КАКВО ТРЯБВА ДА
ЗНАЕТЕ СЕГА ЗА
КОРОНАВИРУСА?
Преглед на съветите за поведение, трудовото
право и разпоредбите за пътуване

Здраве
КАК МОГА ДА ПРЕДПАЗЯ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ?
Всички могат да помогнат коронавирусът да не се разпространява толкова бързо. По възможност останете вкъщи. Имайте минимален контакт с хора, с които не живеете заедно.
Само така можете да избегнете заразяване. Освен това е важно:
ДА СЕ МИЯТ РЪЦЕТЕ (НАЙ-МАЛКО
20 СЕКУНДИ)
•

ДА СЕ СТОИ НА
1,5 МЕТРА РАЗСТОЯНИЕ ОТ ДРУГИ ХОРА.
•

1,5 m

ЗА КОГО ВИРУСЪТ Е ОСОБЕНО ОПАСЕН?
●

●

●

за хора със съпътстващи заболявания
(например сърдечно-съдови заболявания,
диабет, заболявания на дихателната система, на черния дроб и бъбреците и рак);
за пациенти със слаба имунна система
(поради заболяване или заради медикаменти като кортизон);
за по-възрастни хора.

ДА СЕ НОСЯТ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, ПОКРИВАЩИ УСТАТА И НОСА.
•

КАКВО ДА НАПРАВЯ, АКО МИСЛЯ, ЧЕ СЪМ СЕ ЗАРАЗИЛ/А?
Имали ли сте личен контакт с лице, при което е доказан коронавирус? Тогава се обадете
веднага на Вашата здравна служба на място!
Дори ако не се откриват болестни симптоми.
Здравната служба ще обясни как можете да
се тествате. Докато дойде резултатът, трябва
да останете вкъщи.

ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ
КАКВО СТАВА С ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И МАГАЗИНИТЕ?

НАВЪН Е
РАЗРЕШЕНО:

постепенно. Федералните
провинции ще регламентират
подробностите за това.
●

Магазините могат да отворят,
ако изпълняват определени условия. Например те трябва да
пускат вътре само максимален
брой лица, за да може да се
спазва достатъчна дистанция.
Към тях спада също носенето
на предпазни средства, покриващи устата и носа. В детските
градини могат отново да се отглеждат деца, които например
имат специални потребности
от езиково стимулиране или
нямат своя детска стая. Училищата ще започнат да работят

КОЛКО КОНТАКТ С
ДРУГИ ХОРА Е РАЗРЕШЕН?

●

●

Извън Вашия дом или Вашето
жилище можете да се движите
сами – или с хората, с които
живеете в едно домакинство.
Можете да се срещате също и
с лица от друго домакинство,
ако спазвате дистанция от
най-малко 1,5 m.

●

●

да ходите на работа;
да водите Вашите деца за
отглеждане в извънредната ситуация;
да ходите на пазар и на
лекар;
да участвате в съвещания, необходимите срещи
и изпити;
да помагате на други или
да се движите на чист
въздух и да спортувате.

Какво е разрешено извън това ще регламентират федералните провинции – възможни са също и по-строги правила. Информирайте се в интернет на страницата на правителството на съответната провинция.

Работа и пари
КАКВО ЩЕ СТАНЕ, АКО МОЯТ РАБОТОДАТЕЛ ВРЕМЕННО ЗАТВОРИ ЗАРАДИ
КОРОНАВИРУСА?
По принцип Вие продължавате да имате право на
заплащане, дори да не можете да работите.
КАКВО ДА НАПРАВЯ, АКО СТАНА БЕЗРАБОТЕН/НА?
При безработица трябва да се регистрирате във
Вашия Център за работа (Jobcenter) или Вашата
Агенция по труда (Arbeitsagentur). Центровете
за работа и Агенциите по труда продължават да
работят, но не приемат посетители. Можете да
се регистрирате като безработен по телефона,
с писмо или онлайн и да подавате всички заявления също онлайн. Важно: Във времето на
коронавирус също важат правилата за защита от
прекратяване на трудовия договор.
КАКВО ЩЕ СТАНЕ, АКО МОЯТ РАБОТОДАТЕЛ Е НАРЕДИЛ КРАТКОВРЕМЕННА
ЗАЕТОСТ?
Ако Вашият работодател основателно е наредил
кратковременна заетост, можете да получавате
до дванадесет месеца пари за кратковременна
заетост. Те могат да възлизат на до 87 % от загу-

