Itt talál információt
az anyanyelvén a német
szövetségi kormány koronavírusra
figyelmeztető alkalmazásáról.

AMIT A KORONAVÍRUSRÓL MOST
TUDNIA KELL

www.integrationsbeauftragte.de/
corona-warn-app

Fontos:
A koronavírus elleni
védőoltással megvédheti
saját magát és másokat!

Viselkedési tippek, munkajog és utazási
rendelkezések röviden

www.integrationsbeauftragte.de/
corona-virus

Egészség
HOGYAN VÉDHETEM MEG MAGAMAT ÉS A TÖBBI EMBERT?

Mindenki segíthet a koronavírus leküzdésében. Tartsa minél alacsonyabban a kontaktusok számát a többi
emberrel, és korlátozza ezeket a személyek állandó körére. Csak így kerülheti el a fertőzést. Fontos szabályok:

1,5 m

Mosson kezet
(legalább
20 másodpercig)!
•

Tartson legalább
1,5 méter távolságot
a többi embertől!
•

Takarja el a száját
és az orrát.
•

MIÉRT OLTASSAM BE MAGAM
KORONAVÍRUS ELLEN?
●

●

●

Ezáltal védi önmagát, rokonait és a kontaktszemélyeket.
Az oltás önkéntes és ingyenes. A 116 117-es telefonszámon érdeklődhet arról, mikor kaphatja
meg az oltást.
Az oltóanyagok megfelelőség, biztonság és
hatékonyság tekintetében alapos vizsgálaton
estek át.

A könyökhajlatába
vagy zsebkendőbe köhögjön és tüsszentsen.
•

A zárt helyiségeket alaposan
szellőztesse ki.
•

MIT TEGYEK, HA ÚGY GONDOLOM,
HOGY MEGFERTŐZŐDTEM?
Került személyes kontaktusba olyan emberrel, akinél kimutatták a koronavírus-fertőzést? Azonnal jelentkezzen telefonon a helyi egészségügyi hivatalnál! Abban az esetben is, ha nem tapasztal magán
tüneteket. A 116 117-es telefonszámon érdeklődhet
arról, hogy hol tud tesztet végeztetni. Amíg megérkezik az eredmény, maradjon otthon!

KÖZÖSSÉGI ÉLET
A nyilvános tereken a következő
érvényes: Tartson legalább 1,5
méter távolságot a többi embertől. A helyi tömegközlekedésben,
bevásárlás során és az osztálytermekben is kötelező a maszkviselés.
A helyi tömegközlekedésben
résztvevőknek igazolniuk kell,
hogy be vannak oltva, gyógyultak,
vagy negatív koronavírus-teszttel
rendelkeznek (3G szabály).
A tesztek feltétele: antigén gyorsteszt (24 óránál nem régebbi) vagy
PCR teszt (48 óránál nem régebbi).
Ez a kötelezettség nem vonatkozik a 6 év alatti és az iskoláskorú
gyermekekre.

Bevásárolni, éttermekbe, bárokba, szállodákba és színházakba
csak olyan személyek mehetnek,
akik felgyógyultak a koronavírus-megbetegedésből vagy teljeskörűen be vannak oltva (2G). A
hétköznapi szükségleteket kiszolgáló üzletek (például szupermarketek, gyógyszertárak, drogériák,
könyvesboltok) mindenki számára
látogathatók.
A rendszeres koronavírus-gyorsteszt fontos eszköz a nagyobb
biztonsághoz: Legalább heti egy
ingyenes gyorsteszt elvégzését
mindenki számára biztosítjuk.

nem gyógyult személyek is részt
vesznek, a saját háztartásban élőkön kívül egy másik háztartásból
legfeljebb két személy vehet részt.
Ez alól kivételt képeznek a 14 év
alatti gyerekek.
Egyes tartományok a be nem
oltottakra vonatkozóan szigorúbb
szabályokat és szigorúbb távolságtartásra vonatkozó szabályokat
is hozhatnak, illetve előfordulhat,
hogy ezek már hatályban is vannak.
Ezzel kapcsolatos információk
az adott tartományok honlapján
találhatók.

Olyan magánjellegű találkozókon,
amelyeken nem beoltott vagy

Munka és pénz
MILYEN SZABÁLYOZÁSOK VANNAK ÉRVÉNYBEN A MUNKAHELYEKEN?
Munkahelyén mindenkinek igazolnia kell, hogy be van
oltva, meggyógyult vagy negatív teszttel rendelkezik
(3G). Felügyelet alatt a munkahelyen is teszteltetheti
magát. Munkaadójának ezt ellenőriznie kell. Ha nem
kizárólag home office-ban dolgozik, munkaadójának
hetente legalább kétszer öntesztet vagy gyorstesztet kell felajánlania. A munkahelyen is kötelező a
maszkviselés, amennyiben a 1,5 méteres távolság nem
tartható. A munkáltatóknak lehetővé kell tenniük
a munkavállalók számára a távmunkát mindenhol,
hacsak nem szólnak ellene üzemeltetési okok.
MI TÖRTÉNIK, HA A MUNKAHELYEM A
KORONAVÍRUS MIATT ÁTMENETILEG BEZÁR?
Alapvetően továbbra is jogosult fizetésre, akkor is, ha
nem tud dolgozni.
MIT TEGYEK, HA MUNKANÉLKÜLI LETTEM?
Jelentkeznie kell a munkaügyi központban vagy a
foglalkoztatási szolgálatnál. Mindkettő fogad sürgős
esetekben időponttal rendelkező látogatókat. Telefonon, levélben vagy online is felvetetheti magát
a munkanélküliek nyilvántartásába. A kérvényeket

