11 Noiembrie 2021

Ressort Aktuell 2021
Ediția Nr.35
Buletin informativ al Departamentului Imigrație și Integrare în Wuppertal

Dragi cititori*cititoare,
alăturat primiți noua ediție al Buletinului informativ de la Departamentul de Integrare și Imigrare. Pe lângă
evoluțiile actuale Corona, buletinul vă oferă o scurtă prezentare generală ale informațiilor și ofertelor
suplimentare în Wuppertal.
Vă rugăm să rețineți: Regulile Corona sunt actualizate în mod constant la rata de infecție. Prin urmare,
informatiile pot fi modificate într-un timp foarte scurt. (Începând cu: 08.11.2021)

Informații generale
Situația actuală de distanțare și cerința de purtare a măștilor






Din 1 octombrie, nu mai sunt necesare păstrerea distanței precum și a paravanelor speciale de
separare a spațiilor între mese
Se recomandă doar menținerea distanței necesare sau a paravanelor despărțitoare
În afara locului permanent de șezut sau în picioare trebuie să purtați o mască
Din 1 octombrie, un test PCR poate fi înlocuit și cu un test rapid de scurtă durată (vechi de max.6 h)
De la 1 octombrie nu mai este obligatorie purtarea unei măști în aer liber. Cu toate acestea,
recomandarea de a purta o mască, de exemplu, la cozi și în zonele de așteptare se aplică în
continuare.

Vaccinarea de rapel
Comisia permanentă de vaccinare recomandă o vaccinare de rapel cu un vaccin ARNm (Biontech /
Moderna) la 6 luni după a doua vaccinare pentru următoarele persoane:
• Persoanele peste 70 de ani
• Persoanele cu imunodeficiență
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• Rezidenții și cei îngrijiți precum și personalul din instituțiile de îngrijire
• Personalul din instituțiile medicale cu contact direct cu pacienții
• Vaccinările se fac prin intermediul medicilor de casă. Vă rugăm să contactați medicul Dumneavoastră

Campanii mobile de vaccinare, locale - Fără programări!
Pe lângă programările de vaccinare, care sunt enumerate în linkul de mai jos, există și o ofertă de vaccinare
mobilă recurentă în centrul din Barmen și Elberfeld.
Barmen: Rathaus Barmen, Raum Lichthof, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal



Luni, Marți și Miercuri: de la orele 12:00 la 20:00
Joi: de la orele 8:00 la 14:00

Elberfeld, Friedrichsstr. 66! Din data de 08.11.2021 programările anterioare vor fi mutate în Pavilion
Elberfeld: Pavilionul Döppersberg, Alte Freiheit 23:







Luni:
de la orele 08:00 la16:00
Marți: de la orele 12:00 la 20:00
Miercuri: de la orele 10:00 la 18:00
Joi:
de la orele 12:00 la 20:00
Vineri: de la orele 14:00 la 22:00
Sâmbătă: de la orele 10:00 la 20:00
Weitere Impftermine im November

Numărul infecțiilor cu Corona este actual în creștere. Datorită evoluției rapide al procesului de infecție,
reglementările se schimbă în mod continuu. Pe pagina de internet al orașului Wuppertal la
(www.wuppertal.de) pot fi accesate informațiile actuale despre reglementările Corona.
Vă rugăm să vă informați permanent.

Informații pentru (noii) imigranți, familii refugiate
Program nou de lucru al Oficiului de imigrare
Oficiul de imigrare din Wuppertal revine la programul obișnuit de lucru. Este deschis de Luni până Miercuri:
de la orele 7:00 la 14:00, Joi: de la orele 7:00 la 17:30 și Vineri: de la orele 7:00 la 12:30.
De asemenea, Oficiul de imigrare oferă o linie telefonică de servicii (0202 563 4777), care este asigurată de
Luni până Vineri între orele 8:00 și 11:00
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Zuhause in Wuppertal – Consiliere pentru noii imigranti din UE
Centrul de consiliere sprijină noii imigranți din UE cu toate întrebările referitoare la viața de zi cu zi.
În cadrul Proiectului, noilor imigranți li se oferă orientare, informare și consiliere.
Centrul de Consiliere Oberbarmen:
Adresa:

Berliner Str. 165, 42277 Wuppertal

Programul de lucru:

Luni – Joi de la 11:00 - 16:00 și Vineri de la 11:00 - 13:00

Centru de Consiliere Elberfeld:
Adresa:

Ludwigstr. 26, 42103 Wuppertal

Programul de lucru:

