CO NYNÍ MUSÍTE
VĚDĚT O
KORONAVIRU
Rady týkající se chování, pracovní právo
a předpisy o cestování v přehledu

Zdraví
JAK MOHU CHRÁNIT SEBE A OSTATNÍ?
Všichni můžeme pomoci při tom, aby se koronavirus nešířil tak rychle. Zůstaňte pokud možno doma.
Mějte co nejméně kontaktů s lidmi, s nimiž společně nebydlíte. Jen tak můžete zabránit nákaze.
Kromě toho je důležité:

•

MYJTE SI RUCE
(NEJMÉNĚ 20
SEKUND)

UDRŽUJTE ODSTUP
OD OSTATNÍCH LIDÍ
NEJMÉNĚ 1,5 METRU.

•

1,5 m

PRO KOHO JE VIRUS ZVLÁŠTĚ
NEBEZPEČNÝ?
●

●

●

pro lidi s dalšími chorobami (např. onemocnění
krevního oběhu, cukrovka, onemocnění dýchací
soustavy, jater a ledvin a rovněž rakovina);
pro pacienty s oslabeným imunitním systémem
(kvůli nějakému onemocnění nebo kvůli lékům
jako kortison);
pro starší lidi.

•

NOSTE POKRÝVKU
NOSU A ÚST.

CO UDĚLÁM, KDYŽ SI MYSLÍM,
ŽE JSEM SE NAKAZIL/A?
Měli jste osobní kontakt s osobou, u které se
prokázal koronavirus? Pak se ihned telefonicky
obraťte na místní zdravotní úřad! I tehdy, když
nejsou znatelné žádné známky onemocnění.
Zdravotní úřad vysvětlí, jak se můžete nechat
otestovat. Dokud nebude znám výsledek, měli
byste zůstat doma.

VEŘEJNÝ ŽIVOT
JAK JE TO SE ŠKOLKAMI,
ŠKOLAMI A OBCHODY?

Obchody smějí být otevřené,
pokud splňují určité předpisy. Například smějí vpustit pouze nejvyšší počet osob, aby bylo možné
udržet dostatečný odstup. Může
k tomu také patřit nošení pokrývky nosu a úst. Ve školkách mohou
být například znovu opatrovány
děti, které mají zvláštní potřebu
podpory řeči nebo nemají vlastní
dětský pokoj. Provoz škol se
bude opět obnovovat postupně.
Spolkové země k tomu upravují
podrobnosti.

KOLIK KONTAKTŮ S
JINÝMI LIDMI JE DOVOLENO?
Kromě svého domu nebo svého
bytu smíte být venku sami – nebo
s lidmi, s nimiž žijete v jedné
domácnosti. Smíte se také setkat
s osobami s další domácnosti,
udržíte-li odstup nejméně 1,5 m.

VENKU SMÍTE:

●
●
●

●

●

jít do práce;
vést děti k nouzové péči;
provádět nákupy a návštěvy
lékaře;
účastnit se sezení, potřebných termínů a kontrol;
pomáhat jiným nebo pohybovat se na čerstvém vzduchu a
sportovat.

Co je dovolené kromě toho, regulují spolkové země – mohou být možná i přísnější
pravidla. Informujte se na internetu na stránce příslušné zemské vlády.

Práce a peníze
CO SE STANE, KDYŽ MŮJ ZAMĚSTNAVATEL
KVŮLI KORONAVIRU DOČASNĚ ZAVŘE?
Máte v zásadě nadále nárok na mzdu, i když nemůžete pracovat.
CO UDĚLÁM, KDYŽ SE STANU NEZAMĚSTNANÝM/
NEZAMĚSTNANOU?
Při nezaměstnanosti se musíte přihlásit u svého pracovního centra nebo své pracovní agentury. Pracovní
centra a pracovní agentury pracují dále, nepřijímají
však návštěvníky. Můžete se při ztrátě zaměstnání
přihlásit telefonicky, dopisem nebo online a rovněž
online podat všechny žádosti. Důležité je: I v době
koronaviru platí pravidla ochrany před výpovědí.
CO SE STANE, KDYŽ MŮJ ZAMĚSTNAVATEL
NAŘÍDIL ZKRÁCENOU PRACOVNÍ DOBU?
Pokud váš zaměstnavatel oprávněně nařídil zkrácenou pracovní dobu, můžete až dvanáct měsíců
dostávat mzdu za zkrácenou pracovní dobu. Ta
může činit až 87 % výpadku vaší mzdy. Zda jsou

