Noi din echipa de educație interculturală Neukölln (IKAT) * am rezumat cele mai
importante reguli pentru a vă ușura viața de zi cu zi. Aceste reguli au fost adoptate de
Senat pe 6 octombrie 2020 și sunt valabile până la 31 octombrie 2020. Vă rugăm să
distribuiți această fișă de informații și nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări
despre Corona. Și vă dorim multă sănătate. :)

Puteți contacta IKAT la : ikat-info@chance-berlin.com
0176-31752322 (de luni până vineri de la 9 a.m. la 5 p.m.)
* Echipa de educație interculturală Neukölln (IKAT) este un proiect model finanțat de
Primăria Neukölln.

Corona-Reguli, valabile începând cu 10.10.2020 (Pagina 1)
Reguli generale:
- Reguli AHAL: Distanța fizică de minim 1,5 metri, Igiena mâinilor,
Masca de protecție și Aerisirea regulată.
- Contactul fizic cu alte persoane se recomandă a fi redus la un absolut
minim.
- Vorbitul în spațiile închise, mici sau prost aerisite se recomandă a fi evitat
sau redus la minim.
- Fiecare organizator de evenimente este obligat să dezvolte și să pună în
aplicare un Concept pentru respectarea igienei (așa numit-ul
Hygienekonzept).
- Elevii din școli au obligația de a purta masca de protecție înafara claselor
de studiu. Copiii bolnavi cronici pot învăța de acasă la prezentare unui
certificat.
- Pentru grădinițe obligația de a purta mască este valabilă pentru copiii cu
vârsta începând cu 6 ani. O singură persoană are voie să ia copiii de la
grădiniță.
- În transportul în comun și în stațiile de așteptare este valabilă obligația de
a purta masca mereu și de a păstra distanța fizică recomandă acolo unde
acest lucru este posibil.
- Există obligația de a purta masca de protecție în spital și centrele de
îngrijire.
- Vizitele în spital sunt permise doar pentru 1 oră pe zi.
- Dacă presupuneți că v-ați infectat, sunați medicul dvs. de familie sau la
Direcția pentru sănătate publică (Gesundheitsamt)
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Reguli noi:
- Timp liber și gastronomie: alcoolul nu este vândut sau servit între orele
23:00 și 06:00. Magazinele sunt închise de la 23:00. Restaurantele,
barurile și puburile pot fi deschise după ora 23:00, dar alcoolul este
interzis după ora 23:00. (Stare de asediu)
- Întâlnirile private în interior sunt permise cu maximum 10 persoane și
trebuie create listele de prezență.
- Practic: numai membrii a două gospodării se pot întâlni în spații publice
(inclusiv parcuri) între orele 23:00 și 6:00, maximum 5 persoane. (inițial
limitat la 31 octombrie)
- Este obligatorie purtarea unei măști în clădirile de birouri și în clădirile
administrației.
- Datele de contact trebuie înregistrate atunci când vizitați restaurante,
participați la evenimente sau la întâlniri private, iar în caz de infecție
trebuie puse la dispoziția Direcției de sănătate pentru urmărirea
contactelor și informarea lor corespunzătoare. Cei care furnizează date
incorecte se pot aștepta la penalizări mari.
- Un test de coroană privat trebuie plătit de dvs. și costă în jur de 170 de
euro.
- În unele state federale, există în prezent interdicții de cazare pentru
berlinezi. Vă rugăm să verificați reglementările statului federal respectiv
înainte de a călători.