Programări numai pe bază de consultanță în prealabil
Weitere Informationen

"Corona-Auszeit für Familien“ – Pauză Corona pentru familii
În cadrul programului federal „Aufholen nach Corona“, Ministerul a lansat programul "Corona-Auszeit für
Familien“. Acesta permite familiilor cu venituri mai mici precum și membrilor de familie cu dizabilități, să
facă concediu în facilități foarte ieftine de recreere pentru familii: în anii 2021 (de la 01.10.21) si 2022
pentru o vacanță de maximum o săptămână, sejururile costă în jur de zece la sută din prețul obișnuit de
cazare si masă. Dacă aveți întrebări, puteți contacta linia telefonică de servicii gratuită al Asociației
Kolpinghäuser e.V. Aceasta se poate contacta atât seara cât și la sfârsit de săptămână.
Tel:
0800 866 11 59
Email: familienferienzeiten@kolpinghaeuser.de
Weitere Informationen
Flyer zu Corona Auszeit

Recreere după Corona – Oferte subvenționate
Pentru a depăși sarcinile și restricțiile legate de pandemie, precum și consecințele acestora, mai multe
oferte pentru copii, tineri și familii vor fi puse la dispoziție ca parte a programului de finanțare „Aufholen
nach Corona“, ofertele existente urmează să fie extinse iar necesitățile suplimentare datorate pandemiei
vor fi compensate.
iroul de asistență socială pentru tineret este responsabil pentru promovarea următoarelor oferte:
• Oferte de muncă extrașcolară pentru copii și tineret
• Activități pentru tineri
• Schimburi internaționale pentru tineri
• Weekend, tabere de vacanță și călătorii necomerciale pentru tineri
• Consolidarea voluntariatului pentru tineri
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• Asistență socială în context școlar, de exemplu prin proiecte și măsuri luate în contextul asistenței sociale
școlare, oferite zilnic de către asistența pentru copii și tineri
• Posturi suplimentare, an social sau ecologic voluntar
• Asistență socială pentru tineret
• Oferte de ajutor timpuriu pentru copiii cu vârsta de până la trei ani

Cererile pot fi depuse la:
Josephine Helleken, Tel.: 0202 563 2664, email: josephine.helleken@stadt.wuppertal.de
Duygu Yakar, Tel.: 0202 563 2598, email: duygu.yakar@stadt.wuppertal.de wenden.

Weitere Informationen

Informații pentru copii, elevi*eleve și părinți
Din 2 noiembrie 2021 se renunță la obligativitatea de purtare a unei măști la locul de ședere din
clasă






Începând cu 2 noiembrie 2021, elevii nu mai sunt obligați să poarte mască de protecție pentru gură
și nas atâta timp cât ei sunt așezați ferm în sălile de clasă sau de curs.
Cerința de purtare a măștii nu se aplică ofertelor de îngrijire pe tot parcursul zilei, de exemplu în
școlile cu program prelungit, pentru elevi dacă sunt așezați într-un loc fix.
Este încă permisă purtarea măștilor pe bază de voluntariat.
În caz contrar, vi se cere în continuare să purtați mască.
Profesorii, supraveghetorii și restul personalului nu trebuie să poarte mască în sala de clasă atâta
timp cât se păstrează o distanță minimă de 1,5 metri față de celelalte persoane din sală.

Atenție: in funcițe de rata de infecție se poate reintroduce cerințade purtare a unei măștii.

Carantină numai pentru persoanele infectate din imediata apropiere
De acum înainte, obligația de carantină se aplică doar elevilor care sunt infectați verificabil cu Coronavirus.
Acest nou regulament se aplică și îngrijirii copiilor ca parte a ofertelor de îngrijire cu program prelungit
precum și a altor oferte de îngrijire școlară.
Carantinarea persoanele de contact individuale sau ale unei întrgi clase sau asociații, va urma doar în cazuri
excepționale, foarte speciale. Persoanele complet vaccinate sau recuperate fără simptome sunt oricum
exceptate de la ordinul de carantină.

Testări Corona suplimentare în școlile secundare
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Din 20 septembrie va avea loc săptămânal o testare Corona suplimentară la școlile secundare. În cazul
testărilor de trei ori pe săptămână, testele sunt în general efectuate în zilele de Luni, Miercuri și Vineri. Sunt
excluse din acest regulament școlile primare și cele speciale precum și alte școli cu niveluri primare la care
se utilizează procedura de testare „Lolli”.

„Testarea gratuită” ale persoanelor de contact
În cazul plasării unei persoane de contact in carantină, aceasta poate fi încheiată prematur, cel mai
devreme după a cincea zi de carantină cu un test PCR negativ. Testul PCR este efectuat de medic sau în
centrele de testare.