online is benyújthatja. Fontos: A felmondási védelem
szabályai továbbra is érvényben vannak. Ezenkívül
egyszerűsödött az alapellátáshoz való hozzájutás az
álláskeresők számára.
MI TÖRTÉNIK, HA A MUNKÁLTATÓM
RÖVIDÍTETT MUNKAIDŐT RENDELT EL?
24 hónapig kaphat rövidített munkaidő utáni jövedelmi támogatást. Ez a bérkiesés összegének legfeljebb
87%-át teheti ki. Az illetékes foglalkoztatási szolgálat
eseti alapon vizsgálja meg, hogy minden feltétele
teljesül-e.
MILYEN SEGÍTSÉGET KAPHATOK
A VÁLLALKOZÁSOM SZÁMÁRA?
Azok az önálló vállalkozók és azok a vállalkozások,
akik a koronavírus-járvány következtében pénzügyi
nehézségekkel küzdenek, kedvezményes kölcsönöket, támogatásokat és garanciákat igényelhetnek.
Ez a tájékoztató megmutatja,
hogy milyen lehetőségek vannak:
https://www.bmwi.de/Redaktion/
DE/Module/Entscheidungsfinder/
entscheidungsfinder.html

IGÉNYELHETEK GYERMEKEK UTÁNI TÁMOGATÁST?
Ha keresete nem fedezi a teljes család költségeit,
lehetősége van gyermekek utáni támogatás igénylésére.

KÉRVÉNYEZHETEK GYERMEKÁPOLÁSI TÁPPÉNZT?
Szülőnként évente 30 nap gyermekek után járó
táppénz lehetséges (A gyermeküket egyedül nevelő szülők esetén ez 60 nap). Ez érvényes abban az
esetben is, ha a gyermekekről otthon kell gondoskodni, mert az iskolák és óvodák a járvány miatt
zárva tartanak.

MI VONATKOZIK AZ UTAZÁSOKRA?
A kül- és belföldi magánjellegű és turisztikai célú utazások, amelyek nem szükségesek, kerülendők. Kérjük,
hogy külföldi utazás előtt tájékozódjon a Külügyminisztériumnál (Auswärtiges Amt) és a Szövetségi Belügyminisztériumnál (Bundesministerium des Innern) az aktuális beutazási korlátozásokról és határellenőrzésekről.
MIRE KELL FIGYELNEM A VISSZATÉRÉSKOR?
Mindazoknak, akik magas kockázatot jelentő térségből
vagy vírusvariáns területről utaznak be Németországba, beutazás előtt digitális beutazási bejelentést kell
tenniük. Bármely más országból történő beutazás
esetén szükség van az oltás, a teszt vagy a gyógyultság
igazolására. Ez mindenkire érvényes, aki betöltötte a
12. életévét. Tesztként PCR, vagy antigén teszt fogadható el.

vagy már felgyógyultak a fertőzésből, nem vonatkozik
a karanténkötelezettség. Akinek a tesztje a magas
kockázatot jelentő térségből történő beutazáskor negatív lett, a karantént annak 5. napja után egy további
teszttel kiválthatja. A gyógyultság laborvizsgálattal
igazolható (PCR, PoC-PCR), amely legalább 28 napos,
de 6 hónapnál nem régebbi. A teljeskörű oltás felvételének legalább 14 nappal korábban kell megtörténnie.
A 116 117-es telefonszámon érdeklődhet arról, hogy
hol tud tesztet végeztetni.
Figyelem: A karanténkötelezettség megszegése
büntetés fizetését vonja maga után.

Azok számára, akik vírusvariáns területről utaznak be,
alapvetően 14 napos házi karantén kötelező. A magas kockázatot jelentő térségből beutazók számára
a karantén időtartama 10 nap. Azokra azonban, akik
teljeskörűen megkapták a koronavírus elleni oltást,

Az alábbi linken található, hogy
melyik ország számít magas kockázatot jelentő térségnek vagy
vírusvariáns területnek:
https://www.rki.de/DE/Content/
InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/
Risikogebiete_neu.html

HOL TALÁLOK MEGBÍZHATÓ INFORMÁCIÓKAT EZEKRŐL A TÉMÁKRÓL KÜLÖNBÖZŐ
NYELVEKEN?
Az internet tele van szóbeszédekkel és álhírekkel,
amelyek a chat-csoportokban gyorsan terjednek.

Megbízható aktuális információkat különféle nyelveken ezeken az oldalakon talál:
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
és www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
corona-virus
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