20. Dezember 2021

2021 Güncel Departman Haberleri
Sayı No. 37
Wuppertal Göç ve Entegrasyon Departmant Bülteni

Değerli okuyucularımız,
Noel haftası ve yıl sonu yaklaşmakta böylece de siz ve aileniz için sakin ve düşünceli bir zaman.
Bu Bültende Wuppertal'daki korona ile güncel gelişmeler konusu hakkında kısa bir bakış sunmaktadır.
Lütfen gerekli kurallara uymaya devam edin ve kendinize ve diğer insanlara özenle dikkat ediniz bakın.
Yeni yıla girişte çok güzel vakitler geçirmenizi temenni ediyoruz!
Sağlıcakla kalın!
Göç ve Entegrasyon Departmanınız
Dikkatinize: Korona kuralları her defasında enfeksiyon oranına uyarlanmaktadır. Kısa süreli değişikler söz
konusu olabilir. (Son güncelleme: 17.12.2021)

Genel Bilgiler
Yeni Korona-Önlermleri




2G (aşıları tamamlanmış ya da iyileşmiş) küçük işletmeler için de geçerlidir
Günlük ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan işletmeler bunların dışındadır. Örn.: Gıda
malzameleri satan işletmeler, Eczaneler, Drogeriler, Benzin istasyonları vb.
2G gereksinimini karşılamayan kişiler sadece kendi evinin sakinleriyle ve başka bir haneden en fazla
iki kişi ile sınırlı açık olarak görüşebilirler




13 yaşına kadar olan çocuklar bu kuralların dışında tutulmaktadır.



Yılbaşı gecesi, halka açık havai fişek gösterileri yasaktır.
Ayrıca halka açık dans etkinliklerinin yanı sıra dans ve disko etkinlikleri de mümkün değildir.
Weitere Informationen
2G in Wuppertal



Eşler, hayat arkadaşları ya da evlilik dışı birlikte olan çiftler aynı evde ikamet etmeseler de hane
mensubu sayılmaktadırlar
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Güçlendirici aşılama (Covid-19`e karşı tazeleme aşısı)
•
•

Tamamlanmış aşı ile güçlendirilmiş aşı arasındaki süre 5 ay, ancak en erken 4 ay olmalıdır.
Güçlendirici aşılama için randevu alınması zorunludur
Weitere Informationen
Terminbuchung

Çocuk aşısı





Ebeveynlerden biri 5-11 yaş arası bir çocuk için randevu alabilir. Önkoşullar:
Çocuk enfeksiyondan arındırılmalıdır (Aşılamadan önce incelenir)
Çocuğa koronavirüs bulaşmışsa enfeksiyon ve aşılama arasında en az 6 ay olması gerekir.
Aşılamadan önce bilgilendirme görüşmesinde bir velisi yanında bulunmalıdır
Weitere Informationen
Terminbuchung

Bulunduğunuz yerde randevusuz mobil aşılama imkanı!
Biraz daha aşağıdaki Linkte listelenen mobil aşılama tarihlerine ek olarak, Barmen ve Elberfeld'de merkezi
olarak yinelenen, genişletilmiş mobil aşılama imkanıda sunulmaktadır.
Barmen: Rathaus Barmen, Raum Lichthof (engelsiz), Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal


Pazartesi den perşembe kadar saat 9 ila 17 arası

Elberfeld: Rathaus Galerie (engelsiz) Klotzbahn 5, 42105 Wuppertal


Pazartesi den perşembe kadar saat 9 ila 17 arası

Elberfeld: Pavillon Döppersberg (engelsiz), Alte Freiheit 23:



Pazartesi den perşembe kadar ve cumartesileri saat 9 ila 17 arası
Cumaları saat 14 den 22 arası

Ronsdorf: Aşı Merkezi VAMED Rehaklinik Bergisch-Land, Im Saalscheid 5




Cumaları, Saat 17 ila 21 arası (17. Aralık’tan itibaren)
Pazatesi ve Pazar günleri, 8 ila 16:30 arası
Sadece Online-Kayıt için  Anmeldung
Weitere Impftermine im Dezember

Şu an korona enfeksiyon sayıları artışta. Bulaşmadaki bu değişiklikler nedeni ile yönetmelikler de sürekli
değişmektedir. Wuppertal şehri internet sayfası girişinde (www.wuppertal.de) korona yönetmeliği ile
güncel bilgileri bulabilirsiniz. Lütfen konu ile ilgili güncel kalın.
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Bülteni mi kaçırdınız? Daha eski bültenleri, diğer dilleri ve bilgileri aşağıdaki bağlantıyı veya QR
kodunu altında bulabilirsiniz:

Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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