Consiliere în cazul problemelor școlare
Consilierea psihologică școlară oferă momentan consultații telefonice de Marți până Joi între orele 14:00 și
16:00. Această oră de consultanță este oferită tuturor celor care doresc sfaturi și sprijin în problemele
școlare.
Weitere Informationen

Limba, profesia și munca
Cursuri de limbă pentru refugiați
„Katholisches Bildungswerk“ oferă tuturor refugiaților și migranților cursuri profesionale de germană - chiar
dacă aceștia nu sunt (încă) autorizați să participe la unul dintre cursurile BAMF. Aceste cursuri pentru
începători se reiau de obicei în diferite locații. Participarea la cursurile avansate deja începute, este posibilă
prin consiliere. La sfârșitul unui curs, dacă doriți, puteți susține și examenul de obținere al unui Certificat de
limbă la nivelurile A1 până la B1.
Detaliile de contact pentru înregistrarea la Centrul Internațional de Formare Caritas (Bildungszentraum
Caritas) le găsiți la urmatorul link:
Anmeldung und weitere Informationen

Cursuri de integrare și de limbă profesională
În ciuda creșterii ratei de vaccinare, la cursurile de limbă se aplică în continuare reglementări speciale de
igienă și protecție. Școlile de limbi străine trebuie să respecte reglementările aplicabile privind protecția
Corona și reglementările 3G.
Pentru a continua cursurile de limbi străine sunt oferite diferite modele de curs: de exemplu, lecții cu
prezența la clasă, în săli suficient de mari, săli de clasă virtuale sau lecții hibride (o combinație de săli de
curs cu prezența la clasă și virtuale). Mai multe informații pot fi găsite aici:
Weitere Informationen
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Y♀ur Way! Noi oportunități pentru femeile imigrante din Wuppertal
Schimb de experienţă și idei cu alte femei, orientare profesională, sprijin în căutarea unui loc de practică,
pregătire sau muncă, învățarea limbii germane precum și întrebări despre viața în Germania - toate acestea
sunt posibile în cadrul Proiectului „Y♀ur Way!” pentru toate femeile între vârstele de 18 și 27 ani. Femeile
vă ascultă și vă susțin, indiferent de subiect. Împreună ve-ți afla care sunt punctele dvs. forte și cum le poți
aplica.
Informații despre aceste evenimente precum și informații utile, sfaturi pot
fi găsite în aplicație, pe Facebook sau Instagram.
Facebook: Your Way - Neue Wege für zugewanderte Frauen in Wuppertal
Instagram: yourway_wuppertal
Mai multe informații și detalii de contact pot fi găsite la:
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen

Alte Evenimente
Studiul în Germania: viitoare evenimente pe Zoom
La aceste evenimente poate participa oricine, cu un statut de refugiat sau migrant, care dorește să studieze
în Germania sau care dorește să afle mai multe detalii despre aceste posibilități. Multiplicatorii din
Wuppertal sunt, de asemenea bineveniți.
Seminariile web sunt gratuite și au loc pe Zoom. Pentru a participa este necesar un smartphone sau un
laptop.
Anmeldung und Termine
Workshop – Serie de module pe tema Iudaism și Antisemitism
Cele 6 serii de module/cursuri, cu un eveniment de lansare suplimentar au scopul de-a oferi informații
despre fundalul și istoria vieții evreiești.
Modulele sunt special concepute pentru profesorii și profesioniștii din domeniul educației din toate tipurile
de școli.
Anmeldung und Termine
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Eveniment de informare pentru noii imigranți din Polonia
Proiectele „Valponto plus” și „Zuhause in Wuppertal” vă invită la un eveniment de informare. Veți obține o
prezentare generală a sistemului din Germania precum și informații despre următoarele subiecte. Suntem
bucuroși să vă răspundem la toate întrebările.









Munca în Germania
Prestații sociale în Germania
Asigurarea de sănătate pentru mine și familia mea
Grădiniță / școală pentru copiii mei
Cursuri de limbă
Locuința și traiul în Germania
Centre de consiliere pentru migranți
Instituţii importante şi servicii oficiale

Evenimentul are loc în limba poloneză. Se aplică regula 3G (recuperat, vaccinat, testat). Vă rugăm să
aduceți dovezile corespunzătoare precum și o mască. Participarea este gratuită!
Marți, 16.11.2021, ora 17:00 - Centrul de consiliere “Zuhause in Wuppertal”,
Berliner Str. 165, 42277 Wuppertal
În cazul în care nu aveți posibilitatea de a face un test în prealabil, puteți efectua o Autotestare gratuită la
fața locului. Pentru aceasta vă rugăm să veniți pe ora 16:30
Dacă nu puteți participa la acest eveniment, dar aveți întrebări, vă rugăm să contactați:
Svitlana Mostowa
Tel: +49202 478 397 57, mob: +49171 76 78 943, Email: svitlana.mostowa@ib.de
Weronika Styrnol
Mob: +49151 615 469 74, Email: weronika.styrnol@caritas-wsg.de

Ați omis un Buletin Informativ? Edițiile anterioare, limbi străine suplimentare și informații pot fi
găsite sub următorul link sau cod QR.
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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