20 Δεκεμβρίου 2021

Ressort Επικαιρότητα 2021
Έκδοση αρ. 37
Ενημερωτικό δελτίο του τμήματος μετανάστευσης και ενσωμάτωσης
της πόλης του Βούπερταλ

Αγαπητοί αναγνώστες,
οι γιορτές των Χριστουγέννων καθώς και το τέλος της χρονιάς πλησιάζουν και μαζί ευχόμαστε ήσυχες
ημέρες γεμάτες στοχασμό για εσάς και την οικογένειά σας. Το παρόν ενημερωτικό δελτίο σας προσφέρει
σήμερα μια μικρή επισκόπηση στις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τον κορωνοϊό στο Βούπερταλ.
Συνεχίστε να ακολουθείτε τους απαραίτητους κανονισμούς και να προσέχετε τον εαυτό σας και τους
συνανθρώπους σας.
Σας ευχόμαστε να περάσετε καλά και να έχετε μια όμορφη αλλαγή χρονιάς!
Παραμείνετε υγιείς!
Το τμήμα μετανάστευσης και ενσωμάτωσης

Λάβετε υπόψη: Οι κανόνες για τον κορωνοϊό προσαρμόζονται συνεχώς στους αριθμούς κρουσμάτων.
Για τον λόγο αυτό μπορεί σύντομα να προκύψουν ξανά αλλαγές. (Τελευταία ενημέρωση: 17/12/2021)

Γενικές πληροφορίες
Νέα μέτρα κατά του κορωνοϊού



Ο κανονισμός 2G (πλήρης εμβολιασμός ή νόσηση) ισχύει και για τα καταστήματα λιανικής πώλησης.
Εξαιρούνται τα καταστήματα με είδη καθημερινής χρήσης, όπως π.χ. καταστήματα τροφίμων,
φαρμακεία, καταστήματα καλλυντικών, βενζινάδικα κ.λπ.



Τα άτομα που δεν πληρούν τα απαίτηση 2G επιτρέπεται να έρχονται δημόσια σε επαφή μόνο με
άτομα, με τα οποία διαμένουν μαζί, καθώς και με το πολύ δύο άλλα άτομα.



Εξαιρούνται τα παιδιά έως και 13 ετών.
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Οι σύζυγοι, οι καταχωρισμένοι σύντροφοι και οι σύντροφοι εκτός γάμου ισχύουν και χωρίς κοινή
κατοικία ως ένα σπίτι.




Την παραμονή Πρωτοχρονιάς απαγορεύονται τα δημόσια πυροτεχνήματα.
Δεν υπάρχει επίσης η δυνατότητα οργάνωσης δημόσιων χοροεσπερίδων, καθώς και ιδιωτικών
χορών ή χορευτικών εκδηλώσεων σε νυχτερινά κέντρα.
Περισσότερες πληροφορίες
2G στο Βούπερταλ

Ενισχυτική δόση εμβολιασμού (αναμνηστική δόση κατά της Covid-19)



Ο εμβολιασμός πρέπει να πραγματοποιήθηκε πριν από 5 μήνες, τουλάχιστον όμως πριν από 4
μήνες.
Για την ενισχυτική δόση πρέπει υποχρεωτικά να κλείσετε ραντεβού.
Περισσότερες πληροφορίες
Προγραμματισμός ραντεβού

Εμβολιασμός παιδιών





Ένας από τους γονείς μπορεί να κλείσει ραντεβού για παιδί ηλικίας 5 έως 11 ετών. Προϋποθέσεις
αποτελούν:
Το παιδί δεν πρέπει να παρουσιάζει κάποια λοίμωξη (Εξετάζεται πριν από τον εμβολιασμό).
Εάν το παιδί είχε μολυνθεί από τον κορωνοϊό, πρέπει να έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον 6 μήνες
μεταξύ της μόλυνσης και του εμβολιασμού.
Κατά τη διευκρινιστική συζήτηση πριν από τον εμβολιασμό πρέπει να παρίσταται ένας κηδεμόνας.
Περισσότερες πληροφορίες
Προγραμματισμός ραντεβού

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 εκτενής υπηρεσία μονάδων εμβολιασμού κεντρικά στο Μπάρμεν
και το Έλμπερφελντ.
Μπάρμεν: Δημαρχείο Μπάρμεν, Αίθουσα Lichthof (δυνατότητα πρόσβασης), Johannes-Rau-Platz 1, 42275
Wuppertal


Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00 έως 17:00

Έλμπερφελντ: Δημαρχείο Galerie (δυνατότητα πρόσβασης) Klotzbahn 5, 42105 Wuppertal


Δευτέρα έως Σάββατο 09:00 έως 17:00

Έλμπερφελντ: Pavillon Döppersberg (δυνατότητα πρόσβασης), Alte Freiheit 23:


Δευτέρα έως Πέμπτη και Σάββατο 09:00 έως 17:00
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Παρασκευή 14:00 έως 22:00

Ronsdorf: Εμβολιαστικό κέντρο στο VAMED Rehaklinik Bergisch-Land,
Im Saalscheid 5




Παρασκευή, 17:00 έως 21:00 (από τις 17 Δεκεμβρίου)
Σάββατο και Κυριακή, 08:00 έως 16:30
Μόνο με online εγγραφή  Εγγραφή
Άλλα ραντεβού για εμβολιασμό τον Δεκέμβριο

Λάβετε υπόψη: 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.

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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