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Dragi cititori,
Vacanta de vară s-a încheiat, mulți rezidenți din Wuppertal s-au întors din călătoriile lor de vacanță și școala a
început din nou. Chiar dacă multe au devenit din nou obișnuite, trebuie să respectăm în continuare cu toții
reglementările pandemice. Mai ales că numărul celor infectați în prezent crește din nou în Wuppertal.
Așa că rămâneți atenți și aveți grijă de dvs. și de cei din jurul dumneavoastra.

1. Informații generale
Obligația de a purta mască în transportul local public
De acum înainte, toată lumea care folosește transportul public (autobuz, tren, cale ferată suspendată) fără
mască va trebui să plătească o amendă de 150 €. În plus, pasagerii trebuie să coboare imediat la următoarea
stație.
Ordonanța pentru protecția Corona a statului Renania de Nord-Westfalia va fi prelungită până la 31 august
2020.
Weitere und ergänzende Infos

Test obligatoriu la intoarcerea din zonele cu risc
Oricine intră în Germania poate fi testat gratuit pentru virusul corona în timp de 72 ore. Cei care sosesc din
zonele de risc sunt obligați să facă un test Corona. În mod alternativ, cei care intră în țară pot trimite un
rezultat negativ al testului, care nu trebuie să depășească 48 de ore. Atâta timp cât nu există un rezultat
negativ al testului, călătorii din zonele de risc trebuie să intre în carantină.Cei care se intorc din zonele de risc
trebuie să raporteze în orice caz departamentului de sănătate
Bundesgesundheitsministerium
Aktuelle Informationen für Reisende
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Corona: muncă și bani - rezumat
Iată cele mai importante informații despre starea actuală:
1. Protecția împotriva concedierii se aplică și în timpul pandemiei Corona. Dacă angajatorul dvs. aplica o
muncă cu program redus, puteți primi o indemnizație de muncă de scurtă durată de până la
douasprezece luni. Poate fi de până la 87% din pierderea dvs. de câștig. Ministerul Federal al Muncii
și Afacerilor Sociale oferă informații multilingve cu privire la problemele dreptului muncii.
Feedback geben
Informationen zu arbeitsrechtlichen Fragen
2. Informații multilingve cu privire la ajutoarele de urgență pentru întreprinderile mici și persoanele
care desfășoară activități independente precum și consiliere pentru întreprinderile mici și mijlocii
(IMM-uri) și persoanele care desfășoară activități independente sunt disponibile pe site-ul
Comisariatului de integrare al Guvernului Federal.
Informationen zur Soforthilfe

3.

Există un sprijin financiar pentru familii: alocația de urgență pentru copii, un bonus pentru un singur
copil de 300 € pe copil și asistență pentru părinții singuri. Mai multe informații de la Ministerul
Federal al Afacerilor Familiei.
Informationen zum Kindergeldbonus
Weitere Informationen

4. Suportul financiar este disponibil și pentru companii, oricât de mari ar fi acestea. Există împrumuturi,
subvenții sau reduceri de impozite. Toate informațiile în acest sens de la Ministerul Federal pentru
Afaceri Economice și Energie.
Informationen zur Unterstützung
5. Dacă sunteți chiriaș, proprietarul nu are voie să vă dea afara, dacă există întârzieri la plata chiriei din
cauza pandemiei Corona. Dar va trebuie să plătiți chiria mai târziu.
Informationen zum Kündigungsschutz
6. Studenții care au nevoie financiară acută pot solicita o subvenție de la Studierendenwerk. Ajutorul
este de până la 500 de euro timp de trei luni. Există și împrumutul pentru studenți KfW, acum și
pentru studenții străini.
Überbrückungshilfe für Studierende
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2. Informații pentru imigranți (noi), refugiați și familii
Informații importante pentru a contacta Biroul de Imigrație și Departamentul de Integrare
Consultanțele echipei „Integrare și muncă cu Refugiații”, precum și autoritățile de imigrare pot fi accesate
prin intermediul numerelor de telefon și E-Mail-urilor obișnuite. Liniile de urgență și E-Mail-urile de
urgență sunt acum oprite și, prin urmare, nu mai sunt disponibile.
Toate serviciile biroului de imigrare nu mai sunt prestate într-o dată liber selectabilă. Sistemul de programãri
disponibil anterior a fost oprit iar programările deja făcute au fost anulate.
Disponibilitatea regulată poate fi găsită în următoarele link-uri:
Erreichbarkeit Ausländerbehörde
Erreichbarkeit Fachbereich Integration

3. Informații pentru părinți cu copii între 0 si 6 ani
Informații importante pentru familiile din Wuppertal
Îngrijirea în centrul de zi se desfasoara normal. Cu toate acestea, vă rugăm să aflați ce reglementări se aplică
în centrul de zi al copilului dumneavoastră. Este important ca, copiii care prezintă simptome de răceală, cum
ar fi nasul curgător, să fie observați acasă timp de 24 de ore și să nu li se permită să meargă la îngrijire. Dacă
nu există alte simptome precum tuse, febră sau dureri de cap, copiii pot participa la centrul de zi.

Videoclip explicativ pentru regulile corona
Pentru ca toți copiii să poată începe noua îngrijire de zi și anul școlar în siguranță, cele mai importante reguli
de conduită pentru Corona sunt explicate într-o manieră prietenoasă pentru copii:
Wilma und Wilhelm

4. Informații pentru părinții cu copii școlari
Dragi părinți - informații importante pentru elevi/eleve, părinți și familii din Wuppertal
Școala a început din nou și pentru mulți este o schimbare mare. Clasele din școli sunt încă caracterizate de
reguli la distanță, cerințe de mascare și reguli importante de igienă la care trebuie respectate cu strictețe.
Vă rugăm să spuneți copiilor dvs. să aibă grijă de ei și de ceilalți și să respecte aceste reguli, deoarece sunt
necesare pentru ca orele să aibă loc în școli.
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În școala elementară, este obligatoriu să purtați o mască în clădirea școlii. În sala de clasă, când copii ajung la
locurile lor, au voie să scoată măștile.
În gimnaziu, începând cu clasa a 5-a, cerința de mască se aplică atât în clădirea școlii cât și în clasă. Masca
este menținută în timpul orei și în pauză.
Vă rugăm să consultați pagina de internet a școlii copilului dumneavoastră, sau profesorul clasei pentru alte
informații și măsuri.
WDR vă oferă o imagine de ansamblu a cerințelor de mască în școli: germană și arabă:
Maskenpflicht an Schulen
Informații generale actuale de la Ministerul Educației și despre tematica școlilor și al Coronei:
Schulministerium
Schule und Corona

5. Limba, profesia și munca
Consiliere pentru cursuri de limbi străine și integrare pe piața muncii
Consilierea pentru cursurile de limbi străine și echipa de integrare pe pieța muncii continuă să consilieze doar
cu programare. Măsurile de protecție corona continuă să se aplice. Așadar, vă rugăm să veniți întotdeauna la
programare cu invitația dvs,singur/a cu o mască pe gură și nas. Dacă este necesar, va putem aranja și un
interpret.

Programul federal "Asigurarea locurilor de ucenicie"
Criza Corona nu ar trebui să devină o criză pentru viitorul profesional și formarea tinerilor. Prin urmare, cu
programul federal „Asigurarea locurilor de ucenicie”, guvernul federal sprijină, prin urmare, companiile care
oferă instruire tinerilor.
Informationen zum Bundesprogramm

Ați omis un Buletin Informativ? Edițiile anterioare, limbaje suplimentare și informații pot fi găsite
sub următorul link sau codul QR
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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