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Ενημερωτικό δελτίο του τμήματος μετανάστευσης και ενσωμάτωσης
της πόλης του Βούπερταλ

Αγαπητοί αναγνώστες,
εν όψει της επικίνδυνης κατάστασης με τον κορωνοϊό στη Γερμανία πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα κατά του
κορωνοϊού ή τα υπάρχοντα να γίνουν πιο αυστηρά. Με την παρούσα ειδική έκδοση σάς παρέχουμε μια
επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης.
Λάβετε υπόψη: Οι κανόνες για τον κορωνοϊό προσαρμόζονται συνεχώς στους αριθμούς κρουσμάτων.
Για τον λόγο αυτό μπορεί σύντομα να προκύψουν ξανά αλλαγές. (Τελευταία ενημέρωση: 23/11/2021)

Νέα μέτρα κατά του κορωνοϊού (τελευταία ενημέρωση 23/11/2021) – Σημαντικές πληροφορίες!






Από αυτήν τη στιγμή ισχύουν εκτενείς περιορισμοί πρόσβασης στον τομέα της ψυχαγωγίας για
ανεμβολίαστους ενήλικες ή ενήλικες που δεν έχουν νοσήσει.
Για τον κλάδο της εστίασης, τις χριστουγεννιάτικες αγορές, καθώς και τις ποδοσφαιρικές και άλλες
μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις ισχύει ο κανονισμός 2G.
Αποφασίστηκε επίσης η αύξηση του χρηματικού προστίμου σε περίπτωση μη τήρησης των
κανονισμών.
Για τις δημόσιες τοπικές συγκοινωνίες (λεωφορεία και τρένα) ισχύει ο κανονισμός 3G (εμβολιασμός,
νόσηση ή τεστ).
Για τους χώρους εργασίας ισχύει ο κανονισμός 3G. Η εφαρμογή του κανονισμού ελέγχεται και
τεκμηριώνεται καθημερινά από τον εργοδότη.
Aktuelles Video von der Landesregierung
Weitere Informationen

2G, 2G plus, 3G, 3G plus – Τι σημαίνουν;


2G σημαίνει ότι πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους έχουν μόνο εμβολιασμένοι ή όσοι έχουν
νοσήσει (π.χ. εστίαση, χριστουγεννιάτικες αγορές κ.λπ.).
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2G plus σημαίνει ότι οι εμβολιασμένοι ή όσοι έχουν νοσήσει πρέπει επιπλέον να έχουν μαζί τους
ένα αρνητικό τεστ (π.χ. σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης).
Στην κατηγορία 3G πρέπει να είστε εμβολιασμένοι, να έχετε νοσήσει ή να έχετε αρνητικό τεστ (τεστ
ταχείας διάγνωσης αντιγόνου ή μοριακό τεστ (PCR)).
3G Plus σημαίνει εμβολιασμός, νόσηση ή τεστ. Ωστόσο, το μοριακό τεστ (PCR) επιτρέπεται να έχει
παλαιότητα έως 24 ώρες και το τεστ ταχείας διάγνωσης έως 6 ώρες.
Weitere Informationen
Weiterer Überblick

3G στον χώρο εργασίας; Τι σημαίνει αυτό; Ποια υποχρέωση συγκέντρωσης αποδεικτικών ισχύει για τους
εργαζόμενους;






Για τους χώρους εργασίας ισχύει επίσης ο κανονισμός 3G.
Στους χώρους εργασίας πρέπει να έχετε μαζί σας ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ή μια
τρέχουσα βεβαίωση αρνητικού τεστ κορωνοϊού.
Αυτό ελέγχεται και τεκμηριώνεται καθημερινά από τον εργοδότη.
Οι εργοδότες πρέπει να προσφέρουν ένα τεστ ταχείας διάγνωσης αντιγόνου ή ένα αυτοδιαγνωστικό
τεστ σε όλους τους παρόντες εργαζόμενους τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.
Ο εργοδότης πρέπει να προσφέρει σε κάθε απασχολούμενο τη δυνατότητα να εργάζεται από το
σπίτι, εφόσον δεν υπάρχουν υποχρεωτικοί λόγοι που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της
επιχείρησης και επιτάσσουν το αντίθετο.
Weitere Informationen

Αναμνηστική δόση εμβολιασμού
Συνιστάται μία αναμνηστική δόση εμβολιασμού (η λεγόμενη ενισχυτική δόση) με εμβόλιο mRNA
(Biontech/Moderna) 6 μήνες μετά τη δεύτερη δόση εμβολιασμού για τις παρακάτω κατηγορίες ατόμων:






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
Weitere Informationen

Σημαντικές υποδείξεις για την ενισχυτική δόση
Η πόλη του Βούπερταλ ζητά την κατανόησή σας για το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η ενισχυτική δόση
πριν από την παρέλευση των έξι μηνών (με εξαίρεση το Johnson&Johnson), καθώς η απόφαση του
υπουργείου υγείας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας είναι δεσμευτική.
Weitere Informationen
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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, 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

Weitere Impftermine im November
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.

Χάσατε το ενημερωτικό δελτίο; Παλαιότερες εκδόσεις, περισσότερες γλώσσες και πληροφορίες
θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο ή στον κωδικό QR
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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