#CORONAVIRUS

Vietnamesisch

Thông tin về quá trình cách ly do vi-rút Covid-19 tại nơi ở dành cho người tị nạn thuộc Văn
phòng liên bang Berlin
Tại sao hiện nay cần áp dụng điều kiện an ninh cao ở các trại tị nạn?
Có một chủng vi-rút mới xuất hiện ở khắp nơi trên toàn thế giới với tên gọi Covid-19. Tại một số nước như Trung Quốc, Iran hoặc Ý đã xuất
hiện rất nhiều ca bệnh nặng cũng như nhiều ca tử vong đáng tiếc. Trong số đó, nhiều nhất là những người già hoặc người có sẵn bệnh nền.
Người trẻ tuổi cũng có thể truyền vi-rút ngay cả khi họ không có biểu hiện bệnh. Chính vì vậy, việc ngăn không cho căn bệnh này lan rộng
thêm là việc hết sức quan trọng. Các chỉ dẫn về vấn đề vệ sinh, như thường xuyên rửa tay, giữ cho nhà cửa sạch sẽ, tránh các tiếp xúc vật lý
được treo ở khắp nơi.
Cách ly có nghĩa là gì? Tại sao tôi không được phép rời khỏi nơi ở của mình? Quá trình cách ly này mất bao lâu?
Khi một người trong trại dương tính với vi-rút, người đó sẽ được báo cáo lên bộ Y tế. Các bác sĩ tại đó có thể cấm mọi liên lạc với bên ngoài
trong vòng 2 tuần: Người đó không được phép rời khỏi nơi ở của mình, tức là không được phép đi làm, tới trường học hoặc trường dạy nghề,
cũng như không được phép mua sắm hoặc gặp gỡ bạn bè. Quá trình này được gọi là cách ly.
Đối với lịch hẹn tại LAF hoặc JobCenter thì sao?
Vui lòng không đến các buổi hẹn tại các văn phòng trong thời gian cách ly. Xin hãy gửi thông báo tới các cơ quan chức trách qua thư điện tử
hoặc gọi điện cho lễ tân. Bạn cũng không thể tới LAF hoặc JobCenter để xin chuyển chỗ ở khác. Bạn sẽ không được phép bước vào các văn
phòng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thực hiện quá trình cách ly nghiêm túc và rời khỏi nhà?
Nhân viên của trại đã được hướng dẫn để báo cáo các vi phạm liên quan tới quá trình cách ly. Người không thực hiện nghiêm túc quá trình
cách ly có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù lên tới hai năm. Trong trường hợp có người bị lây nhiễm, sẽ bị khép vào tội vô ý gây thương tích.
Tôi có phải ở nguyên trong phòng của mình hay không?
Do nguy cơ lây nhiễm cao, tốt hơn hết là người bệnh nên ở nguyên trong phòng mình. Điều này áp dụng đối với tất cả mọi người trong nhà,
bao gồm cả trẻ em và thanh thiếu niên. Lũ trẻ có thể lây nhiễm cho nhau khi chơi.
Vậy thì ai sẽ nấu ăn cho tôi và gia đình?
Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối được giao tới tận nơi cho những người đang trong thời gian cách ly. Ngay cả việc đi mua sắm vào thời gian này
là không thể.
ЕNếu tôi đang đi làm, làm thế nào để tôi thông báo cho chủ sử dụng lao động của mình?
Vui lòng thông báo ngay cho cấp trên trực tiếp hoặc chủ sử dụng lao động của bạn qua điện thoại, Whatsapp hoặc email. LAF sẽ soạn một
bản xác nhận về thời gian cách ly cho bạn thông qua một đơn vị điều hành. Hãy nộp bản xác nhận này tại nơi làm việc khi bạn đi làm trở
lại. Bạn không cần phải lo lắng về hợp đồng lao động của mình.
Tôi cần dùng thuốc dài hạn? Làm thế nào để tôi đến đó?
Những người cần dùng thuốc dài hạn vẫn sẽ tiếp tục dùng thuốc. Thông thường, đơn vị điều hành đảm nhiệm việc tổ chức. Một số nhà
thuốc cũng có dịch vụ giao hàng. Thuốc sau đó sẽ được giao theo đơn đặt hàng đến tận nơi ở.
Làm thế nào để tôi nhận được nhu yếu phẩm thường ngày?
Thông thường, các mặt hàng vệ sinh như bỉm hoặc bột giặt, ngay cả các sản phẩm thuốc lá đều có thể được đặt hàng thông qua đơn vị điều
hành và được siêu thị giao tới. Giá sẽ được cho biết trước khi đặt hàng.
Trong thời gian cách ly, tôi vẫn có thể đến phòng giặt để giặt đồ chứ?
Sự sạch sẽ, đặc biệt là với đồ giặt, thậm chí còn vô cùng quan trọng vào lúc này! Hơn nữa, cần sử dụng máy cho nhiều lần giặt. Tuyệt đối
cũng cần dùng máy để thường xuyên làm sạch ga trải giường!
Tôi có thể biết thêm thông tin về virus Corona và hậu quả của nó ở đâu?
www.berlin.de/corona
https://www.berlin.de/laf/leistungen/gesundheit/infektionsschutz/
www.facebook.com/WillkommenszentrumBerlin

Chúng tôi xin cảm ơn sự kiên nhẫn và hỗ trợ của bạn. Xin hãy giữ gìn để tất cả chúng ta
cùng khỏe mạnh!
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