Tiếng Việt

Sở Y tế thành phố Berlin, đã tạo dựng đường dây nóng, để đối ứng với sự lan rộng của Virut
Corona. Nếu bạn nghĩ, bạn đã bị nhiễm Virut, thì hãy gọi tới số này. Vì cũng có thể bạn đã tiếp
xúc với người bị nhiễm bệnh. Cuộc nói chuyện sẽ nói bằng tiếng đức.
Bạn cũng có thể gọi vào số của Gesundheitsamt Lichtenberg.Bạn có thể hỏi về phiên dịch:
Sđt: 030-90296-7510 hoặc 90296-7511, thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 - 15 giờ
Bạn cũng có thể gọi cho Bác sĩ của mình và hỏi xem mình phải làm gì.
Nghĩa vụ và biện pháp an toàn vệ sinh cơ bản, dành cho tất cả mọi người ở Berlin
 Bạn hãy giữ khoảng cách giữa bạn và người khác là 1,5 mét
 Bạn hãy đeo khẩu trang trong những phòng kín
Đặc biệt ở:








Những nơi phương tiện giao thông công cộng
Phòng khám Bác sĩ và trong Bệnh Viện
Cửa hàng và trung tâm mua bán
Thư viện, rạp chiếu bóng, phòng hòa nhạc, nhà hát kịch
Trong các phòng chơi điện tử và các phòng cá cược
Ở tiệm cắt tóc
Hãy đeo khẩu trang khi tham gia các cuộc biểu tình

Chú ý: Khẩu trang phải đeo sao cho chắn được cả mũi. Nếu bạn chỉ che miệng thì không đủ.

Các trường hợp ngoại lệ
Những người sau đây, không cần phải đeo khẩu trang





Trẻ em dưới sáu tuổi
Những người mà do tình trạng sức khỏe, tàn tật của mình, không thể đeo được khẩu
trang (cần có giấy chứng nhận)
Những người điếc, hoặc nặng tai, những người cần có người đi cùng, thì cũng được
miễn không cần đeo khẩu trang.

Các biện pháp vệ sinh




Thông khí phòng ở căn hộ, cũng như nơi làm việc, thường xuyên và kỹ càng
Rửa tay và sát trùng tay thường xuyên

Các văn bản cần thiết về ghi chép thông tin để theo rõi:


Ở những cơ sở công cộng, như quán ăn, phòng chơi điện tử, khách sạn, rạp chiếu
bóng, phòng hòa nhạc, nơi tập thể thao, fitness, bể bơi trong nhà, cũng như phòng tập
thể thao, chúng ta cần phải, ghi số liệu liên lạc, gồm có tên, địa chỉ ,số điện thoại, để họ
liên lạc với ta trong trường hợp có nguy cơ lây nhiễm.



Các cuộc tụ họp gia đình với số lượng trên 20 người, thì người chủ trì cũng phải ghi
danh sách. Các danh sách này phải được lưu giữ trong thời gian là bốn tuần.

Nếu bạn ở nước ngoài vào nước Đức và trước đó ở những nơi nhiễm dịch (Risikogebiet) thì
bạn sẽ phải cách ly. Sau năm ngày bạn có thể đến những nơi bác sĩ ở quận Lichtenberg ở
dưới này để khám:






Dipl.-Med. Angela Nöther, Rummelsburger Str. 13-15, 10315, Tel: 030/ 510 10 13, MoMi 10-13, Do 14-17 Uhr
Dr. med Hanns Iblher, Ehrlichstr. 26, 10318, Tel: 030/ 50 98 433, Mo-Fr 11-12:30, Infos
unter: www.familienpraxis-karlshorst.de
Dr. med. Roshan Henneberg, Ruschestr. 103, 10365, Tel: 030/ 55 49 26 51, Mo-Fr 11-13
Uhr
Dr.med. Jeannette Zimmermann, Rosenfelder Str. 18, 10315, Tel: 030/ 525 12 35, Mo,
MI, Do (vorher anrufen, Zeit erfragen)

Cách ly:
Nếu kết quả của bạn là âm tính: thì chứng tỏ bạn đã không bị nhiễm dịch và bạn sẽ không cần
phải cách ly nữa. Kết quả xét nghiệm của bạn và con bạn sẽ phải trình cho nhà trường cũng
như nơi làm việc của bạn.
Trong thời gian cách ly và chờ đợi kết quả thì bạn không được cho người nào đến thăm. Bạn
hãy nhờ hàng xóm cũng như bạn của bạn mua dùm đồ cho bạn và hãy để chiếc giỏ đó trước
cửa.
Những nơi nhiễm dịch sẽ thay đổi luôn. Và đây là một danh sách nhiễm dịch bạn có thể vào
trang này để xem.
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Bị phạt
Nếu bạn vi phạm luật sau thì bạn có thể bị kiện.
Và số tiền phạt có thể từ 50 đến 500€.
Nếu bạn có tiệm…thì các bạn sẽ phải chú ý những luật lệ khác. Dưới đây là trang mà bạn có
thể vào xem:

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/orientierungshilfe-fuer-gewerbe/