беното от Вас възнаграждение. Компетентната
Агенция по труда ще провери дали в конкретния
случай са изпълнени всички условия за плащане
на пари за кратковременна заетост.
КАКВИ ПОМОЩИ МОГА ДА ПОЛУЧА
ЗА МОЯТА ФИРМА?
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) предлага
различни благоприятни фирмени кредити. Обърнете се към Вашата обслужваща банка или към
финансови партньори, които осъществяват кредитите от KfW.
КАКВА ПОДКРЕПА ПОЛУЧАВАТ САМОСТОЯТЕЛНО ИНДИВИДУАЛНО РАБОТЕЩИТЕ И
ДРЕБНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ?
Самостоятелно индивидуално работещите, хората със свободни професии и по-малките фирми
могат да заявят в тяхната федерална провинция
субсидия за три месеца, за да преодолеят трудностите във връзка с ликвидността. Става дума
за еднократно плащане до 9 000 евро при до
петима заети и до 15 000 евро при до десетима
заети. Федералните провинции имат допълващи
програми.

КАКВО ЩЕ СТАНЕ, АКО ПОРАДИ
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КРИЗАТА С КОРОНАВИРУСА НЕ МОГА ПОВЕЧЕ
ДА СИ ПЛАЩАМ НАЕМА?
Договорите за наем на жилища и търговски
помещения не трябва да се прекратяват, ако
закъсненията в плащането на наемите се
дължат на кризата с коронавируса. Същото
важи за снабдяването с електричество, газ и
телефон. Ако поради последиците от кризата с коронавируса дължите наем между
1 април и 30 юни 2020 г., наемодателите не
трябва да прекратяват договора Ви за наем.
Имате възможност да платите пропуснатия

наем допълнително до края на юни 2022 г. За
наематели със стопанска цел, които работят самостоятелно, федералната държава и
провинциите отпускат финансови субсидии
за оперативните разходи.
МОГА ЛИ ДА ПОДАМ ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ДЕТСКИ НАДБАВКИ?
Ако доходът стига само за Вас самия, но не
за цялото семейство, можете евентуално да
получите детски надбавки. Сега при новите
заявления се проверява само доходът през
последния месец. Това правило ще действа
за определен срок.

ВЛИЗАНЕ И ИЗЛИЗАНЕ ОТ СТРАНАТА
МОГА ЛИ ДА ПЪТУВАМ В РОДНАТА МИ СТРАНА? МОГА ЛИ ДА СЕ ВЪРНА В ГЕРМАНИЯ?
Като цяло важи следното: Въздържайте се от пътувания, които не са наложителни. Преди
началото на пътуването се информирайте за актуалните ограничения за влизане в страната и указанията за временните гранични проверки. Поради динамичната ситуация може да
са необходими краткосрочни промени на актуалните правила.

КАКВО ПРАВИ ПРАВИТЕЛСТВОТО?
Мерките на федералното правителство и на
провинциите трябва да помогнат да се ограничи разпространението на вируса. Кризисен
щаб на федералното правителство разработва превантивни мерки за ограничаване на
коронавируса и защита на населението. Освен това федералното правителство одобри
обширен пакет от мерки в размер на около
750 милиарда евро за смекчаване на икономическите последици.

КЪДЕ ДА НАМЕРЯ НАДЕЖДНА
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЗИ ТЕМИ НА
РАЗЛИЧНИ ЕЗИЦИ?
Интернет е пълен със слухове и фалшиви
новини, които бързо се разпространяват чрез
групи за чат. Актуална информация на различни езици, на която можете да се доверите, ще намерите на:
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
и www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
corona-virus.
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