24. Noiembrie 2021

Ressort Aktuell 2021
Ediția specială Nr. 36
Buletin informativ al Departamentului Imigrație și Integrare în Wuppertal

Dragi cititori și cititoare,
Având în vedere situația gravă de Corona din Germania, urmează să fie introduse sau chiar înăsprite noi
măsuri Corona. Cu această ediție specială vă oferim o imagine de ansamblu asupra situației actuale.
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: 23.11.2021)

Noile măsuri Corona (începând din 23 noiembrie 2021) - Informații importante!






De acum înainte, restricțiile de acces în zonele de agrement, se aplică la nivel național, adulților
nevaccinati sau celor nerecuperați
Regula 2G se aplică în incinta restaurantelor, Piețelor de Crăciun, fotbalului și altor evenimente
sportive majore
De asemenea, s-a decis majorarea amenzilor pentru nerespectarea regulilor
O regulă 3G se aplică în transportul public local (autobuze și trenuri) (vaccinat, recuperat sau
testat).
La locul de muncă se aplică o reglementare 3G. Acest lucru este verificat și documentat zilnic de
către angajator.
Aktuelles Video von der Landesregierung
Weitere Informationen

2G, 2G plus, 3G, 3G plus, - Ce înseamnă aceasta?



2G înseamnă că numai cei care au fost vaccinați și recuperați au acces în anumite zone (de
exemplu, gastronomie, Piețe de Crăciun etc.)
2G plus înseamnă că și pacienții vaccinați și convalescenți trebuie să facă si să poarte un test
negativ asupra lor (de exemplu, în discoteci)
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Cu 3G trebuie să fiți vaccinat, recuperat sau testat negativ (test rapid antigen sau test PCR).
3G Plus înseamnă vaccinat, recuperat sau testat negativ. Cu toate acestea, testul PCR poate avea o
vechime de maximum 24 de ore, iar testul rapid de maximum 6 ore.
Weitere Informationen
Weiterer Überblick

3G la locul de muncă? Ce înseamnă aceasta? Ce obligație au angajații privind prezentarea dovezilor?






Și la locul de muncă se aplică regulamentul 3G
La locul de muncă, trebuie să aveți dovada vaccinării și recuperării sau un certificat actual de Test
Corona negativ
Acest lucru este verificat și documentat zilnic de către angajator
Angajatorii trebuie să ofere un Test Antigen Rapid sau un Autotest de cel puțin două ori pe
săptămână pentru toți lucrătorii prezenți.
Angajatorul trebuie să ofere angajaților posibilitatea de a lucra de acasă dacă nu există motive
operaționale importante care să justifice contrariul
Weitere Informationen

Rapel de vaccinare
O vaccinare de rapel cu un vaccin ARNm (Biontech / Moderna) la 6 luni după a doua vaccinare este
recomandată cu tărie pentru următoarele persoane:






Persoane peste 70 de ani
Persoanele cu imunodeficiență
Rezidenții, cei aflați în îngrijire precum și personalul din instituțiile de îngrijire
Personalul din instituțiile medicale cu contact direct cu pacientul
Vaccinările pot fi efectuate prin intermediul medicilor rezidenți. Vă rugăm să contactați medicul
dumneavoastră.

Weitere Informationen
Notă importantă privind vaccinarea de rapel
Orașul Wuppertal vă roagă să înțelegeți, că nu se poate face nicio vaccinare de rapel înaintea trecerii
perioadei șase luni (cu excepția Johnson & Johnson), potrivit prevederii decretului Ministerului Sănătății din
NRW.
Weitere Informationen
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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 la 16:00
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.

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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