splněné všechny podmínky pro vyplácení mzdy za
zkrácenou pracovní dobu, prověří příslušná agentura pro práci v jednotlivém případě.
JAKÉ POMOCI MOHU ZÍSKAT PRO SVŮJ
PODNIK?
Úvěrový ústav pro obnovu (Kreditanstalt für
Wiederaufbau; KfW) nabízí různé výhodné podnikové úvěry. Obraťte se na svoji domovskou banku,
resp. na partnery pro financování, kteří úvěry KfW
provedou.
JAKOU PODPORU OBDRŽÍ OSVČ A NEJMENŠÍ
PODNIKY?
OSVČ, příslušníci svobodných povolání a nejmenší
podniky mohou ve své spolkové zemi zažádat o
příspěvek na tři měsíce na překlenutí úzkých profilů v likviditě. Jedná se o jednorázovou výplatu až
9 000 € při až pěti zaměstnancích, resp. až 15 000 €
při až deseti zaměstnancích. Spolkové země mají
doplňkové programy.

CO SE STANE, KDYŽ KVŮLI NÁSLEDKŮM
KORONAVIROVÉ KRIZE JIŽ NEMOHU
PLATIT SVÉ NÁJEMNÉ?
Pokud během koronavirové krize dojde k prodlení
plateb nájemného, nesmí nájemce dostat výpověď
z bytu nebo obchodních prostor. Totéž platí pro
přípojky elektřiny, plynu a telefonu.

doplatit neuhrazený nájem do konce června 2022.
Pro komerční nájemce, kteří jsou samostatní, existují
příspěvky k provozním nákladům od Spolku a zemí.

Pokud máte kvůli následkům koronavirové krize mezi
1. dubnem a 30. červnem 2020 dluhy na nájemném,
nesmějí vás pronajímatelé vypovědět. Máte možnost

MOHU ZAŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA DĚTI?
Pokud příjem postačuje jen pro vás samotné, ale ne
pro celou rodinu, můžete možná obdržet přídavek na
děti. V této době se u nových žádostí zkoumá pouze
poslední měsíční příjem. Toto pravidlo je časově
omezené.

PŘICESTOVÁNÍ A VYCESTOVÁNÍ
MOHU JET DO SVÉ RODNÉ ZEMĚ? VRÁTÍM SE ZPĚT DO NĚMECKA?
Obecně platí: Mělo by se upustit od cest, které nejsou nezbytně nutné. Informujte se před zahájením
své cesty o aktuálních omezeních přicestování a pokynech k dočasným hraničním kontrolám. Na základě dynamické situace mohou být krátkodobě potřebné i změny aktuálních pravidel.

CO DĚLÁ VLÁDA?
Opatření spolkové vlády a zemí mají pomoci omezit
šíření viru. Krizový štáb spolkové vlády vypracovává
opatření k utlumení koronaviru a ochraně obyvatelstva. K tomu spolková vláda rozhodla o dalekosáhlém souboru opatření ve výši okolo 750 miliard Eur
ke zmírnění hospodářských dopadů.

KDE NAJDU SPOLEHLIVÉ INFORMACE O
TĚCHTO TÉMATECH V RŮZNÝCH JAZYCÍCH?
Internet je plný fám a fake news, které se přes
chatové skupiny rychle šíří. Aktuální informace v
různých jazycích, na které se můžete spolehnout,
najdete na:
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
a www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
corona-virus.
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