نوامبر۲۰۲۱ ۲۴

رسورت جدید
چاپ ویژه شماره۳۶
خبرنامه بخش ادغام و مهاجرت شهر ووپرتال

!
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎد ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺮوﻧﺎ درآﻟﻤﺎن ،ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪی دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ وﺿﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رود و ﻣﺎ دراﯾﻦ وﯾﮋه ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎ را درﺟﺮﯾﺎن ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻗﺮارﺧﻮاھﯿﻢ داد
لطفا توجه داشته باشید که قوانین کرونا در ارتباط میزان مبتالیان به آن تغییر میکنند .این تغییرات
ممکن است در کوتاه مدت نیز رخ دهند) .تاریخ  ۲۴نوامبر(۲۰۲۱

)اخبار مهم ـ اقدامات جدید در باره کرونا ) از تاریخ  ۲۳نوامبر ۲۰۲۱
از همین اکنون همه جا برای افراد واکسینه نشده و یا شفا نیافته از کرونا قانون محدودیت ورود به اماکن تفریحی و فراغتی مقرر
.گردید
ــ غذاخوریها و بازارهای ایام کریسمس و همه ورزشهایی که برنامه هایشان با انبوه جمعیت ارتباط دارد ،باید،قانون  ۲گ را
.رعایت کنند
.ــ میزان جریمه تخطی از قوانین کرونا نیز افزایش یافت
.ــ قانون  ۳گ در مورد استفاده از وسیله نقلیه عمومی تصویب شد
.ــ قانون  ۳گ برای محیط کار تصویب گردید .کارفرما موظف به کنترل و ثبت هر روزه این مورد میباشد

Aktuelles Video von der Landesregierung
Weitere Informationen
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قانون ۲گ۲ ،گ اضافه۳ ،گ۳ ،گ اضافه به چه معنی می باشد؟
ــ قانون  ۲گ به این معنی است که :تنها افراد واکسینه شده و بهبودی یافته از کرونا اجازه ورود به اماکن خاص را
).دارند )مانند :بازارهای جشن مسیحی و سال نو ،غذاخوریها و غیره
ــ قانون  ۳گ بدین مفهوم است که :در مواردی میتوانند اشخاص واکسینه شده ،شفا یافته و یا دارای نتیجه تست
.منفی باشند )تست پ س |ِر یا تست سریع و یا تست آنتی ژن( .در همه موارد ارائه مدرک ضروریست
ــ قانون  ۳گ به این مفهوه است که :افراد میبایست واکسینه شده ،شفا یافته و یا دارای تست منفی باشند .ضمن
.اینکه تست »پ س |ِر« نباید قدیمیتر از  ۲۴ساعت بوده و از انجام تست سریع حداکثر  ۶ساعت گذشته باشد

Weitere Informationen
Weiterer Überblick

معنی قانون  ۳در محل کاربه چه معنیست؟ وظیفه ما در مقابل کارفرما چیست؟ چه مدارکی برای اثبات
سالمتیمان به کارفرما مورد نیاز است؟
.ــ همچنین در محل کار مقررات  ۳گ اعمال خواهد شد
.ــ در محل کار باید روزانه گواهی واکسیناسیون ،بهبودی و یا آزمایش منفی کرونا به کارفرما نشان داده شود
.ــ این گواهی هر روزه توسط کارفرما ثبت میگردد
ــ کارفرمایان موظفند برای کارکنان حضوری حداقل دوبار در هفته امکان آزمایش سریع آنتی ژن و یا تست سریع توسط
.خود شخص فراهم بیاورند
ــ اگر دلیل قانع کننده ای برای انجام حضوری در محل کار وجود نداشته باشد ،کارفرما باید به کارکنان اجازه کار در خانه را
.بدهد

Weitere Informationen

تجدید واکسن
تجدید واکسن پس از گذشنت  ۶ماه از واکسن دوم با واکسن حاوی ِام ِار ِان آ )از نوع بایونتک و یا مدرنا( توصیه
:میشود بخصوص به
ــ افراد باالی  ۷۰سال
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ــ افرادی با سیستم ایمنی ضعیف و یا مبتال به بیماریهای خودایمنی
ــ کارکنان و ساکنان در مراکز مراقبتی
ــ کارکنان مراکز پزشکی که در ارتباط مستقیم با بیماران میباشند
.ــ واکسیناسیون را میتوان از طریق پزشک خانواده انجام داد .لطفا برای این مورد با پزشک خود تماس بگیرید
Weitere Informationen

نکته مهم در باره تجدید واکسن
شهرداری ووپرتال خواهشمند است شهروندان به این نکته توجه فرمایند که برای تجدید واکسن ،بجز در مورد واکسن
جانسون جانسون« ،باید از تزریق واکسن دوم حداقل  ۶ماه گذشته باشد .الزم به ذکر است که این دستور از وزرات«
.بهداشت منطقه نورد راین وستفالن صادر شده و رعایت آن الزامیست
Weitere Informationen

امکان واکسیناسیون در محل و بدون تعیین قرار قبلی
عالوه بر امکان واکسینایون توسط مراکز سیار ،همچنین مراکز ثابت واکسینه گسترده و متعددی که قبلن در دسترس
.بودند ،بطور مجدد در منطقه بارمن و البارفلد دایر میگردند
:شما میتوانید در زمانهای نامبرده به آدرسهای تعیین شده زیر مراجعه کنید
, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertalبارمن :شهرداری بارمن ,منطقه لیشتهوف
 bis 20 Uhrروزهای دوشنبه ،سه شنبه و چهارشنبه12 ،

•

پنج شنبه ها از  ۸تا  ۱۴بعدازظهر

•

Elberfeld, Friedrichsstr. 66! Die bisherigen Termine werden ab dem 8.11.21 in den Pavillon verlagert
Elberfeld: Pavillon Döppersberg, Alte Freiheit 23
دوشنبه ها :از ساعت  ۸تا ۱۶
سه شنبه ها :از ساعت  ۱۲تا ۲۰
چهارشنبه ها از ساعت  ۱۰تا ۱۸

•

پنج شنبه ها :از ساعت ۱۲صبح ۲۰

•

جمعه ها:از ساعت  ۱۴تا ۲۲

•

شنبه ها :از ساعت  ۱۰تا ۲۰

•
Weitere Impftermine im November
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ﺑر اﺳﺎس ﺗﻐﯾﯾرات ﻣداوم ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ،ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﻧﯾز ﻣدام ﺗﻐﯾﯾرﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از طرﯾق ﺻﻔﺣﮫ
اﺳﺗﺎرت وب ﺳﺎﯾت ﺷﮭر ووﭘرﺗﺎل ﺑﮫ ﺗﺎزه ﺗر ﯾن اطﻼﻋﺎت ﻻزﻣﮫ دراﯾن زﻣﯾﻧﮫ دﺳت ﯾﺎﺑﯾد.
www.wuppertal.de

ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ را از دﺳت داده اﯾد؟ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﺗر ،زﺑﺎن ھﺎ و اط ﻋﺎت دﯾﮕر را ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﻟﯾﻧﮏ
زﯾر ﺑﺎ ﮐد ﮐﯾو آر ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد

Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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