία
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Θέσεις συμβούλων για μετανάστες
Σημαντικά ιδρύματα και επίσημες υπηρεσίες

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα Πολωνικά. Ισχύει ο κανονισμός 3G (νόσηση, εμβολιασμός, τεστ).
Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας ένα κατάλληλο αποδεικτικό έγγραφο και μια μάσκα. Η συμμετοχή είναι
δωρεάν!
Τρίτη, 16/11/2021, 17:00 – Σημείο επαφής "Zuhause in Wuppertal" (Βούπερταλ – Το νέο σας
σπίτι),
Berliner Str. 165, 42277 Wuppertal
Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε προηγουμένως ένα τεστ, μπορείτε να κάνετε ένα
δωρεάν αυτοδιαγνωστικό τεστ επιτόπου. Για τον σκοπό αυτό ελάτε στις 16:30.
Εάν δεν μπορείτε να έλθετε, αλλά έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τα παρακάτω πρόσωπα:
Svitlana Mostowa
Τηλ.: +49202 478 397 57, κινητό: +49171 76 78 943, email: svitlana.mostowa@ib.de
Weronika Styrnol
Κινητό: +49151 615 469 74, email: weronika.styrnol@caritas-wsg.de

Χάσατε το ενημερωτικό δελτίο; Παλαιότερες εκδόσεις, περισσότερες γλώσσες και πληροφορίες
θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο ή στον κωδικό QR
Παλαιότερα ενημερωτικά δελτία και
συμπληρωματικές πληροφορίες
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