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Wuppertal Göç ve Entegrasyon Departmant Bülteni

Değerli okuyucularımız,
Almanya'daki tehlikeli korona durumu göz önüne alındığında, yeni korona önlemleri alınması, ve hatta
sertleştirilmesi gerekmektedir. Bu özel sayı ile size güncel duruma ait genel bir bakış veriyoruz.
Dikkatinize: Korona kuralları her defasında enfeksiyon oranına uyarlanmaktadır. Kısa süreli değişikler söz
konusu olabilir. (Son güncelleme: 23.11.2021)

Yeni Korona önlemleri ile önemli bilgiler! (23.11.2021 itibariyle)






Bundan böyle, eğlence sektöründeki aşılanmamış veya iyileşmemiş yetişkinler için ülke çapında
erişim kısıtlamaları geçerlidir.
Gastronomi, Noel pazarları, futbol ve diğer önemli spor etkinlikleri için 2G kuralı geçerlidir.
Ayrıca kurallara uymayanlara verilen para cezalarının artırılmasına karar verildi.
Toplu taşıma araçları (otobüsler ve trenler) için 3G kuralı geçerlidir (aşılanmış, iyileşmiş veya test
edilmiş).
İşyeri için 3G düzenlemesi geçerlidir. Bu, işveren tarafından her gün kontrol edilir ve belgelenir.

Aktuelles Video von der Landesregierung
Weitere Informationen

2G, 2G artı, 3G, 3G artı, - Ne anlama geliyor?
•

2G, sadece aşılanmış ve iyileşen kişilerin belirli alanlara (örneğin. gastronomi, Noel pazarları vb.)
erişime sahip olduğu anlamına gelir.
• 2G artı, aşılanmış ve iyileşenlerin de negatif bir test taşıması gerektiği anlamına gelir (örn.
diskoteklerde)
• 3G de ise aşılanmış, iyileşmiş olmalı veya negatif test sonucu (hızlı antijen testi veya PCR testi)
olmalıdır.
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•

3G artı aşılanmış, iyileşmiş veya negatif test edilmiş. Bununla birlikte, PCR testi 24 saatten daha eski
olmamalıdır ve hızlı test en fazla 6 saatlik olmalıdır.
Weitere Informationen
Weiterer Überblick

İşyerinde 3G mi? Bu ne demek? Çalışanlar için kanıt sağlama yükümlülüğü nedir?






3G düzenlemesi işyeri için de geçerlidir
İş yerinde, aşı ve iyileşme kanıtı veya mevcut bir negatif korona testi sertifikası taşımalısınız
Bu, işveren tarafından her gün kontrol edilir ve belgelenir
İşverenler, fiili olarak iş yerinde çalışan herkes için haftada en az iki kez hızlı bir antijen veya
kendi kendine test sunmalıdır
İşveren, aksine zorlayıcı iş yerine özgü özel nedenler yoksa çalışanlara evden çalışma imkanı
(Homeoffice) sunmalıdır.
Weitere Informationen

Güçlendirici aşılama
İkinci aşılamadan 6 ay sonra mRNA aşısı (Biontech/Moderna) ile bir güçlendirici aşılama aşağıdaki kişiler için
acilen tavsiye edilir:
•
•

•
•

70 yaş üzerindeki kişiler
Bağışıklık yetmezliği olan kişiler
Bakım evlerinde kalan veya kaldıkları yerde bakım yardımı alan kişiler ve görevli bakım personalleri
Tıbbi kurumlarda hastalarla doğrudan ilişkisi olan kurumun personalleri
Aşılar doktorlar aracılığıyla özel muayenehanede düzenlenebilir. Lütfen doktorunuza başvurun

Weitere Informationen
Booster aşısı ile ilgili önemli not
Wuppertal şehri, Sağlık Bakanlığı NRW'nin kararnamesi bağlayıcı olduğu için altı ay bitmeden önce (Johnson
& Johnson hariç) hiçbir güçlendirici aşılamanın gerçekleşemeyeceği konusunda anlayışınızı beklemekte.

Weitere Informationen

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.
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Barmen: Rathaus Barmen, Raum Lichthof, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal



Pazartesi, Salı, Çarşamba gğünleri Saat 12 ila 20 arası
Perşembe günleri Saat 8 ila 14 arası

Elberfeld, Friedrichsstr. 66! Bugüne kadar olan randevular 8.11.21 tarihinden itibaran Pavillon`a
aktarılacaktır. Elberfeld: Pavillon Döppersberg, Alte Freiheit 23:







Pazartesi günleri:
Salı günleri:
Çarşamba günleri:
Perşembe günleri:
Cuma günleri:
Cumartesi günleri:

Saat 8 ila 16 arası
Saat 12 ila 20 arası
Saat 10 ila 18 arası
Saat 12 ila 20 arası
Saat 14 ila 22 arası
Saat 10 ila 20 arası

Weitere Impftermine im November
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.

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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